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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

ILMO SENHOR DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM XXXXXXX 

 

 

Processo Administrativo Fiscal nº XXXXXXX 

Auto de Infração Multa DCTF 

 

 

XXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° XX.XXX.XXX/XXXX-XX1, 

com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vem, neste ato devidamente representada pelo seu representante legal2, 

nos termos de seu Contrato Social 3, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com fulcro nos arts. 5º, 15, 16 e 17 

do Decreto nº 70.235/72, com as alterações das Leis nºs 8.748/93, 9.532/97, 11.196/05 e 11.941/09, apresentar 

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEGRAL em face do Auto de Infração4 que lhe aplicou multa pela não entrega 

de DCTF referente ao mês de janeiro de 2016, requerendo o seu regular processamento e a sua posterior remessa à 

Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, pelas relevantes razões de fato e direito a seguir expostas. 

 

 

Nesses termos, 

Pede deferimento. 

Florianópolis/SC, 19 de abril de 2017. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CPF XXXXXXXXXXX 

  

                                                
1
 DOC. 01 – Cartão CNPJ. 

2
 DOC. 02 – RG do representante legal da empresa. 

3
 DOC. 03 – Contrato Social Consolidado. 

4
 DOC. 04 – Auto de Infração e respectivos termos. 
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ILMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO 

 

 

 

 

Processo Administrativo Fiscal nº XXXXXXX 

Auto de Infração Multa DCTF 

Defesa Administrativa Integral 

 

 

 

 

I – DOS FATOS 

 

A Impugnante é pessoa jurídica de direito privado que possui como objeto social XXXXXXXXXXXXXX, 

conforme o seu Contrato Social Consolidado. 

 

Desde o mês de XXXXXXXXX de XXXX, a Impugnante, embora não estivesse inativa, não teve 

movimento, de modo que, em janeiro de 2016, não possuía débitos e créditos relativos a tributos federais a declarar 

via Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF. 

 

Assim, nos exatos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.599, de 11 de dezembro de 2015, ato que 

dispõe sobre a DCTF, com as alterações realizadas pela Instrução Normativa RFB nº 1.646, de 30 de maio de 2016, 

a Impugnante não apresentou a obrigação acessória em questão para o mês de janeiro de 2016, já que estava 

obrigada à sua apresentação apenas com relação ao mês de janeiro de 2017.  

 

Todavia, no dia XX.XX.2017, a Impugnante foi cientificada sobre o Auto de Infração ora combatido,       

o qual lhe aplicou multa pela falta de entrega da DCTF referente a janeiro de 2016, totalizando a penalidade o valor 

de R$ XXXX. 

 

 

Data vênia, o Auto de Infração é absolutamente insubsistente, como será comprovado na presente 

defesa administrativa, não podendo prevalecer, na medida em que não prevista na literalidade das normas que 

disciplinam a DCTF a obrigação de entrega para o mês de janeiro de 2016 pelas pessoas jurídicas sem débitos a 
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declarar, como se denota da redação do art. 10-A da Instrução Normativa RFB nº 1.599/15, introduzido pela Instruçã

o Normativa RFB nº 1.646/16. 

 

Deveras, o princípio da legalidade, quer em sua vertente genérica, prevista no art. 5º, inciso II, da 

Constituição Federal, quer na sua vertente tributária, constante no art. 150, inciso I, determina que do contribuinte 

somente possa ser exigido aquilo que se encontra expressamente previsto em lei e nas normas que procederem à 

sua regulamentação. 

 

No caso em apreço, não consta expressa nas normas aplicáveis à espécie a obrigatoriedade da 

apresentação da DCTF pelas pessoas jurídicas sem débitos a declarar para o mês de janeiro de 2016, recaindo tal 

obrigação apenas sobre as pessoas jurídicas inativas, tudo conforme se demonstrará a seguir, sendo cediço que as 

situações de ausência de movimento em dadas competências e de inatividade em nada se confundem. 

 

Portanto, é premente o reconhecimento da nulidade absoluta do Auto de Infração impugnado, por falta 

de amparo legal, com a consequente necessidade do cancelamento integral do lançamento e, com ele, do crédito 

tributário ilegitimamente constituído a título de multa. 

