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EMENTA

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  DIREITO  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
CERTIFICAÇÃO  DIGITAL.  IMPEDIMENTOS  NA  EFETIVAÇÃO  DAS  OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.

1. Objetiva-se a concessão da segurança a fim de ser declarado o direito à entrega pessoalmente dos
expedientes DCTF do ano de 2010 e 2011, DACON desde o mês de maio de 2010 e DIPJ de 2011,
até que esteja regularizado o cadastro junto à Receita Federal do Brasil.

2.  Deve  a  Administração  Pública  observar  os  princípios  da  legalidade  e  da  igualdade  no
cumprimento de seus atos, conforme previsão do artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988.

3. Não poderá uma normatização infralegal, como é o caso da Instrução Normativa, impedir que o
contribuinte  apresente  os  expedientes  DCTF,  DACON  e  DIPJ,  em  razão  de  problemas  com
certificado digital que o impeça de assinar respectivos documentos e encaminhá-los eletronicamente,
sob pena de possibilitar à administração pública, no caso à Receita Federal, a criação de condições
que impeçam a apresentação da Declaração de Rendas pelos contribuintes, pois, a observância ao
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princípio  da  legalidade  e  igualdade  pela  Administração  Pública  determina,  também,  que  sejam
consideradas  regras  de  exceção  para  aqueles  contribuintes  que,  comprovadamente,  estejam
impedidos de apresentar suas Declarações pelas vias preferenciais, ou seja, eletronicamente.

4. Em verdade, inexiste nenhuma lesão irreparável à Fazenda Nacional, limitando-se a determinar o
recebimento da documentação independentemente da utilização do sistema de processamento que é
válido, mas não pôde ser observado por motivo justificado.

5. Não é razoável a Fazenda Pública não dispor de outros meios para a efetivação dos deveres fiscais
dos  contribuintes,  em  situações  de  real  impedimento,  por  situações  fortuitas,  da  utilização  de
assinatura digital disponível na internet.

6. Apelação e remessa oficial desprovidas.

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, negar provimento à apelação e remessa
oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 05 de maio de 2016.
Leonel Ferreira

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): JOSE EDUARDO DE ALMEIDA LEONEL FERREIRA:10210
Nº de Série do Certificado: 38B1D26CCE79CFA1
Data e Hora: 06/05/2016 13:38:34
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RELATOR : Desembargador Federal CARLOS MUTA
APELANTE : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : SP000003 JULIO CÉSAR CASARI E CLAUDIA AKEMI OWADA
APELADO(A) : EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUCOES POPULARES EMCOP
ADVOGADO : SP225848 RENATO DE ALMEIDA LOMBARDE e outro(a)
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE S J RIO PRETO SP
No. ORIG. : 00044266520114036106 1 Vr SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação e remessa oficial em face de sentença que concedeu a segurança nos autos de
mandado de segurança contra ato do Diretor do Setor Central de Atendimento ao Contribuinte da
Delegacia da Receita Federal de São José do Rio Preto "para determinar ao impetrado que receba,
por meio magnético ou impresso e de forma direta, apenas a DCTF e DACON faltantes do primeiro
semestre de 2011, assim como, a DIPJ, relativa ao exercício de 2011".

Alegou-se: (1) que a DIPJ, DCTF e DACON são obrigações acessórias, criadas "para viabilizar a
fiscalização operada pela Secretaria da Receita Federal", previstas no artigo 113, §2º,  do CTN,
sendo que "no caso em tela, as instruções normativas questionadas não inovam qualquer elemento
da  obrigação  principal,  apenas,  instrumentalmente,  por  meio  do  poder  regulamentar  da
administração pública, padroniza a forma de apresentação dos dados sobre o fato gerador"; (2) há
previsão expressa na Lei 9.779/99 e no Decreto-lei nº 2.124/84 da "possibilidade da Receita Federal
e o Ministro da Fazenda criar obrigações acessórias para viabilizar o controle das obrigações
principais";  (3)  a  Lei  10.426/02  prevê  que  tais  declarações  "devem  observar  às  especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal",  sendo que "o  Secretário  da  Receita
Federal e o Ministro da Fazenda, por força do inciso III do artigo 224 do Regulamento da Portaria
MF nº 95/2007" expediram as Instruções Normativas nº 969, 903, 964 e 940, que regulamentam a
forma de apresentação destas declarações; (4) assim, "as obrigações acessórias questionadas foram
editadas pelo administrador nos limites estipulados pelo artigo 113 do Código Tributário Nacional e
leis nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002 e Decreto-Lei nº
2.124/84,  afastando  a  alegação  de  que  não  há  previsão  legal  para  as  instruções  normativas
questionadas"; e (5) impossibilidade de interpretação ampliativa nos casos de normas tributárias que
disponham sobre dispensa de obrigação acessória.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso.
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Subindo  os  autos,  manifestou-se  o  Ministério  Público  Federal,  opinando  pelo  regular
prosseguimento.

