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EMENTA

TRIBUTÁRIO - ADMINISTRATIVO - ICP-BRASIL - MP Nº 2.200-2/2001 - ART. 62, DA CF/88 -
ART.  2º,  DA  EC  32/2001  -  OBRIGAÇÕES  TRIBUTÁRIAS  ACESSÓRIAS  -  INSTRUÇÕES
NORMATIVAS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NºS. 482/2004, 503 E 532, AMBAS
DO ANO DE 2005  -  SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DO SISTEMA -  MONOPÓLIO -
INEXISTÊNCIA - PREÇO DE AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS ELETRÔNICOS - ADESÃO
E CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA - DESCABIMENTO DA INSURGÊNCIA.

1. A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil foi instituída pela Medida Provisória
nº 2.200-2/2001, que era e continua vigente, conforme o disposto no art. 62, da CF/88 e no art. 2º, da
EC 32/2001, com o objetivo de, segundo o estatuído no seu art. 1º, "garantir a autenticidade, a
integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e
das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações
eletrônicas seguras". Em seu art. 2º, dispôs que "a ICP-Brasil, cuja organização será definida em
regulamento, será composta por uma autoridade gestora de políticas e pela cadeia de autoridades
certificadoras  composta  pela  Autoridade  Certificadora  Raiz  -  AC  Raiz,  pelas  Autoridades
Certificadoras - AC e pelas Autoridades de Registro -  AR".  No art.  6º,  disciplinou que  "às  AC,
entidades credenciadas a emitir certificados digitais vinculando pares de chaves criptográficas ao
respectivo titular, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados, bem como
colocar à disposição dos usuários listas de certificados revogados e outras informações pertinentes e
manter registro de suas operações".
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2. A então Secretaria da Receita Federal, legalmente autorizada pelos arts. 100, I e 113, ambos do
Código Tributário Nacional e, art. 16, da Lei nº 9.779/99, baixou as IN/SRF nºs. 482/2004, 503 e
532,  estas  do ano de  2005,  instituindo as  obrigações  tributárias  acessórias,  com a  finalidade de
disciplinar procedimentos, visando o adequado alcance dos comandos emanados da referida Medida
Provisória nº 2.200-2/2001, aos quais estão sujeitas todas as contribuintes a que se refere. Assim, de
rigor, o cumprimento da exigência da aquisição dos certificados digitais válidos, que possibilitam a
entrega mensal das DCTFs., por via eletrônica, mediante a assinatura digital do titular da empresa ou
quem este autorize.

3. O sistema ICP-Brasil foi instituído pela Medida Provisória nº 2.220-2/2001, com força de lei,
segundo o disposto no art. 62, da Constituição Federal vigente e permanece hígida, nos termos do art.
2º, da Emenda Constitucional 32, de 11/09/2001. Colhem-se das disposições do art. 2º e seguintes da
Medida Provisória nº 482/2004, que a estrutura do referido sistema digital será composta "por uma
autoridade  gestora  de  políticas  e  pela  cadeia  de  autoridades  certificadoras  composta  pela
Autoridade Certificadora Raiz - AC Raiz, pelas Autoridades Certificadoras - AC e pelas Autoridades
de  Registro  -  AR",  cada  uma  delas  com  suas  competências,  atribuições  e  responsabilidades,
claramente definidas e estabelecidas pela norma legal. Destarte, não se avista a alegada insegurança
que permearia o sistema de certificação e assinatura digitais, como faz a autora supor.

4. Quanto à segurança e confiabilidade da ICP-Brasil, mostra-se a visão da impetrante distorcida e
distanciada do texto legal. A Secretaria da Receita Federal, nas Instruções Normativas baixadas, em
nenhum  momento,  sugeriu  que  a  utilização  dos  certificados  digitais  válidos,  emitidos  pela
Autoridade Certificadora - AC, fossem entregues a contadores e prepostos da contribuinte, para que
operassem o sistema de transmissão eletrônica dos dados.  Ao contrário do que afirma, dispõe o
Parágrafo único, do art. 6º, da MP 2.200-2/2001, que "o par de chaves criptográficas será gerado
sempre pelo próprio titular e sua chave privada de assinatura será de seu exclusivo controle, uso e
conhecimento", deixando claro que o zelo pela guarda dos dados do sistema digital e sua operação,
compete ao titular da assinatura eletrônica e do qual não se deve descurar. À evidência que fraudes
poderiam ocorrer com o mau uso do sistema, como também poderiam verificar-se na entrega mensal
das DCTFs. por meio de papel. Entretanto, cuida-se afeta a ramo diverso do Direito, não cabendo ser
abordada  nestas  considerações.  Nesse  sentido,  o  entendimento  manifestado  pelo  C.  STJ  no
julgamento do RMS 15597/CE - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
2002/0155543-3  -  Relator:  Ministro  HERMAN  BENJAMIN  (1132)  -  Órgão  Julgador:  T2  -
SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 03/03/2009 - Data da Publicação/Fonte: DJe 24/03/2009
- RSTJ vol. 214; p. 132.

5. De outra parte, sem amparo também a alegação da formação de monopólio no setor. À época em
que ajuizada a ação, segundo a impetrante, Autoridades Certificadoras eram apenas SERPRO-SRF
(ACESERPRO-SRF),  Certisign-SRF  (ACCertisign-SRF)  e  Serasa-SRF  (ACSerasa-SRF).  O  que,
entretanto,  não  diz  é  que,  nos  termos  do  art.  8º,  da  MP 2.200-2/2001,  esse  quadro  poderia  ser
ampliado com o credenciamento de outros interessados, "órgãos e as entidades públicos e as pessoas
jurídicas de direito privado", desde que observados os critérios e formalidades inerentes à pretensão.
Ainda  nessa  esteira,  a  sedimentar  o  equívoco  em  que  incorre  a  impetrante,  previu  a  Medida
Provisória,  no art.  10,  § 2º,  inclusive "outro meio de comprovação da autoria  e  integridade de
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documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil,
desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

6. Em relação ao preço estabelecido para integração ao sistema digital, igualmente sem guarida a
pretensão. A implantação do sistema ICP-Brasil foi criado pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001,
com força  de  lei,  atendendo ao  disposto  no  art.  62,  da  CF/88.  A Medida  Provisória  482/2004,
alterada pela Medida Provisória 532/2005, era e segue vigente, conforme o disposto na EC 32, de
11/09/2001,  uma  vez  que  baixada  em  data  anterior  à  promulgação  da  referida  Emenda
Constitucional. Autorizada pelo art. 100, I, do Código Tributário, e ainda com fulcro no art. 113,
desse mesmo diploma legal e no art. 16, da Lei nº 9.779/99, a Secretaria da Receita Federal, instituiu
as obrigações tributárias acessórias, entre elas a obrigatoriedade do pagamento para a obtenção dos
certificados digitais válidos, as quais recaem sobre todo o seguimento das empresas contribuintes
legalmente submetidas ao sistema de certificação e assinatura digitais instituído, destinado à remessa
mensal,  por  meio  eletrônico,  das  DCTFs.  e  outros  documentos  àquele  órgão  federal,  não  se
vislumbrando, por tais razões, ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade
administrativa.

