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APELAÇÃO/REEXAME  NECESSÁRIO  Nº
0015222-41.2008.4.03.6100/SP

2008.61.00.015222-5/SP
RELATOR : Juiz Federal Convocado ROBERTO JEUKEN
APELANTE : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : JULIO CÉSAR CASARI E CLAUDIA AKEMI OWADA
APELADO : EGLO DO BRASIL LUMINARIAS LTDA
ADVOGADO : MARIA CECÍLIA DE SOUZA LIMA ROSSI e outro
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 25 VARA SÃO PAULO Sec Jud SP

EMENTA

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  TRIBUTÁRIO.  ENTREGA  DE  DIPJ.
IN/SRF Nº 846/08. OBRIGATORIEDADE DO USO DE CERTIFICAÇÃO
DIGITAL.  PENALIDADE  A  DECORRER  DO  DESUMPRIMENTO  DA
OBRIGAÇÃO  ACESSÓRIA,  CONVERTIDA  ENTÃO  EM  PRINCIPAL.
LEIS NºS 9.779/99 E 10.426/2002.

1.  A  Instrução  Normativa  SRF nº  849/08,  baixada  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  é  hígida,
decorre  de  expressa  autorização  legal  para  o  estabelecimento  da  forma,  prazo  e  condições  ao
cumprimento das obrigações acessórias, nos termos do art. 16 da Lei nº 9.779/99 e art. 7º, da Lei nº
10426/02. A impetrante não foi diligente na regularização de sua situação cadastral em ordem a
manter atualizado o certificado digital, seja do representante legal, seja de um procurador, necessário
para a entrega das declarações.

2. E nem poderia se alegar exiguidade no prazo para a adoção da providência, já que a certificação
digital encontra-se em vigor desde 2001 e a última alteração cadastral é de janeiro de 2008.

3. Apelo da União e remessa oficial a que se dá provimento.
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ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Terceira Turma
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, dar provimento ao reexame obrigatório
e o apelo da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.

São Paulo, 30 de junho de 2011.
ROBERTO JEUKEN

Juiz Federal Convocado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a): ROBERTO MODESTO JEUKEN:10122
Nº de Série do Certificado: 40BDCEC0B6682E88
Data e Hora: 30/06/2011 16:12:59

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 0015222-41.2008.4.03.6100/SP
2008.61.00.015222-5/SP

RELATOR : Juiz Federal Convocado ROBERTO JEUKEN
APELANTE : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : JULIO CÉSAR CASARI E CLAUDIA AKEMI OWADA
APELADO : EGLO DO BRASIL LUMINARIAS LTDA
ADVOGADO : MARIA CECÍLIA DE SOUZA LIMA ROSSI e outro
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 25 VARA SÃO PAULO Sec Jud SP

RELATÓRIO

Trata-se de remessa oficial e apelo da União em mandado de segurança visando assegurar o direito à
entrega da DIPJ 2008 independentemente do certificado digital e regularização do CNPJ na forma
estabelecida pela IN/SRF nº 849/08. Sustenta que referido normativo instituiu, ao arrepio da lei,
restrição como meio de coação para compelir as empresas a manter atualizado e regularizado, seus
dados cadastrais junto à Receita Federal.
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Aduz que a norma em comento restringiu a entrega da DIPJ 2008 pelas empresas submetidas a
apuração do imposto de renda pelo lucro real, mediante a utilização de certificado digital emitido em
nome do representante  legal  da  empresa cadastrado na base  do CNPJ ou através  de procurador
autorizado diretamente no sistema da Receita pelo respectivo representante lá cadastrado.

Esclarece não ter  obtido êxito na transmissão,  diante de recusa do certificado digital  da sua ex-
representante legal, por ausência de procuração eletrônica e que o atual representante legal ainda não
se encontra cadastrado na mesma base. Donde que, deixando de cumprir a obrigação acessória em
causa, no prazo legal, estará sujeito à penalidade prevista.

Alega que a exigência fere o disposto nos art's. 113, § 2º, 115 e 116 do CTN, bem como o art. 5º, II e
XXII, da Constituição Federal.

A r. sentença concedeu a segurança, ao entendimento de que a exigência fiscal foi criada por norma
infra-legal,  insuscetível  de  restringir  ou  ampliar  direito  concedido  pela  lei,  ou  mesmo estipular
deveres outros que não os já previstos, como no caso, em que a autoridade administrativa exige do
contribuinte a aquisição de um determinado serviço, com custo de taxa de manutenção anual, a fim
de  viabilizar  o  seu  acesso  ao  programa  de  computador,  por  meio  do  qual  serão  realizadas
determinadas declarações, sob pena de não poder cumprir sua obrigação acessória, ante a recusa de
seu recebimento por outra forma. Determinado o reexame obrigatório.