Os autos  vieram-me conclusos  e  foram recebidos  fisicamente  no Gabinete  em 31/03/2016,  com
inclusão em pauta para julgamento na sessão de 28/04/2016.

É o relatório.

Leonel Ferreira
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): JOSE EDUARDO DE ALMEIDA LEONEL FERREIRA:10210
Nº de Série do Certificado: 38B1D26CCE79CFA1
Data e Hora: 06/05/2016 13:38:37
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VOTO
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Senhores Desembargadores, consta da decisão apelada (f. 174/7):

"(...)

Em maio de 2009 houve o vencimento do certificado digital da empresa, no qual figurava como
responsável o presidente anterior da Impetrante, Sr. Jorge Carneiro Demian.

Com a alteração do chefe do executivo municipal, na data de 01/01/2009 ocorreu a indicação de
novo  diretor  presidente  da  EMCOP,  conforme  decreto  anexo,  sendo  o  atual  presidente  da
Impetrante, e responsável legal, o Sr. José Antonio Basílio.

Com o vencimento do certificado digital, a Impetrante começou a buscar a sua revalidação.

Contudo,  para  tanto,  necessita  da  atualização  com base  cadastral  constante  dos  arquivos  da
Receita Federal do Brasil.

Orientada  por  atendentes  da  RFB,  a  empresa  buscou  a  regularização  através  do  programa
disponibilizado via internet, mas não obteve sucesso, posto que o dispositivo requer a inscrição da
empresa junto a Junta Comercial - n NIRE.

Segundo informações obtidas junto aquele órgão público, não há possibilidade de alteração sem a
respectiva apresentação do n NIRE, tendo em vista o entendimento de que empresa pública deve
ser registrada junto a JUCESP.

A fundamentação legal para tal exigência seriam os artigos 37, inciso XIX, e 173, 1º e seus incisos
2º e 3º da CF/88; Decreto-Lei n 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-Lei n 900,
de 29 de setembro de 1969.

Discordando,  do  entendimento  da  RFB,  a  Impetrante  peticionou  junto  aquele  órgão  público
postulando a alteração do diretor presidente, conforme termos abaixo:
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"(...) entende a empresa peticionante, s.m.j., que a legislação supracitada não impõe registro junto
a JUCESP, cuidando apenas das formas de criação e funcionamento das empresas públicas.

O artigo 37, inciso XIX, da CF/88 dispõe: Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,  também,  ao
seguinte:(...)XIX  -  somente  por  lei  específica  poderá  ser  criada  autarquia  e  autorizada  a
instituição de empresa pública,  de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;"

O artigo 173, 1º e seus incisos 2º e 3º, dispõe:

"Art.  173.  Ressalvados os casos previstos nesta Constituição,  a exploração direta de atividade
econômica  pelo  Estado  só  será  permitida  quando  necessária  aos  imperativos  da  segurança
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de
suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou
de prestação de serviços, dispondo sobre: I- sua função social e formas de falsificação pelo Estado
e  pela  sociedade;  II-  a  sujeição  ao  regime  jurídico  próprio  das  empresas  privadas,  inclusive
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;(...)."

Ainda,  o  artigo  5º  do  Decreto-Lei  200/67,  inciso  II,  alterado  Decreto-Lei  n  900/69,  assim
preceitua:

"II  -  Empresa Pública -  a  entidade dotada de personalidade jurídica de direito  privado,  com
patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade
econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência
administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito."
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Portanto, a legislação invocada apenas dispõe a forma de criação da empresa pública e diretrizes
que devem ser adotadas.

Nenhum dos diplomas legais mencionados impõem o Registro na Junta Comercial da respectiva
unidade da Federação.

O artigo 44 do Código Civil de 2002 enumera as pessoas jurídicas de direito privado:

"Art.  44.  São pessoas de direito público privado: I-  as associações;I I-  as sociedades;  III-  as
fundações; IV- as organizações religiosas; V- os partidos políticos;(...)"

Por certo, dentre os tipos de pessoas jurídicas de direito privado a EMCOP se enquadra como
sociedade. E conforme se observa do Estatuto Social da empresa peticionante, esta foi organizada
sob a forma de sociedade civil.

As sociedades simples foram introduzidas pelo novo Código Civil em substituição às sociedades
civis, abrangendo aquelas sociedades que não exercem atividade própria de empresário sujeito a
registro (art. 982), isto é atividades não empresariais ou atividade de empresário rural.