7. Por fim, impõe-se que se consigne, insurge-se a impetrante contra o sistema de certificação e
assinatura eletrônicas, aduzindo que o seu prazo final para a remessa da DCTF, ocorreria na data de
06/05/2005.  Entretanto,  nas  informações  que  prestou,  afirma  a  autoridade  impetrada  ser  a
contribuinte detentora do certificado digital desde a data de 23/03/2005 e ter cumprido a exigência,
com a entrega eletrônica da DCTF, na data de 06/04/2005, na forma do documento de fl. 114, motivo
pelo qual descabida a insurgência.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sexta Turma do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por maioria, dar provimento à apelação e à remessa oficial,
nos termos do voto do Relator, vencida a Desembargadora Federal Regina Costa que lhes negava
provimento.

São Paulo, 03 de maio de 2012.
Mairan Maia

Desembargador Federal Relator

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): MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR:10036
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Nº de Série do Certificado: 0C8AC778F31BF847
Data e Hora: 03/05/2012 16:27:37

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 0004648-46.2005.4.03.6105/SP
2005.61.05.004648-1/SP

RELATOR : Desembargador Federal MAIRAN MAIA
APELANTE : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : FERNANDO NETTO BOITEUX E ELYADIR FERREIRA BORGES
APELADO : REDE BANDEIRANTES DE POSTOS DE SERVICOS LTDA
ADVOGADO : MAURO SERGIO RODRIGUES e outro
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 6 VARA DE CAMPINAS - 5ª SSJ - SP

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Rede Bandeirantes de Postos de Serviços Ltda.,
visando  obter  provimento  jurisdicional  que  lhe  autorize  a  entrega  de  Declaração  de  Débitos  e
Créditos Tributários Federais -  DCTF, em papel ou por via eletrônica, sem a obrigatoriedade da
aquisição de certificados digitais, tal como imposto pela IN/SRF nº 482/2004, alterada pela IN/SRF
n° 532/2005, ambas baixadas pela então Secretaria da Receita Federal, o que violaria os princípios
constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa.

Aduz  que  o  sistema  digital  imposto  opera  com  a  utilização  de  "chaves  criptográficas",  sendo
fornecidas a cada signatário, com exclusividade, a "chave privada", cujo controle e sigilo cabe ao
titular da assinatura, e a "chave pública", livremente distribuída, e que possibilita a qualquer pessoa
verificar a autoria e a integridade do documento eletrônico produzido. Os certificados digitais seriam
"documentos eletrônicos, assinados por uma Entidade Certificadora, que atestam a titularidade da
chave  pública  que  será  utilizada  na  conferência  das  assinaturas,  criando  vínculos  entre  o  par
numérico (o par de chaves criptográficas) e o seu suposto titular". (fl. 06)

Em suma, são três os focos a sustentarem a insurgência da impetrante: o sistema não seria seguro,
porque, a partir do certificado eletrônico ou "e-CNPJ", qualquer pessoa poderia acessá-lo e alterar ou
produzir,  a  seu  talante,  qualquer  documento  com  a  assinatura  do  titular;  o  preço  de  aquisição
compulsória dos certificados digitais válidos, com prazo de validade de um ano, seria, no mínimo, de
R$ 200,00. Obrigatória a aquisição porque a transmissão da DCTF mensal, somente é possível com o
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uso do programa "Receitanet", mediante a utilização de tais certificados, os quais são emitidos por
autoridade certificadora, integrante da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil e;
finalmente,  existiria  um monopólio,  porque  o  certificado  digital  válido  seria  comercializado  por
apenas três entidades, a saber, "ACSERPRO-SRF", "ACCertisign-SRF" e "ACSerasa-SRF", fato que
macularia os princípios constitucionais já mencionados.

Por derradeiro, afirma não ter conseguido remeter a DCTF até o dia 06/05/2005, prazo final para o
cumprimento da obrigação tributária acessória,  por problema com a senha de acesso ao Sistema
Informatizado da Receita Federal, não solucionado pela certificadora "ACSerasa-SRF", a qual previu
prazo de dez dias para tanto, ficando, destarte, sujeita à multa por atraso.

Em  informações,  a  autoridade  coatora  repele  as  alegações  da  impetrante,  defendendo  a
constitucionalidade da exigência, aduzindo ter a impetrante aderido ao sistema e inclusive remetido a
DCTF mensal no prazo estipulado (fls. 111/112).

Liminar concedida.  Negado seguimento ao agravo de instrumento interposto pela União Federal
(Fazenda Nacional), à vista do sentenciamento do feito (fl. 191). Sentença procedente, submetida ao
reexame necessário.

Em  apelação,  a  União  Federal  (Fazenda  Nacional),  citando,  entre  outros,  o  art.  16,  da  Lei  nº
9.779/99, afirma ter a Secretaria da Receita Federal exercido a atribuição por esta Lei conferida, ao
editar a IN/SRF nº 482/2004.

Ouvido, opina o Ministério Público Federal, pelo provimento da apelação.
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Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

Dispensada a revisão, na forma regimental.

É o relatório.

Mairan Maia
Desembargador Federal Relator

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): MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR:10036
Nº de Série do Certificado: 0C8AC778F31BF847
Data e Hora: 03/05/2012 16:27:34

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 0004648-46.2005.4.03.6105/SP
2005.61.05.004648-1/SP

RELATOR : Desembargador Federal MAIRAN MAIA
APELANTE : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : FERNANDO NETTO BOITEUX E ELYADIR FERREIRA BORGES
APELADO : REDE BANDEIRANTES DE POSTOS DE SERVICOS LTDA
ADVOGADO : MAURO SERGIO RODRIGUES e outro
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 6 VARA DE CAMPINAS - 5ª SSJ - SP

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a impetrante contra a exigência instituída pela IN/SRF nº 482/04,
alterada  pela  IN/SRF  nº  532/05,  ambas  baixadas  pela  então  Secretaria  da  Receita  Federal,
consubstanciada na aquisição compulsória de certificados digitais válidos das únicas três entidades
certificadoras, os quais, mediante assinatura eletrônica, com a utilização do programa "Receitanet",
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possibilitam a remessa mensal de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF
àquele órgão. Insurge-se contra a exigência por reputar o sistema de certificação e assinatura digitais
inseguro para a remessa das DCTFs.; por serem os certificados comercializados a preços que julga
abusivos e; por avistar a formação de monopólio, tendo em conta que apenas três entidades foram
habilitadas como certificadoras. Por tais razões, entende maculados os princípios constitucionais da
legalidade e da moralidade administrativa.