Apelou a União, para que reformada a r.  sentença, argumentando, em síntese, que o ato atacado
reveste de legalidade, ante a disciplina dos art's. 96 e 100 do Código Tributário Nacional certo que a
Lei nº  9.779/99 dispõe em seu art.  16 competir  a  Secretaria da Receita Federal  dispor sobre as
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo,
inclusive, forma, prazo e condições para seu cumprimento.

Os  autos  subiram  a  esta  Corte  com  contrarrazões,  deixando  o  Ministério  Público  de  oferecer
opinamento ante a ausência de interesse público primário.

Inteiro Teor (1425980) http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpr...

3 of 15 23/01/18, 22:28



Dispensada a revisão, na forma regimental.

É o relatório.

ROBERTO JEUKEN
Juiz Federal Convocado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a): ROBERTO MODESTO JEUKEN:10122
Nº de Série do Certificado: 40BDCEC0B6682E88
Data e Hora: 30/06/2011 16:12:56
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RELATOR : Juiz Federal Convocado ROBERTO JEUKEN
APELANTE : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : JULIO CÉSAR CASARI E CLAUDIA AKEMI OWADA
APELADO : EGLO DO BRASIL LUMINARIAS LTDA
ADVOGADO : MARIA CECÍLIA DE SOUZA LIMA ROSSI e outro
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 25 VARA SÃO PAULO Sec Jud SP

VOTO

Cuida-se de remessa oficial e apelo da União em mandado de segurança objetivando garantir direito
à entrega da DIPJ 2008 independentemente de certificado digital e regularização do CNPJ nos termos
da IN/SRF nº 849/08 que ao arrepio da lei, instituiu restrição como meio de coação para que as
empresas mantenham os seus dados cadastrais junto à Receita Federal, atualizados e regularizados.
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A r. sentença merece ser reformada.

Com efeito,  a  entrega de  DIPJ é  obrigação acessória  cuja  apresentação intempestiva  caracteriza
infração formal e motivo para a aplicação de multa instituída legalmente.

A entrega das referidas declarações,  portanto,  configura obrigação de fazer,  núcleo de obrigação
acessória disciplinada no artigo 113, caput e §2º, do CTN, onde explicitado que a mesma decorre da
legislação  tributária,  expressão  esta  que  inclui  além  de  leis,  também,  decretos  e  normas
complementares,  conforme  artigo  96,  do  mesmo  diploma.  Tais  disposições  não  confrontam  as
garantias, em especial seus artigos 5º, inciso II, 146, inciso III e 150, inciso I, os quais exigem lei em
sentido formal  para  instituir  obrigação tributária,  porquanto se  referem tão somente  à  obrigação
principal.

Diverso é o tratamento legislativo a ser dado para a instituição de penalidades em decorrência do
descumprimento de obrigação acessória, porquanto somente pode ser veiculada por lei em sentido
formal, nos termos do artigo 97, inciso V, do CTN.

Partindo dessa premissa, constata-se a constitucionalidade e a legalidade da instituição da referida
declaração pela Instrução Normativa SRF nº 129/86. Quanto a imposição de penalidade pelo seu
descumprimento, o ponto demanda incursão pela esfera legislativa para trazer a lume o fundamento
legal dos referidos atos administrativos emanados de autoridade fiscal.

Destarte, dispõe o art. 16 da Lei nº 9.779/99:

Art. 16.  Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos  impostos  e  contribuições  por  ela  administrados,  estabelecendo,  inclusive,  forma,  prazo  e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
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Por sua vez, estabeleceu a MP nº 16/01, posteriormente convertida na Lei nº 10.426, de 24/04/2002,
que a falta de entrega da DIPJ no prazo legal sujeitaria o sujeito passivo à multa. Confira-se:

Art. 7o  O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da  Pessoa  Jurídica  (DIPJ),  Declaração  de  Débitos  e  Créditos  Tributários  Federais  (DCTF),
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf),  nos prazos fixados,  ou que as apresentar com incorreções ou omissões,  será intimado a
apresentar declaração original,  no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos,  nos
demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e sujeitar-se-á às seguintes
multas:

I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do imposto de renda
da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3º;

II   -  de dois  por  cento  ao mês-calendário  ou fração,  incidente  sobre  o  montante  dos  tributos  e
contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na Dirf,
ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o
prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3º;

III - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas.