E por se destinar às atividades não empresariais, a sociedade simples deve ser inscrita no Cartório
de Registro Civil das Pessoas Jurídicas no local de sua sede, dentro de 30 dias subsequentes a sua
constituição (artigo 998 CC/2002).

Portanto, entende a empresa peticionante que tendo sua constituição na forma de sociedade civil
não há que se falar em registro junto a JUCESP, e consequentemente n de NIRE, posto que o
órgão competente para registro, no seu caso específico, é o Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
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Diante  do  exposto,  requer  a  alteração  do  Diretor  Presidente  cadastrado  junto  a  esse  órgão,
fazendo  constar  como  representante  da  empresa  o  Sr.  JOSÉ  ANTONIO  BASÍLIO,  RG:
6.181.050-2 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n 547.501.568-68. (...).

Referido pedido de alteração foi protocolado no dia 18/09/2009, e no dia 15/10/2009, a Impetrante
recebeu resposta do setor SACAT - DRF - SJR - SP, com negativa de alteração do responsável, em
síntese, sob o argumento transcrito abaixo:

"(...)  Assim,  pelo  objeto  acima  transcrito,  caracterizado  está  a  empresa  "EMCOP"  como
Sociedade Empresária, tendo por objeto o exercício de atividade própria de empresário devendo
ser registrada no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins (Lei n 8.934/94),
sendo competente para tais atos a Junta Comercial.

Decisão

Tendo em vista que:1. Que a Empresa Municipal de Construções Populares - EMCOP, não é uma
sociedade simples,  mas sim empresária;2. Para alteração cadastral de empresa com código de
natureza jurídica 201-1 ("Empresa Pública"), faz-se necessário o preenchimento do Número de
Inscrição no Registro de Empresas - NIRE;

Proponho  que  a  solicitação  de  alteração  do  responsável  pela  empresa  junto  ao  CNPJ  seja
INDEFERIDA.

De acordo, INDEFIRO a solicitação."

Com o indeferimento da SACAT-DRF-SJR-SP referente a alteração pleiteada, a Impetrante ficou
impedida de obter assinatura digital através de certificado digital válido em tempo hábil.

A Impetrante, sem a obtenção do certificado digital, resta impedida de apresentar os seguintes
expedientes: DCTF do ano de 2010 e 2011; DACON a partir de maio de 2010 e de todos os meses
de 2011; e DIPJ 2011, com prazo de entrega em 30/06/2011.
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(...) [SIC]

Concedi a liminar postulada para que a Autoridade Coatora recebesse apenas a DCTF e DACON
faltantes do primeiro semestre de 2011 e a DIPJ relativa ao exercício de 2011, determinando,
alfim, a notificação do impetrado a prestar informações (fls. 116/v).

O  impetrado  prestou  informações  (fls.  121/129),  acompanhada  de  documentos  (fls.  130/132),
sustentando, em apertada síntese, a constitucionalidade e a legalidade do ato impugnado.

O Ministério Público Federal manifestou-se no sentido de não haver necessidade da intervenção
ministerial para defesa do interesse público (fls. 134/139). É o essencial para o relatório.

II - DECIDO

Argui a Autoridade Coatora a inépcia da petição inicial por falta, na contrafé, de procuração do
representante legal da impetrante aos advogados subscritores da petição inicial, assim como do
decreto que nomeou seu atual presidente e respectivo registro junto à JUCESP ou Cartório de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Inicialmente  esclareço  que  a  procuração  judicial  não  é  documento,  mas  sim  instrumento  e,
portanto, não está dentre os "documentos" que instruem a petição inicial e que devem, por força
de previsão legal, art. 6º da Lei 12.016/2009, ser reproduzido na segunda via a ser encaminhada à
Autoridade Coatora.

Já em relação à alegação de falta do decreto que nomeou o atual presidente da Impetrante e o
respectivo registro  junto à  JUCESP ou Cartório  de Registro  Civil  das  Pessoas Jurídicas  será
apreciado quando da análise do mérito.

Assim, rejeito a primeira preliminar arguida pela Autoridade Coatora.

Outra sorte não tem a preliminar de decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias após
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o ato coator para interposição de mandado de segurança, pois o ato impugnado diz respeito a não
aceitação por parte da Autoridade Coatora da transmissão via internet da DIPJ de 2011, cuja data
final foi em 30.6.2011, exatamente o dia da propositura do presente mandamus já que a entrega
pessoalmente também foi negada à Impetrante.

Portanto, rejeito, também, esta preliminar.

As demais preliminares suscitadas pela Autoridade Coatora se confundem com o mérito e assim
serão analisadas.