A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil foi instituída pela Medida Provisória nº
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com o objetivo de, segundo o estatuído no seu art. 1º, "garantir a
autenticidade,  a  integridade  e  a  validade  jurídica  de  documentos  em  forma  eletrônica,  das
aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a
realização de transações eletrônicas seguras".

E, prossegue a Medida Provisória 2.200-2:

"Art.  2o    A ICP-Brasil,  cuja organização será definida em regulamento, será composta por uma
autoridade  gestora  de  políticas  e  pela  cadeia  de  autoridades  certificadoras  composta  pela
Autoridade Certificadora Raiz - AC Raiz, pelas Autoridades Certificadoras - AC e pelas Autoridades
de Registro - AR.

Art.  3o    A função de autoridade gestora de políticas será exercida pelo Comitê Gestor da ICP-
Brasil, vinculado à Casa Civil da Presidência da República e composto por cinco representantes da
sociedade civil, integrantes de setores interessados, designados pelo Presidente da República, e um
representante de cada um dos seguintes órgãos, indicados por seus titulares:

I - Ministério da Justiça;

II - Ministério da Fazenda;

III - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
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IV - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

V - Ministério da Ciência e Tecnologia;

VI - Casa Civil da Presidência da República; e

VII - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

§ 1o  A coordenação do Comitê Gestor da ICP-Brasil será exercida pelo representante da Casa Civil
da Presidência da República.

§ 2o  Os representantes da sociedade civil serão designados para períodos de dois anos, permitida a
recondução.

§ 3o  A participação no Comitê Gestor da ICP-Brasil é de relevante interesse público e não será
remunerada.

§ 4o  O Comitê Gestor da ICP-Brasil terá uma Secretaria-Executiva, na forma do regulamento.

Art. 4o Compete ao Comitê Gestor da ICP-Brasil:

I - adotar as medidas necessárias e coordenar a implantação e o funcionamento da ICP-Brasil;

II - estabelecer a política, os critérios e as normas técnicas para o credenciamento das AC, das AR e
dos  demais  prestadores  de  serviço  de  suporte  à  ICP-Brasil,  em  todos  os  níveis  da  cadeia  de
certificação;
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III - estabelecer a política de certificação e as regras operacionais da AC Raiz;

IV - homologar, auditar e fiscalizar a AC Raiz e os seus prestadores de serviço;

V - estabelecer diretrizes e normas técnicas para a formulação de políticas de certificados e regras
operacionais das AC e das AR e definir níveis da cadeia de certificação;

VI - aprovar políticas de certificados, práticas de certificação e regras operacionais, credenciar e
autorizar  o  funcionamento  das  AC  e  das  AR,  bem  como  autorizar  a  AC  Raiz  a  emitir  o
correspondente certificado;

VII - identificar e avaliar as políticas de ICP externas, negociar e aprovar acordos de certificação
bilateral,  de  certificação  cruzada,  regras  de  interoperabilidade  e  outras  formas  de  cooperação
internacional,  certificar, quando for o caso, sua compatibilidade com a ICP-Brasil,  observado o
disposto em tratados, acordos ou atos internacionais; e

VIII - atualizar, ajustar e revisar os procedimentos e as práticas estabelecidas para a ICP-Brasil,
garantir sua compatibilidade e promover a atualização tecnológica do sistema e a sua conformidade
com as políticas de segurança.

Parágrafo único.  O Comitê Gestor poderá delegar atribuições à AC Raiz.

Art.  5o    À AC Raiz,  primeira  autoridade  da  cadeia  de  certificação,  executora  das  Políticas  de
Certificados  e  normas  técnicas  e  operacionais  aprovadas  pelo  Comitê  Gestor  da  ICP-Brasil,
compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados das AC de nível imediatamente
subseqüente ao seu,  gerenciar a lista de certificados emitidos,  revogados e vencidos,  e executar
atividades de fiscalização e auditoria das AC e das AR e dos prestadores de serviço habilitados na
ICP, em conformidade com as diretrizes e normas técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor da
ICP-Brasil,  e  exercer  outras  atribuições  que  lhe  forem  cometidas  pela  autoridade  gestora  de
políticas.

Parágrafo único. É vedado à AC Raiz emitir certificados para o usuário final.
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Art. 6o    Às AC, entidades credenciadas a emitir certificados digitais vinculando pares de chaves
criptográficas  ao  respectivo  titular,  compete  emitir,  expedir,  distribuir,  revogar  e  gerenciar  os
certificados, bem como colocar à disposição dos usuários listas de certificados revogados e outras
informações pertinentes e manter registro de suas operações.

Parágrafo  único.    O par de chaves criptográficas será gerado sempre pelo próprio titular e sua
chave privada de assinatura será de seu exclusivo controle, uso e conhecimento.

Art.  7o    Às AR, entidades operacionalmente vinculadas a determinada AC, compete identificar e
cadastrar  usuários  na presença destes,  encaminhar solicitações  de certificados às  AC e  manter
registros de suas operações.

Art. 8o  Observados os critérios a serem estabelecidos pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, poderão
ser credenciados como AC e AR os órgãos e as entidades públicos e as pessoas jurídicas de direito
privado.

.............................................................................................................

Art.   10.    Consideram-se  documentos  públicos  ou  particulares,  para  todos  os  fins  legais,  os
documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1o  As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de
processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos
signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2o  O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da
autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não
emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem
for oposto o documento.

Art. 11.  A utilização de documento eletrônico para fins tributários atenderá, ainda, ao disposto no
art. 100 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional".
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Quanto à validade da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, não paira nenhum questionamento, ante o
disposto no art. 62, da CF/88 e no art. 2º, da EC 32, de 11/09/2001. Confiram-se, respectivamente:

"Art.  62.  Em caso de relevância e  urgência,  o  Presidente da República poderá adotar medidas
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional".

"Art. 2º As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam
em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva
do Congresso Nacional".

Assim, então, editada a Medida Provisória nº 482/2004, cujo teor, no que interessa, assim dispôs:

"Art.  1o  As  normas  disciplinadoras  da  Declaração  de  Débitos  e  Créditos  Tributários  Federais
(DCTF) são as estabelecidas por esta Instrução Normativa.