 

II – DO DIREITO 

 

PRELIMINARMENTE 

 

1. TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO 

 

De acordo com o art. 15 do Decreto nº 70.235/72, a Impugnação deve ser formalizada por escrito e 

instruída com os documentos em que se fundamenta, bem como apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data da intimação da exigência. 

 

 

“In casu”, a Impugnante tomou ciência do Auto de Infração impugnando em XX.XX.2017, conforme 

consta no anexo comprovante de recebimento5.  

 

                                                
5
 DOC. 05 – Comprovante de ciência do Auto de Infração. 
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Assim, o prazo para protocolo tempestivo da Impugnação iniciou-se no 1º dia útil subsequente, ou 

seja, XX.XX.2017, de modo que o trintídio legal previsto pelo Decreto nº 70.235/72 finda somente em XX.XX.2017. 

 

Considerada a data do efetivo protocolo, é inconteste que a presente Impugnação foi interposta no 

prazo legal, cumprindo o requisito da tempestividade da defesa administrativa, de maneira a serem imperiosos o seu 

recebimento e conhecimento. 

 

MÉRITO 

 

2. DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DA ENTREGA DA DCTF PARA JANEIRO DE 2016 PELAS 

PESSOAS JURÍDICAS SEM DÉBITOS A DECLARAR – SEM MOVIMENTO: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE E CONSEQUENTE ILEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA 

 

A Instrução Normativa RFB n. 1646, de 30 de maio de 2016, alterando a redação da Instrução 

Normativa n. 1.599/2015, que dispõe sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),  

ampliou o rol de pessoas jurídicas sujeitas à obrigatoriedade da apresentação deste documento fiscal, incluindo as 

empresas inativas ou sem débitos a declarar. Neste sentido, estabelece o seu art. 3º, § 2º, inciso III, “in verbis”: 
 
Art. 3º. [...] 
§ 2º Não estão dispensadas da apresentação da DCTF: 
III - as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2º que estejam 
inativas ou não tenham débitos a declarar: 
a) em relação ao mês de ocorrência do evento, nos casos de extinção, incorporação, 
fusão e cisão parcial ou total; 
b) em relação ao último mês de cada trimestre do ano-calendário, quando no trimestre 
anterior tenha sido informado que o pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) seria efetuado em 
quotas; 
 
 
c) em relação ao mês de janeiro de cada ano-calendário; e 
d) em relação ao mês subsequente ao da publicação da Portaria Ministerial que 
comunicar a oscilação da taxa de câmbio, na hipótese de alteração da opção pelo 
regime de competência para o regime de caixa prevista no art. 5º da Instrução Normativa 
RFB nº 1.079, de 3 de novembro de 2010. 

 
Por ter sido publicada em maio de 2016, a Instrução Normativa RFB n. 1646 trouxe uma regra 

temporal de transição a ser aplicada para o ano-calendário de 2016, como se pode perceber da redação do               

art. 10-A, introduzido na Instrução Normativa RFB n. 1.599/2015 e abaixo reproduzido: 

 
Art. 10-A. Excepcionalmente para o ano-calendário de 2016: 
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I - na situação prevista na alínea "c" do inciso III do § 2º do art. 3º, as pessoas jurídicas e 
demais entidades de que trata o caput do art. 2º que estejam INATIVAS deverão 
apresentar a DCTF relativa ao mês de janeiro de 2016, ainda que tenham apresentado a 
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) - Inativa 2016 de que trata o caput 
do art. 1º da Instrução Normativa RFB nº 1.605, de 22 de dezembro de 2015; 
II - nas hipóteses previstas no inciso I do caput deste artigo e na alínea "a" do inciso III 
do § 2º do art. 3º, para as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do 
art. 2º que estejam inativas e que tenham apresentado a DSPJ - Inativa 2016 de que 
trata a Instrução Normativa RFB nº 1.605, de 2015, é dispensada a obrigatoriedade de 
utilização do certificado digital mencionado no § 2º do art. 4º para a apresentação da 
DCTF; e  
III - a DCTF de que trata o inciso I deverá ser apresentada até o 15º (décimo quinto) dia 
útil do mês de julho de 2016." 