Assim, editada a IN/SRF nº 849, de 19.05.2008, que aprovou novo programa para preenchimento da
DIPJ, onde estabelecido prazo, condições, forma e penalidade, tudo de acordo com a lei, verbis:

Art.  1º  Aprovar  o  programa  gerador  e  as  instruções  para  preenchimento  da  Declaração  de
Informações Econômico-Fiscais  da Pessoa Jurídica (DIPJ 2008),  relativa ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008.

Art. 2º O programa DIPJ 2008 é de reprodução livre e está disponível no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço .
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Parágrafo  único.  O  programa  aplica-se  também  às  pessoas  jurídicas  extintas,  cindidas
parcialmente, cindidas totalmente, fusionadas ou incorporadas durante o ano-calendário de 2008.

Art. 3º As declarações geradas pelo programa DIPJ 2008 deverão ser apresentadas pela Internet,
com a utilização do programa de transmissão Receitanet, disponível no endereço mencionado no
art. 2º.

Parágrafo único. Para a transmissão da DIPJ 2008, a assinatura digital da declaração, mediante a
utilização de certificado digital válido, é:

I  -  obrigatória,  para  as  pessoas  jurídicas  tributadas,  em pelo  menos  um período  de  apuração
durante o ano-calendário, com base no lucro real ou arbitrado;

II - obrigatória, para a pessoa jurídica que, em relação ao mesmo período abrangido pela DIPJ
2008, apresentou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Mensal (DCTF Mensal);
e

III - facultativa, para as demais pessoas jurídicas.

Art. 4º As declarações geradas pelo programa DIPJ 2008 devem ser apresentadas até o último dia
útil do mês de junho de 2008.

§ 1º As pessoas jurídicas imunes ou isentas do Imposto de Renda devem apresentar a declaração no
mesmo prazo fixado pelo caput.

§ 2º As declarações relativas a eventos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação
deverão ser  apresentadas  pelas  pessoas  jurídicas  extintas,  cindidas,  fusionadas,  incorporadas  e
incorporadoras, nos seguintes prazos:

I - até o último dia útil do mês de maio de 2008, para os eventos ocorridos nos meses de janeiro a
abril de 2008; e

Inteiro Teor (1425980) http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpr...

7 of 15 23/01/18, 22:28



II - até o último dia útil do mês subseqüente ao do evento, para os eventos ocorridos nos meses de
maio a dezembro de 2008.

§ 3º As declarações deverão ser transmitidas até as 20 (vinte) horas (horário de Brasília) do último
dia fixado para a entrega, nos termos deste artigo.

§ 4º A obrigatoriedade de entrega na forma prevista no § 2º não se aplica à incorporadora, nos
casos em que as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, estejam sob o mesmo controle
societário desde o ano-calendário anterior ao do evento.

Art. 5º A apresentação da declaração após o prazo de que trata o art. 4º ou a sua apresentação com
incorreções ou omissões sujeita o contribuinte às seguintes multas:

I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega desta declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3º;

II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas.

§ 1º Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado como termo
inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e
como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de
infração.

§ 2º Observado o disposto no § 3º, as multas serão reduzidas:

I  -  à  metade,  quando  a  declaração  for  apresentada  após  o  prazo,  mas  antes  de  qualquer
procedimento de ofício;
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II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no prazo fixado em
intimação.

§ 3º A multa mínima a ser aplicada será de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A IN/SRF  nº  580,  de  12.12.2005,  expedida  com  base  no  Decreto  nº  3.996,  de  21.10.2001,  já
disciplinava acerca da prestação de serviço de certificação digital, nos seguintes termos:

Art.  1o Fica instituído,  no âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF),  o Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), com o objetivo de propiciar o atendimento aos contribuintes
de forma interativa, por intermédio da Internet, no endereço eletrônico: .

§ 1o O e-CAC utilizará tecnologia que certifica a autenticidade dos emissores e destinatários dos
documentos eletrônicos, com segurança quanto a sua privacidade e inviolabilidade.

§ 2o O acesso ao e-CAC será efetivado mediante a utilização de certificados digitais e-CPF ou
e-CNPJ, observado o disposto no art. 1º do Decreto 4.414, de 7 de outubro de 2002.