Da Obrigatoriedade de Apresentação

Art. 2º A partir do ano-calendário de 2005, deverão apresentar, mensalmente, a DCTF, de forma
centralizada, pela matriz, as pessoas jurídicas em geral, inclusive as equiparadas, imunes e isentas:

I - cuja receita bruta auferida no segundo ano-calendário anterior ao período correspondente à
DCTF a ser apresentada tenha sido superior a 30 (trinta) milhões de reais; ou

II - cujo somatório dos débitos declarados nas DCTF relativas ao segundo ano-calendário anterior
ao período correspondente à DCTF a ser apresentada tenha sido superior a 3 (três) milhões de
reais.
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§ 1º Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas,
conforme o disposto no § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998.(Redação dada
pela IN SRF nº 532, de 30/03/2005)

§ 2º As pessoas jurídicas não enquadradas no caput deste artigo poderão optar pela entrega mensal
da DCTF.(Redação dada pela IN SRF nº 532, de 30/03/2005)

§ 3º A opção de que trata o § 2º será exercida mediante apresentação da primeira DCTF Mensal,
sendo  essa  opção  definitiva  e  irretratável  para  todo  o  ano-calendário  que  contiver  o  período
correspondente à declaração apresentada.(Redação dada pela IN SRF nº 532, de 30/03/2005)

§ 4º No caso de ser exercida a opção de que trata o § 2º com a apresentação de DCTF Mensal
relativa a mês posterior a janeiro, a pessoa jurídica ficará obrigada à apresentação das declarações
relativas aos meses anteriores ao da primeira DCTF Mensal entregue, sendo devida a multa pelo
atraso na entrega das referidas declarações. (Incluído pela IN SRF nº 532, de 30/03/2005)

§ 5º A obrigatoriedade de entrega na forma prevista no § 4º não se aplica no caso de a pessoa
jurídica estar dispensada da apresentação da DCTF no período considerado. (Incluído pela IN SRF
nº 532, de 30/03/2005)

Art.  3º  As  demais  pessoas  jurídicas  deverão  apresentar,  semestralmente,  a  DCTF,  de  forma
centralizada, pela matriz.

Da Dispensa de Apresentação

Art. 4º Estão dispensadas da apresentação da DCTF:

I - as microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime do Sistema Integrado de
Pagamento  de  Impostos  e  Contribuições  das  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte
(Simples), relativamente aos períodos abrangidos por esse sistema;
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II - as pessoas jurídicas imunes e isentas, cujo valor mensal de impostos e contribuições a declarar
na DCTF seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

III - as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano-calendário a que se
referirem  as  DCTF,  relativamente  às  declarações  correspondentes  aos  períodos  em  que  se
mantiverem inativas;

IV - os órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas;

V - os consórcios constituídos na forma dos arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976;

VI - os fundos em condomínio e os clubes de investimento que não se enquadrem no disposto no art.
2º da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999.

§ 1º Não está dispensada da apresentação da DCTF, a pessoa jurídica:

I - excluída do Simples, a partir, inclusive, do semestre que compreender o mês em que a exclusão
surtir seus efeitos;

II - cuja imunidade ou isenção houver sido suspensa ou revogada, a partir, inclusive, do semestre do
evento;

III  -  referida  no  inciso  III  do  caput,  a  partir  do  período,  inclusive,  em que  praticar  qualquer
atividade operacional, não-operacional, financeira ou patrimonial.

§ 2º Na hipótese do inciso I do § 1º, não deverão ser informados na DCTF os valores apurados pelo
regime do Simples.
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§ 3º A pessoa jurídica que passar à condição de inativa no curso do ano-calendário somente estará
dispensada  da  apresentação  da  DCTF  a  partir  do  1º  período  do  ano-calendário  subseqüente,
observado o disposto no inciso III do caput.

§ 4º Considera-se inativa a pessoa jurídica que não realizar qualquer atividade operacional, não-
operacional, financeira ou patrimonial no curso do período.

§ 5º A pessoa jurídica que passar a se enquadrar no regime do Simples a partir de 1º de janeiro do
ano-calendário deve apresentar a DCTF referente ao segundo semestre do ano-calendário anterior.

§ 6º A pessoa jurídica imune ou isenta ficará obrigada à apresentação da DCTF a partir do mês ou
do semestre que contenha o mês em que o limite fixado no inciso II do caput seja ultrapassado,
permanecendo sujeita a essa obrigação em relação aos meses remanescentes do ano-calendário em
curso.

§ 7º A pessoa jurídica deverá apresentar a DCTF, ainda que não tenha débito a declarar, a partir do
período em que ficar obrigada a sua apresentação.(Incluído pela IN SRF nº 532, de 30/03/2005)

Da Forma de Apresentação

Art. 5º A DCTF será elaborada mediante a utilização de programas geradores de declaração, que
estarão disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal (SRF) na Internet, no endereço .

§ 1º A DCTF deve ser transmitida pela Internet com a utilização do programa Receitanet, disponível
no endereço eletrônico referido no caput.

§  2º  Para  a  transmissão  da  DCTF,  é  obrigatória  a  assinatura  digital  da  declaração  mediante
utilização de certificado digital válido.

§ 3º Excepcionalmente, para a transmissão da DCTF Semestral, relativamente ao ano-calendário de
2005, é opcional a utilização de certificado digital.
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§ 4º O disposto nos §§ 1º a 3º deste artigo aplica-se, inclusive, aos casos de extinção, incorporação,
fusão, cisão parcial ou cisão total.

Do Prazo de Entrega

Art. 6º A DCTF será apresentada:

I - pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2º, até o quinto dia útil do segundo mês subseqüente ao
mês de ocorrência dos fatos geradores;

II - pelas demais pessoas jurídicas:

a) até o quinto dia útil do mês de outubro de cada ano-calendário, no caso de DCTF relativa ao
primeiro semestre; e

b) até o quinto dia útil  do mês de abril  de cada ano-calendário,  no caso de DCTF relativa ao
segundo semestre do ano-calendário anterior.

§  1º  No  caso  de  extinção,  incorporação,  fusão,  cisão  parcial  ou  cisão  total,  a  DCTF  será
apresentada pela pessoa jurídica extinta, incorporada, incorporadora, fusionada ou cindida:

I - até o último dia útil do mês de março, quando o evento ocorrer no mês de janeiro do respectivo
ano-calendário;

II - até o último dia útil do mês subseqüente ao do evento, na hipótese de o mesmo ocorrer no
período de 1º de fevereiro até 31 de dezembro.