 
Assim, para o ano-calendário de 2016, em razão da inexistência de previsão de apresentação da 

DCTF, estabeleceu-se que a declaração referente a janeiro de 2016 deveria ser entregue pela pessoa jurídica 

inativa até o 15º dia útil do mês de julho de 2016, ainda que ela já tenha apresentado a Declaração Simplificada da 

Pessoa Jurídica (DSPJ) – Inativa 2016. A partir de 2017, com a extinção da DSPJ-Inativa, a pessoa jurídica inativa 

passa a apresentar somente a DCTF, unificando todas as informações nesta declaração. 

Não existe, portanto, mediante a análise da própria redação do dispositivo, qualquer regra de transição 

para as pessoas jurídicas sem débitos a declarar, as quais também foram contempladas pelo art. 3º da referida 

Instrução Normativa RFB n. 1646/2016. 

Trata-se de uma lacuna legislativa, que, por óbvio, não pode ensejar a exigência de obrigação tributá

ria acessória, pela ausência de norma jurídica a incidir no caso concreto. 

 
 

 

 

No mais, tendo-se como base o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, inciso I da 

Constituição Federal e reiterado nos arts. 9º, inciso I e 97 do Código Tributário Nacional, impõe-se à Administração 

Tributária o dever de atuar dentro dos estritos limites da legislação, não podendo exigir do contribuinte o 

cumprimento de obrigação que não se encontra expressamente prevista em lei. Eventual lacuna não pode ser 

suprida pelo agente fiscal, tendo em vista que a sua atividade administrativa é plenamente vinculada. 

Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello "a Administração é atividade subalterna à lei; que se 

subjuga inteiramente a ela; que esta completamente atrelada à lei; que sua função é tão-só a de fazer cumprir a lei 

preexistente” (In: Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 74). 

Em tratando de obrigação acessória, como é o caso, o art. 113 do Diploma Tributário é claro ao 

estatuir que ela decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela 

previstas. O emprego dos vocábulos “decorre” e “previstas” ressalta a necessidade de expressa previsão em lei da 
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obrigação de cunho instrumental, exigência esta que se coaduna com princípio da legalidade, resultando em 

segurança jurídica.  

A respeito, leciona o nobre doutrinador Paulo de Barros Carvalho: 

  

Restaria agregar, no que toca a esse § 2º - e enfatizando o decorre da legislação tributá
ria – que tais prestações, destituídas de valor patrimonial, devem observar, 

estreitamente, o mandamento inscrito no art. 5º, II da Constituição, o que significa 
reiterar que somente poderão ser exigidas prestações positivas ou negativas, no 

interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, de quem quer que seja, no 
pressuposto de haver lei que disponha nesse sentido. Ao dizer, simplesmente, que 

decorre da legislação tributária, não se ressalta a gravidade que preside a instituição dos 
deveres instrumentais ou formais. (In: Curso de Direito Tributário. 13 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2000. p. 291). 
 

Assim, apesar de não possuir conteúdo patrimonial, a instituição de deveres instrumentais sujeita-se 

ao princípio da legalidade, com o intuito, sobretudo, de proteger o contribuinte contra a ação indiscriminada da 

Administração Pública. 

No caso em comento, repita-se, não consta nas normas aplicáveis à espécie a obrigatoriedade da 

apresentação da DCTF para o mês de janeiro de 2016 pelas pessoas jurídicas sem débitos a declarar, recaindo tal 

obrigação apenas sobre as pessoas jurídicas inativas. 

 

 

Com efeito, não há como se entender os efeitos da norma jurídica aplicável quando é sabido que a 

inatividade em nada se confunde com a ausência de movimentação. Enquanto na primeira não existe atividade 

alguma durante todo o ano-calendário, na segunda, essa atividade existe, mas de modo esporádico, havendo 

alguma movimentação de cunho operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no 

mercado financeiro ou de capitais. 