Art. 2o O e-CAC possibilitará, entre outras, as seguintes opções de atendimento:

I  -  consulta  e  regularização das situações cadastral  e  fiscal  dos contribuintes  pessoas físicas  e
pessoas jurídicas;

II - entrega de declarações e demais documentos eletrônicos, com aposição de assinatura digital;

III  -  obtenção  de  cópias  de  declarações  e  de  outros  documentos  e  seus  respectivos  recibos  de
entrega;

IV - alteração e solicitação de cancelamento da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
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V - emissão de certidões;

VI - cadastramento eletrônico de procurações;(...)

Art. 6o Não poderão ser emitidos certificados:

I - e-CPF, para as pessoas físicas cuja situação cadastral, perante o CPF, esteja enquadrada na
condição de cancelada ou nula;

II - e-CNPJ, para as pessoas jurídicas cuja situação cadastral, perante o CNPJ, esteja enquadrada
na condição de suspensa, inapta, baixada ou nula.

Bem antes disso,  a  IN/SRF nº  462/04,  alterando a IN/SRF nº  222/02,  também trazia disposição
semelhante à do supracitado art. 6º, donde que a exigência era velha conhecida e não questionada.
Veja-se:

Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 6º e 10 da Instrução Normativa SRF nº 222, de 11 de outubro de 2002, passam
a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1º(...)

§ 2º O acesso ao Receita 222 será efetivado mediante a utilização de certificados digitais e-CPF ou
e-CNPJ, observado o disposto no art. 1º do Decreto 4.414, de 7 de outubro de 2002."

"Art. 2º O Receita 222 possibilitará, entre outras, as seguintes opções de atendimento: (...)

IV - alteração e solicitação de cancelamento da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e
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inscrição, alteração e solicitação de cancelamento da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ);

"Art. 6º Não poderão ser emitidos certificados:

I - e-CPF, para as pessoas físicas cuja situação cadastral, perante o CPF, esteja enquadrada na
condição de cancelada ou nula;

II - e-CNPJ, para as pessoas jurídicas cuja situação cadastral, perante o CNPJ, esteja enquadrada
na condição de suspensa, inapta ou cancelada.

§  1º  Deverão ser  revogados  os  certificados  e-CPF das  pessoas  físicas  cuja  situação cadastral,
perante o CPF, seja alterada para a condição de cancelada ou nula.

§ 2º Deverão ser revogados os certificados e-CNPJ das pessoas jurídicas cuja situação cadastral,
perante o CNPJ, seja alterada para a condição de inapta ou cancelada.

§ 3º  A Cotec celebrará,  em nome da SRF, convênio com as autoridades certificadoras a serem
habilitadas,  mediante  o  qual  será  verificado  o  atendimento  às  condições  para  emissão  de
certificados eCPF e e-CNPJ."

"Art.10. (...)

IV - manter na Internet, de forma permanente, lista para acesso público contendo informação dos
certificados e-CPF e e-CNPJ revogados;

IX - contratar auditoria independente com a finalidade de verificar, a cada doze meses, o correto
exercício das atividades de Autoridade Certificadora Habilitada;

X - informar, imediatamente, à SRF todas as revogações de certificados efetuadas."
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E, por fim, a IN/SRF nº 823, de 13.02.2008, criou a possibilidade do cadastramento de procuração
eletrônica:

Art. 1º As pessoas físicas ou jurídicas poderão outorgar poderes a pessoa física ou jurídica, por
intermédio de procuração, para utilização, em nome do outorgante, mediante certificado digital, dos
serviços disponíveis no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).

O compulsar dos autos revela que a impetrante tentou transmitir a declaração por duas vezes, sendo
que na primeira foi negada, por falta de procuração eletrônica para o detentor do certificado digital
apresentado, sugerindo fosse providenciada sua solicitação mediante acesso ao Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Na segunda tentativa, constou que o declarante está obrigado a utilizar certificado digital para a
entrega de declarações,  sugerindo que o mesmo seja informado ou a procura a uma unidade da
Receita Federal.

Segundo a própria inicial, em 24.06.2008, concluindo sua declaração, a impetrante tentou enviá-la
com  certificado  digital  da  contadora,  Sra.  Sandra  Regina  Gaido  que  anteriormente  era  sua
representante legal, o que foi negado ante a ausência de procuração eletrônica.

Tentou, então, fazê-lo sem o certificado digital, o que foi negado, já que se enquadra no disposto no
inciso I, do parágrafo único, do art. 3º, da IN/SRF nº 849/08.