§ 1º No caso de extinção, incorporação, fusão, cisão parcial ou cisão total, a DCTF Mensal ou a
DCTF  Semestral  será  apresentada  pela  pessoa  jurídica  extinta,  incorporada,  incorporadora,
fusionada ou cindida até o quinto dia útil  do segundo mês subseqüente à realização do evento.
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(Redação dada pela IN SRF nº 532, de 30/03/2005)

§ 2º A obrigatoriedade de entrega na forma prevista no § 1º não se aplica, para a 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.

§ 3º No caso de exclusão de ofício do Simples, em virtude de:

I - constatação de situação excludente prevista nos incisos I e II do art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, o sujeito passivo fica obrigado a apresentar as DCTF relativas aos semestres dos
anos-calendário subseqüentes àquele em que foi ultrapassado o limite de receita bruta;

II - constatação de situação excludente prevista nos incisos III a XIX do art. 9º da Lei nº 9.317, de
1996, o sujeito passivo fica obrigado a apresentar as DCTF relativas aos semestres a partir daquele
que contenha o mês em que o ato declaratório de exclusão surtir seus efeitos;

III - constatação de situação excludente prevista nos incisos II a VII do art. 14 da Lei nº 9.317, de
1996, o sujeito passivo fica obrigado a apresentar as DCTF relativas aos semestres a partir daquele
que contenha o mês de ocorrência do fato;

IV  -  ter  ultrapassado,  no  ano-calendário  de  início  de  atividades,  o  limite  de  receita  bruta
correspondente  a  R$  100.000,00  (cem  mil  reais)  multiplicados  pelo  número  de  meses  de
funcionamento nesse ano-calendário, o sujeito passivo fica obrigado a apresentar as DCTF relativas
aos semestres verificados desde a data do início das atividades;

V  -  constatação  de  situação  excludente  decorrente  de  rescisão  de  parcelamento  do  Simples
concedido na forma da lei,  o sujeito passivo fica obrigado a apresentar as DCTF relativas aos
semestres a partir daquele que contenha o mês em que a exclusão surtir seus efeitos.

§ 4º O disposto no inciso IV do § 3º aplica-se, inclusive, à pessoa jurídica optante pelo Simples que
tenha solicitado sua exclusão obrigatória do Sistema em virtude de, no ano-calendário de início de
atividades,  ter  ultrapassado o limite  de receita bruta correspondente a R$ 100.000,00 (cem mil
reais) multiplicados pelo número de meses de funcionamento nesse período, devendo, neste caso,
entregar as DCTF relativas aos semestres verificados desde a data do início das atividades, até o
último dia útil do mês subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite de receita bruta.
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§  5º  No  caso  de  suspensão  da  imunidade  ou  isenção  das  pessoas  jurídicas  dispensadas  de
apresentação da DCTF de que trata o inciso II do caput do art. 4º, o sujeito passivo fica obrigado a
apresentar as DCTF relativas aos períodos verificados entre o termo inicial e o final da suspensão.

Dos Tributos e Contribuições Declarados na DCTF

Art. 7º A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições federais:

I - Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ);

II - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF);

III - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);

IV  -  Imposto  sobre  Operações  de  Crédito,  Câmbio  e  Seguro,  ou  relativo  a  Títulos  ou  Valores
Mobiliários (IOF);

V - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);

VI - Contribuição para o PIS/Pasep;

VII - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);

VIII - Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira (CPMF);
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IX -  Contribuição de  Intervenção no Domínio  Econômico (Cide-Combustível)  incidente  sobre  a
importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool
etílico combustível; e

X - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide-Remessa) destinada a financiar o
Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação.

§ 1º Na DCTF não serão informados os valores de impostos e contribuições exigidos em lançamento
de ofício.

§ 2º Os valores referentes ao IPI e à Cide-Combustível deverão ser informados, por estabelecimento,
na DCTF apresentada pela matriz.

§ 3º Os valores relativos ao IRPJ, à CSLL, ao PIS/Pasep e à Cofins pagos na forma do caput do art.
4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, devem ser informados na DCTF da pessoa jurídica
incorporadora, por incorporação imobiliária, no grupo RET/Patrimônio de Afetação.

§ 4º Os valores referentes à CSLL, à Cofins e ao PIS/Pasep retidos na fonte pelas pessoas jurídicas
de direito privado na forma do art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e os valores
relativos à Cofins e ao PIS/Pasep retidos na forma do art. 1º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002,
alterado pelo art. 36 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, devem ser informados na DCTF no
grupo Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF).

§ 5º Os valores referentes ao IRPJ, à CSLL, à Cofins e ao PIS/Pasep retidos na fonte pelas empresas
públicas, sociedades de economia mista e demais entidades na forma do inciso III do art. 34 da Lei
nº 10.833, de 2003, devem ser informados na DCTF no grupo Contribuições Sociais e Imposto de
Renda Retidos na Fonte (COSIRF).

§ 6º Os valores referentes ao IRRF retido pelos fundos de investimento, que não se enquadrem no
disposto no art. 2º da Lei nº 9.779, de 1999, deverão ser informados na DCTF apresentada pelo
administrador.

Das Penalidades
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Art. 8º O sujeito passivo que deixar de apresentar a DCTF nos prazos fixados ou que a 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 SRF,  e
sujeitar-se-á às seguintes multas:

I  -  de  dois  por  cento  ao  mês-calendário  ou  fração,  incidente  sobre  o  montante  dos  tributos  e
contribuições informados na DCTF, 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 R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 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, a data da lavratura do
auto de infração.

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

I  -  em cinqüenta  por  cento,  quando a  declaração for  apresentada após  o  prazo,  mas  antes  de
qualquer procedimento de ofício;

II  -  em vinte  e  cinco  por  cento,  se  houver  a  apresentação  da  declaração  no  prazo  fixado  em
intimação.

§ 3º A multa mínima a ser aplicada será de:

I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa jurídica inativa;

II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
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§ 4º  Nas hipóteses  dos §§ 3º  e  5º  do art.  6º,  é  devida multa  por  atraso na entrega da DCTF,
calculada na forma do caput, desde a data originalmente prevista na legislação para entrega de
cada declaração.

§ 5º Na hipótese do § 4º do art. 6º, vencido o prazo, é devida multa por atraso na entrega da DCTF,
calculada na forma do caput, desde a data originalmente prevista na legislação para entrega de
cada declaração.

§ 6º As multas de que trata este artigo serão exigidas de ofício".

À sua vez, dispôs a Instrução Normativa SRF nº 503, de 2 de fevereiro de 2005:

"Art. 1º Fica aprovado o programa gerador e as instruções para preenchimento da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais Mensal (DCTF Mensal) na versão "DCTF Mensal 1.0".