Diante da lacuna do art. 10-A da Instrução Normativa RFB n. 1646/2016, a Impugnante não procedeu 

à apresentação da DCTF para o mês de janeiro de 2016, entendendo não ser obrigatória a entrega do documento 

fiscal pelas pessoas jurídicas sem movimento no ano-calendário de 2016, obrigação exigível tão somente com relaçã

o ao mês de janeiro de 2017. 

Tal entendimento se confirma pelas informações extraídas do próprio sítio eletrônico da Receita 

Federal,  ao tratar especificamente das orientações acerca da DCTF, nos quais vincula a obrigatoriedade do 

documento fiscal a partir de janeiro de 2016 apenas para as pessoas jurídicas inativas, veja-se: 

 

DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 
ATENÇÃO: A obrigatoriedade da apresentação da Declaração Simplificada da Pessoa 
Jurídica (DSPJ) - Inativa vigorou até a declaração relativa ao ano-calendário de 2015, 
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conforme disposto na IN RFB nº 1605/2015, a qual deveria ter sido entregue no período 
de 2 de janeiro a 31 de março de 2016. A partir de janeiro de 2016, com a extinção da 
DSPJ - Inativa, as pessoas jurídicas inativas passaram a ser obrigadas apenas à 
apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), 
conforme disposto no art. 3º da IN RFB nº 1599/2015. 
Na DSPJ, a inatividade era declarada no exercício seguinte, ou seja, uma pessoa jurí
dica que esteve inativa no ano-calendário de 2015 informou esta condição à RFB na 
DSPJ - Inativa 2016. Na DCTF, a inatividade é declarada no mês de janeiro de cada 
ano-calendário, ou seja, as pessoas jurídicas que estiverem inativas no mês de janeiro 
devem apresentar a DCTF relativa a este mês, informando esta condição, e ficam 
desobrigadas de apresentar a DCTF a partir de fevereiro. As pessoas jurídicas inativas 
devem apresentar a DCTF apenas nas hipóteses previstas no inc. III do § 2º do art. 3º 
da IN RFB nº 1599/2015. 
Excepcionalmente para o ano-calendário de 2016, as pessoas jurídicas inativas 
deveriam apresentar a DCTF relativa ao mês de janeiro até 21 de julho de 2016, ainda 
que tivessem apresentado a DSPJ - Inativa 2016, conforme disposto no art. 10-A da IN 
RFB nº 1599/2015. 
Uma vez que o PGD DCTF está sendo alterado para simplificar o preenchimento da 
declaração pelas pessoas jurídicas inativas, incluindo a dispensa da exigência de 
certificado digital, a transmissão de DCTF sem débitos referente aos períodos de apuraç
ão a partir de janeiro de 2017, na versão atual do programa (DCTF Mensal 3.3), está 
suspensa. O prazo para a apresentação da DCTF relativa ao mês de janeiro de 2017 é 
até o décimo quinto dia útil do mês de março de 2017, porém, para evitar transtornos, 
será concedido, em breve, novo prazo para as pessoas jurídicas inativas. 

 

Ademais, em nome do princípio da irretroatividade tributária, consagrado no art. 150, inciso III da 

Constituição Federal, não há como se admitir a aplicação de Instrução Normativa cuja publicação e início de vigência 

deu-se posteriormente ao fato sobre qual pretende incidir. 

Por fim, cabe mencionar que a temática envolvendo a imposição de multa pelo atraso da entrega da 

DCTF encontra-se com a sua constitucionalidade questionada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com a 

repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 606.010. 

  

III – DO REQUERIMENTO 

 

Em face do exposto, requer que a presente Impugnação Administrativa seja recebida, processada e 

acolhida para cancelar integralmente o Auto de Infração impugnado e, consequentemente, o crédito tributário por ele 

indevidamente constituído, reconhecendo-se a nulidade absoluta do lançamento, pela falta de amparo legal, nos 

termos da fundamentação supra. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 
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Florianópolis/SC, 19 de abril de 2017. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CPF XXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

Rol de documentos: 

 

DOC. 01 – Cartão CNPJ. 

DOC. 02 – RG do representante legal da empresa. 

DOC. 03 – Contrato Social Consolidado. 

DOC. 04 – Auto de Infração e respectivos termos. 

DOC. 05 – Comprovante de ciência do Auto de Infração. 

 