E veio esclarecer que o atual representante legal da empresa ainda não se encontra cadastrado na
base de dados do CNPJ, o que a impede de entregar a DIPJ ou nomear procurador para tanto, certo
que o pedido de atualização de dados ainda encontra-se em análise, além de outros dois pedidos não
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realizados em virtude de alterações contratuais.

Tais afirmativas encontram respaldo na documentação carreada com a inicial, pois, de fato, constam
alterações  no  contrato  social,  com  relação  à  pessoa  indicada  como  administradora,  datadas  de
março/2007, dezembro/2007 e janeiro/2008 (fls. 35/68).

De qualquer sorte, de interesse ao deslinde da questão a higidez das instruções normativas baixadas
pela  Secretaria  da  Receita  Federal,  com  espeque  na  expressa  autorização  legal  para  o
estabelecimento da forma, prazo e condições de cumprimento das obrigações acessórias, sendo que a
impetrante  não  foi  diligente  na  regularização  de  sua  situação  cadastral,  em  ordem  a  manter
atualizado o certificado digital. Fosse de um representante legal, ou de um procurador, necessário
para a entrega das declarações.

E nem poderia se alegar exiguidade no prazo para a adoção da providência, já que a certificação
digital encontra-se em vigor desde 2001 e a última alteração cadastral é de janeiro de 2008.

O pedido de alteração no CNPJ, em nome de Mara Magali Hoffmann, foi apresentado somente em
26.06.2005 (fls. 34),  após a recusa no recebimento da DIPJ, sendo certo que, de acordo com as
alterações  contratuais,  ela  deixou de ser  a  administradora  da  impetrante  em dezembro de  2007,
quando nomeada terceira pessoa, esta também já destituída do cargo.

Destarte,  sem  embargo  da  obrigatoriedade  das  normas  editadas,  que  não  malferem  a  lei,  a
contribuinte não se houve com a diligência necessária para manter atualizados seus dados cadastrais
junto à Receita Federal, não podendo ser beneficiada pela própria inércia, com tratamento diferente
daquele dispensado, às demais empresas, na mesma situação.

Ademais,  não  se  atina  quanto  a  insurgência  à  atualização  dos  dados  fiscais,  externada  pelo
contribuinte, na medida em que a providência elimina, ou ao menos possibilita sensível redução em
equívocos na atividade fazendária,  evitando assim dissabores aos envolvidos, na medida em que
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teriam de buscar as retificações necessárias ou a constituição de defesa técnica para reverter quadros
adversos, sobretudo na atualidade onde a transparência deve ser o norte. Regra basilar no mercado de
consumo e que deve orientar todas as atividades empresariais, de molde a propiciar correta análise
pelos setores financeiros de um modo geral, inclusive o acionário, quando o caso.

Também não se poderia descurar da maior garantia que o cuidado representa, diante da fragilidade
dos sistemas de dados, sempre atingidos pela ação de amigos do alheio, que não vacilariam em
acessar  os  dados  da  impetrante  e  disponibilizá-los  à  concorrência,  donde  que  a  medida  acaba
contribuindo sobremaneira para manter o sigilo fiscal.

Demasia registrar o pioneirismo da Receita Federal brasileira na recepção da declaração anual de
ajuste pela rede mundial de computadores, providência ampliada a outros procedimentos mensais,
afetos aos contribuintes em geral e, sem sombra de dúvida dispensa comparecimentos pessoais, que
demandaria o enfrentamento de trânsito, sempre mais e mais caótico, filas intermináveis e que tais.

Além de  propiciar  maior  agilidade  em contextos  favoráveis  ao  contribuinte,  como a  rapidez  na
restituição do imposto de renda, a qual se espraia, com certeza para o acolhimento de compensações
tributárias realizadas. E inclusive, na emissão das Certidões Negativas.

Daí porque, rebelar-se contra este cenário beira as raias da insanidade. E admiti-lo somente na banda
em que interessa ao contribuinte, não seria sensato.

Precedente  de  minha  relatoria,  no  mesmo  sentido,  no  âmbito  desta  3ª  Turma:  AC
2003.61.00.028452-1, DJF3 CJ1 de 06.04.2010.

ANTE O EXPOSTO, dou provimento ao apelo da União e à remessa oficial,  para reformar a r.
sentença, nos termos supracitados.
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É o voto

ROBERTO JEUKEN
Juiz Federal Convocado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a): ROBERTO MODESTO JEUKEN:10122
Nº de Série do Certificado: 40BDCEC0B6682E88
Data e Hora: 30/06/2011 16:12:53
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