Parágrafo único. O programa a que se refere este artigo, de reprodução livre, está à disposição na
página da Secretaria da Receita Federal (SRF) na Internet, no endereço .

Art.  2º  A  partir  do  ano-calendário  de  2005,  deverão  apresentar  a  DCTF  Mensal,  as  pessoas
jurídicas em geral, inclusive as equiparadas, imunes e isentas:

I - cuja receita bruta auferida no segundo ano-calendário anterior ao período correspondente à
DCTF a ser apresentada tenha sido superior a 30 (trinta) milhões de reais; ou

II - cujo somatório dos débitos declarados nas DCTF relativas ao segundo ano-calendário anterior
ao período correspondente à DCTF a ser apresentada tenha sido superior a 3 (três) milhões de
reais.

§ 1º As pessoas jurídicas não enquadradas no caput deste artigo poderão optar pela entrega mensal
das DCTF.
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§ 2º A opção referida no § 1º será exercida mediante entrega da DCTF relativa ao mês de janeiro,
sendo definitiva e irretratável para todo o ano-calendário.

Art. 3º O Programa destina-se ao preenchimento da DCTF Mensal original ou retificadora, relativa
a fatos  geradores  ocorridos a partir  do primeiro mês do ano-calendário de 2005,  inclusive  em
situação de extinção, cisão, fusão ou incorporação.

Art.  4º  A  DCTF  Mensal  gerada  pelo  programa  "DCTF  Mensal  1.0"  deve  ser  apresentada,
mensalmente, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até o quinto
dia  útil  do  segundo  mês  subseqüente  ao  mês  de  ocorrência  dos  fatos  geradores  e  deve  ser
transmitida pela Internet, com a utilização do programa Receitanet disponível no endereço .

§  1º  Para  a  transmissão  da  DCTF,  é  obrigatória  a  assinatura  digital  da  declaração  mediante
utilização de certificado digital válido, inclusive nos casos de extinção, incorporação, fusão, cisão
parcial ou cisão total.

§ 2º No caso de extinção, incorporação, fusão, cisão parcial ou cisão total, a DCTF Mensal deve ser
apresentada pela pessoa jurídica extinta, incorporada, incorporadora, fusionada ou cindida, pela
Internet, com a utilização do programa Receitanet, disponível no endereço , até o último dia útil do
mês subseqüente ao do evento.

§ 3º A obrigatoriedade de entrega na forma prevista no § 2º não se aplica, para a 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".

Por derradeiro, cite-se a Instrução Normativa SRF nº 532, de 30 de março de 2005:

"Art. 1o Os §§ do art. 2º da Instrução Normativa SRF nº 482, de 21 de dezembro de 2004, passam a
vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 2º ...............................................................................................

§ 1º Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas,
conforme o disposto no § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998.

§ 2º As pessoas jurídicas não enquadradas no caput deste artigo poderão optar pela entrega mensal
da DCTF.

§ 3º A opção de que trata o § 2º será exercida mediante apresentação da primeira DCTF Mensal,
sendo  essa  opção  definitiva  e  irretratável  para  todo  o  ano-calendário  que  contiver  o  período
correspondente à declaração apresentada.

§ 4º No caso de ser exercida a opção de que trata o § 2º com a apresentação de DCTF Mensal
relativa a mês posterior a janeiro, a pessoa jurídica ficará obrigada à apresentação das declarações
relativas aos meses anteriores ao da primeira DCTF Mensal entregue, sendo devida a multa pelo
atraso na entrega das referidas declarações.

§ 5º A obrigatoriedade de entrega na forma prevista no § 4º não se aplica no caso de a pessoa
jurídica estar dispensada da apresentação da DCTF no período considerado."

Art. 2º Fica acrescentado ao art. 4º da Instrução Normativa SRF nº 482, de 2004, o § 7º com a
seguinte redação:

"Art. 4º .........................................................................................................

§ 7º A pessoa jurídica deverá apresentar a DCTF, ainda que não tenha débito a declarar, a partir do
período em que ficar obrigada a sua apresentação".

Art. 3º O § 1º do art.  6º da Instrução Normativa SRF nº 482, de 2004, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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"Art. 6º .........................................................................................................

§ 1º No caso de extinção, incorporação, fusão, cisão parcial ou cisão total, a DCTF Mensal ou a
DCTF  Semestral  será  apresentada  pela  pessoa  jurídica  extinta,  incorporada,  incorporadora,
fusionada ou cindida até o quinto dia útil do segundo mês subseqüente à realização do evento.

...................................................................................................................".

Outrossim, ao baixar as Instruções Normativas sob nºs. 482/2004, 503/2005 e, bem assim, a de nº
532/2005, veiculando a disciplina para a obtenção e operação do sistema de certificação e assinatura
digitais, posto pela ICP-Brasil, a Secretaria da Receita Federal estava legalmente autorizada pelo art.
100,  I,  do Código Tributário Nacional  e  limitou-se a  instrumentalizar  os  procedimentos visando
fossem alcançados adequadamente os comandos emanados da acima referida Medida Provisória nº
2.200-2. A autorização legal, para o estabelecimento da obrigação acessória veiculada na Medida
Provisória, à qual estão sujeitas todas as contribuintes a que se refere, tem a seguinte redação:

"Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua
eficácia normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios".
(destaquei)
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Neste ponto, pertinente, também, a citação do art. 113, também do Código Tributário, e do art. 16, da
Lei nº 9.779/99, os quais, respectivamente, têm as seguintes redações:

"Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória".

"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".

Da leitura do arcabouço legal coligido, verifica-se não assistir razão à impetrante.

O  sistema  ICP-Brasil  foi  instituído  pela  Medida  Provisória  nº  2.220-2/2001,  com força  de  lei,
segundo o  disposto  no  art.  62,  da  Constituição  Federal  vigente  e  permanece  hígida,  segundo o
disposto no art. 2º, da Emenda Constitucional 32, de 11/09/2001.

Colhem-se, das disposições do art. 2º e seguintes da Medida Provisória em comento, que a estrutura
do  referido  sistema  será  composta  "por  uma  autoridade  gestora  de  políticas  e  pela  cadeia  de
autoridades  certificadoras  composta  pela  Autoridade  Certificadora  Raiz  -  AC  Raiz,  pelas
Autoridades Certificadoras - AC e pelas Autoridades de Registro - AR", cada uma delas com suas
competências, atribuições e responsabilidades, claramente definidas e estabelecidas pela norma legal.
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Ao caso presente, interessa saber-se quais atribuições competem às Autoridades Certificadoras - AC.

Dispõe o art. 6º, da Medida Provisória:

"Art. 6º -  Às AC, entidades credenciadas a emitir certificados digitais vinculando pares de chaves
criptográficas  ao  respectivo  titular,  compete  emitir,  expedir,  distribuir,  revogar  e  gerenciar  os
certificados, bem como colocar à disposição dos usuários listas de certificados revogados e outras
informações pertinentes e manter registro de suas operações".

Destarte, não se verifica a alegada insegurança que permearia o sistema de certificação e assinatura
digitais, para a remessa mensal das DCTFs., a partir do ano-calendário de 2005, como, a certa altura
de suas razões iniciais, faz a impetrante supor:

"A  Instrução  Normativa  obriga  diretamente  todas  as  pessoas  jurídicas  do  país  a  obterem  um
certificado eletrônico denominado e-CNPJ, em seu próprio nome, para poder cumprir com as suas
obrigações fiscais. No médio prazo, todas deverão utilizá-lo. Até o dia 7 de abril de 2005, se outra
prorrogação não for autorizada, as pessoas jurídicas no artigo 2º, da IN nº 482 já deverão adquirir
o seu. O uso para estes certificados, no âmbito da Instrução Normativa, é a assinatura e transmissão
pela Internet da DCTF.

O problema reside no fato de que tal e-CNPJ (ou o e-CPF, para a pessoa física) não se trata apenas
de um número cadastral perante a Receita. Adquiriu, no âmbito da ICP-Brasil, prova de identidade
do sujeito titular para todos os fins: fiscais, civis,  comerciais,  trabalhistas, administrativos e até
penais. A chave privada destes certificados, no âmbito da legislação e normatização administrativa
em vigor, permite assinar atos jurídicos de qualquer natureza, em formato eletrônico.

Entretanto, quando a Receita Federal estabelece que tais certificados deverão ser utilizados para
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transmitir  declarações  fiscais,  utilizando  os  programas  por  ela  fornecidos,  está  implicitamente
sugerindo que os representantes legais das pessoas jurídicas ENTREGUEM O CERTIFICADO E A
CHAVE PRIVADA PARA USO DE TERCEIRO.

Ora,  é  claro  como  o  dia  que  tais  declarações  fiscais  não  são  elaboradas  diretamente  pelo
representante legal das empresas, mas por contadores empregados ou terceirizados. Muito menos se
pode imaginar que executivos representantes da pessoa jurídica vão se sentar diante do computador
para realizar a mera transmissão da declaração à Receita. Terminarão, no cotidiano interminável
de comunicações fiscais,  enviadas por contínuos ou office-boys,  eventualmente de escritórios de
contabilidade terceirizados, que precisarão utilizar por si o e-CNPJ da pessoa jurídica!

Se tal certificado eletrônico - o e-CNPJ- se prestasse unicamente para assinar declarações fiscais,
poder-se-ia  dizer  que  o  funcionário  subalterno  estaria  agindo  nos  limites  de  suas  atribuições,
assinando o ato em nome da pessoa jurídica, por delegação de seu representante. Entretanto, não é
apenas este o poder jurídico que a MP 2.200 atribui aos certificados emitidos no âmbito da ICP-
Brasil". (fls. 16/17)

E, ainda, à fl. 17, no mesmo diapasão, prossegue:

"Assim, claro, não será difícil imaginar a brutal exposição a fraudes a que os contribuintes estarão
submetidos. Contas bancárias poderão ser abertas e movimentadas em nome da pessoa jurídica,
contratos poderão ser assinados, bens poderão ser alienados, tudo remotamente com o uso destes
certificados que a Receita sugere sejam entregues a contadores e seus prepostos, para operar o
sistema de transmissão". (grafia e destaques do original)

A visão da impetrante sobre o sistema implantado avulta distorcida e distanciada do texto legal. Na
verdade, a Secretaria da Receita Federal, nas Instruções Normativas baixadas, em nenhum momento,
sugeriu que a utilização dos certificados digitais válidos, emitidos pela Autoridade Certificadora -
AC, e que vinculam pares de chaves criptográficas ao respectivo titular (art. 6º, caput, da Medida
Provisória), "sejam entregues a contadores e seus prepostos, para operar o sistema de transmissão",
conforme acima aduz a impetrante. Ao contrário do que afirma, dispõe o Parágrafo único, do art. 6º,
da MP 2.200-2/2001, que "o par de chaves criptográficas será gerado sempre pelo próprio titular e
sua chave privada de assinatura será de seu exclusivo controle, uso e conhecimento", deixando claro
que o zelo pela guarda dos dados do sistema e sua operação, compete ao titular da assinatura digital e
do qual não se deve descurar.
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À evidência que fraudes poderiam ocorrer com o mau uso do sistema ICP-Brasil, como também
poderiam verificar-se na entrega das DCTFs.  por  meio de papel.  Entretanto,  como se tratam de
alegações aleatórias da impetrante sobre matéria afeta a ramo diverso do Direito, não cabe aqui ser
abordada.

Ante à pertinência do tema que aborda, merece citação o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça:

"TRIBUTÁRIO.  ICMS.  OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.  TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS.
LEGALIDADE.  RAZOABILIDADE.  VIOLAÇÃO  DO  SIGILO  FISCAL  NÃO-COMPROVADA.
BENEFÍCIO  FISCAL  CONCEDIDO  A  ATACADISTAS.  ISONOMIA.  INEXISTÊNCIA  DE
VIOLAÇÃO.

1. Hipótese em que a impetrante, associação que congrega supermercados, impugna a exigência de
transferência eletrônica de dados relativos ao ICMS para o Fisco. Argumenta que houve ofensa aos
Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, além de possibilidade de violação do sigilo fiscal.
Ademais, impugna benefício fiscal concedido apenas a empresas preponderantemente atacadistas, o
que seria antiisonômico.

2. O dever de registrar e prestar informações ao Fisco, relativas às operações comerciais tributadas
pelo Estado, é previsto expressamente pela Lei Estadual 12.670/1996, que delegou ao regulamento a
forma e o meio para sua realização.

3. O Decreto 24.569/1997 (com a redação dada pelo Decreto 25.562/1999) simplesmente esclareceu
como a escrita fiscal seria apresentada ao Fisco (transferência eletrônica).

4. Inexiste ofensa ao Princípio da Legalidade.
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5. O Regulamento deixa claro que a obrigação de transferir dados eletronicamente aplica-se apenas
ao  contribuinte  "que  emitir  documentos  fiscais  ou  escriturar  livros  fiscais  em equipamento  que
utilize ou tenha condição de utilizar arquivo magnético ou equivalente" (art. 285, § 1º, do Decreto
24.569/1997). Assim, o pequeno estabelecimento varejista que, à época, não utilizava computadores
para escriturar sua movimentação mercantil não seria compelido a cumprir a norma impugnada.

6. O envio de dados eletronicamente, mediante programas de computador fornecidos pelo próprio
Fisco,  é  muito  mais  célere  e  menos  oneroso  que  a  entrega  de  livros  e  documentos  em  papel.
Eventuais dificuldades na utilização do programa pelos contribuintes, noticiadas genericamente pela
impetrante, não podem ser aferidas no âmbito do Mandado de Segurança, pois é impossível dilação
probatória.

7. A normatização observa o Princípio da Razoabilidade.

8. O direito ao sigilo fiscal deve ser sempre garantido, qualquer que seja o meio pelo qual os dados
fiscais são fornecidos pelo contribuinte (em papel ou por meio eletrônico). Ausência de relação entre
a forma de entrega das informações e o direito invocado.

9.  A  impetrante  não  aponta  caso  concreto  de  violação  do  sigilo,  apenas  especula  que  "é  do
conhecimento geral da população que a transmissão eletrônica de dados é algo extremamente fácil
de ser violado". Inexiste prova de que o direito ao sigilo fiscal tenha sido desrespeitado.

10. A Lei Estadual 13.025/2000 previu redução de base de cálculo às empresas preponderantemente
atacadistas que aderirem ao Sistema Informatizado Estadual (SISIF). A impetrante argumenta que
isso  não  seria  isonômico,  pois  as  empresas  atacadistas  recolheriam  menos  ICMS.  Como
conseqüência,  as varejistas (caso dos supermercados) teriam menos crédito a ser apropriado e,
assim, recolheriam mais imposto.

11. O ônus econômico do tributo estadual é transferido aos adquirentes das mercadorias,  até o
consumidor final. A diminuição do tributo cobrado dos atacadistas reduz o preço da mercadoria
vendida  ao  varejista.  Em compensação,  faz  decrescer  também o  crédito  a  ser  apropriado  pelo
supermercado.

12. Diminuir a tributação no meio da cadeia mercantil (na venda do atacadista para o varejista)
implica simples diferimento do ICMS, que será majorado nas etapas seguintes. Isso porque, quando
o  supermercado  vende  a  mercadoria  ao  consumidor  final,  recolherá  o  montante  de  ICMS
correspondente à redução conferida à operação anterior (venda do atacadista para o varejista), já
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que o seu crédito foi reduzido.

13. A redução da base de cálculo em favor apenas do atacadista em nada alterará a tributação
global do ICMS. O consumidor final será onerado da mesma forma, com ou sem o diferimento do
tributo estadual.

14. Inexiste ofensa ao Princípio da Isonomia.

15.  Recurso  Ordinário  não  provido".  (Processo  RMS 15597/CE -  RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA - 2002/0155543-3 - Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) -
Órgão  Julgador:  T2  -  SEGUNDA  TURMA  -  Data  do  Julgamento:  03/03/2009  -  Data  da
Publicação/Fonte: DJe 24/03/2009 - RSTJ vol. 214; p. 132).

De outra parte, também não merece amparo a alegação da formação de monopólio no setor.

À época em que ajuizada a ação, segundo a impetrante, Autoridades Certificadoras eram apenas três:
SERPRO-SRF (ACESERPRO-SRF), Certisign-SRF (ACCertisign-SRF) e Serasa-SRF (ACSerasa-
SRF). (fl. 08)

O que, entretanto, não diz é que esse quadro poderia ser ampliado com o credenciamento de outros
interessados, desde que observados os critérios e as formalidades inerentes à pretensão, estabelecidos
pelo Comitê Gestor (art. 4º, II, da Medida Provisória). Nesse sentido é a disposição do art. 8º, da MP
2.200-2/2001:

"Art. 8º - Observados os critérios a serem estabelecidos pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, poderão
ser credenciados como AC e AR os órgãos e as entidades públicos e as pessoas jurídicas de direito
privado".
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E a sedimentar o equívoco em que incorre a impetrante, há previsão na norma em comento, inclusive
de "outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos", conforme dispõe o art. 10
e seus parágrafos, da mencionada Medida Provisória:

"Art.   10.    Consideram-se  documentos  públicos  ou  particulares,  para  todos  os  fins  legais,  os
documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1o  As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de
processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos
signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2o  O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da
autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados
não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a
quem for oposto o documento". (destaquei)

Destarte, não se avista a formação de monopólio, conforme sustenta a impetrante.

Finalmente, quanto ao preço estabelecido para integração ao sistema digital, igualmente sem guarida
a pretensão. Repita-se que a implantação do sistema ICP-Brasil foi criado, pela Medida Provisória nº
2.200-2/2001, com força de lei, atendendo ao disposto no art. 62, da CF/88. A Medida Provisória era
e  segue vigente,  conforme o disposto  na EC 32,  de  11/09/2001,  uma vez que baixada em data
anterior à promulgação da referida Emenda Constitucional. Autorizada pelo art. 100, I, do Código
Tributário,  e  ainda com fulcro  no art.  113,  desse  mesmo diploma legal  e  no art.  16,  da  Lei  nº
9.779/99, a Secretaria da Receita Federal, instituiu as obrigações tributárias acessórias, entre elas a
obrigatoriedade do pagamento para a obtenção dos certificados digitais  válidos,  as quais recaem
sobre todo o seguimento das empresas contribuintes legalmente submetidas ao sistema instituído,
destinado à remessa mensal, por meio eletrônico, das DCTFs. e outros documentos àquele órgão
federal, não se vislumbrando, por tais razões, ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da
moralidade administrativa.
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Outrossim, impõe se registre, insurge-se a impetrante contra o sistema de certificação e assinatura
eletrônicas, aduzindo que o seu prazo final para a remessa da DCTF, ocorreria na data de 06/05/2005.
(fl. 20). Entretanto, nas informações que prestou (fls. 106/119), afirma a autoridade impetrada ser a
contribuinte  detentora  do  certificado  digital  válido  desde  a  data  de  23/03/2005  (fl.  111)  e  ter
cumprido a  exigência,  com a entrega eletrônica  da  DCTF,  na  data  de  06/04/2005,  na  forma do
documento de fl. 114, motivo pelo qual descabida a sua insurgência.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação e à remessa oficial.

Mairan Maia
Desembargador Federal Relator

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): MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR:10036
Nº de Série do Certificado: 0C8AC778F31BF847
Data e Hora: 03/05/2012 16:27:40
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