Trata-se o mandado de segurança de ação constitucional com fundamento no art. 5º, LXIX, da
Constituição Federal.

Como condição de procedibilidade é exigido que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e
certo, isto é, aquele apurável sem necessidade de dilação probatória, em outras palavras, quando
os fatos em que se fundar o pedido puderem estar estampados em prova pré-constituída. Este é o
caso dos autos, o que me leva à análise do mérito.

Objetiva a Impetrante, por meio deste writ, a concessão da segurança a fim de ser declarado seu
direito à entrega pessoalmente dos expedientes DCTF do ano de 2010 e 2011, DACON desde o
mês de maio de 2010 e DIPJ de 2011, até que esteja regularizado seu cadastro junto à Receita
Federal do Brasil.

Deve  a  Administração  Pública  observar  os  princípios  da  legalidade  e  da  igualdade  no
cumprimento de seus atos, conforme previsão do artigo 37, caput, da Constituição Federal de
1988.

A previsão se  justifica no Estado Democrático de  Direito  a  fim de que nenhum cidadão seja
submetido a arbitrariedades.

Assim, não é forçoso reconhecer que qualquer ato administrativo que contrarie o texto legal, ou,
ainda,  que seja  realizado sem o respectivo  respaldo na legislação vigente,  deve  ser  declarado
inválido.
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No caso, não pode uma Instrução Normativa impedir o exercício de um direito legalmente previsto
ao contribuinte.

Ou seja, não poderá uma normatização infralegal, como é o caso da Instrução Normativa, impedir
que o contribuinte apresente os expedientes DCTF, DACON e DIPJ, em razão de problemas com
certificado  digital  que  o  impeça  de  assinar  respectivos  documentos  e  encaminhá-los
eletronicamente, sob pena de possibilitar à administração pública, no caso à Receita Federal, a
criação de condições que impeçam a apresentação da Declaração de Rendas pelos contribuintes,
pois, a observância ao princípio da legalidade e igualdade pela Administração Pública determina,
também,  que  sejam  consideradas  regras  de  exceção  para  aqueles  contribuintes  que,
comprovadamente, estejam impedidos de apresentar suas Declarações pelas vias prefereciais, ou
seja, eletronicamente.

Os alegados esforços empreendidos pela Impetrante na regularização de seu cadastro, retificando
o nome do responsável  legal  e  registro  junto  à  JUCESP,  o  que possibilitou a  revalidação da
assinatura digital foram comprovados diante das informações contidas na petição de fls. 143/144.

Assim,  demonstrado  a  obrigação  da  Autoridade  Coatora  de  receber  por  meio  magnético  ou
impresso a DCTF e DACON faltantes do primeiro semestre de 2011 e, além do mais, a DIPJ,
relativa ao exercício de 2011, deve a segurança pleiteada neste writ ser concedida.

III - DISPOSITIVO

POSTO  ISSO,  concedo  a  segurança  para  determinar  ao  impetrado  que  receba,  por  meio
magnético  ou  impresso  e  de  forma  direta,  apenas  a  DCTF e  DACON faltantes  do  primeiro
semestre de 2011, assim como, a DIPJ, relativa ao exercício de 2011.

(...)"

A sentença encontra-se devidamente motivada e não merece reparos.
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Em verdade, inexiste nenhuma lesão irreparável à Fazenda Nacional, limitando-se a determinar o
recebimento da documentação independentemente da utilização do sistema de processamento que é
válido, mas não pôde ser observado por motivo justificado.

Conforme precedente jurisprudencial:

AC 200851010089260,  Rel.  Des.  Fed.  POUL ERIK DYRLUND, Oitava  Turma Especializada,
TRF2,  data  da  publicação:  23/10/2012:  ADMINISTRATIVO.  CERTIFICAÇÃO  DIGITAL.
DECLARAÇÃO  DE  DÉBITOS  E  CRÉDITOS  TRIBUTÁRIOS.  IMPEDIMENTOS  NA
EFETIVAÇÃO DOS DEVERES FISCAIS.  RAZOABILIDADE. 1.  Trata-se  de Apelação Cível
interposta  pela  União  Federal  em face  de  sentença  que  concedeu  parcialmente  a  segurança
pleiteada  pela  Companhia  Estadual  de  Engenharia  de  Transportes  e  Logística  -  Central,
determinando à autoridade impetrada que acolhesse a DCTF (declaração de débitos e créditos
tributários) referente ao mês de abril do ano de 2008, com certificação digital, até o dia 13/06/08,
sem imposição de penalidades. 2. Correta a fundamentação da decisão de 1o grau, uma vez que
não é razoável a Fazenda Pública não dispor de outros meios para a efetivação dos deveres fiscais
dos  contribuintes,  em situações  de  real  impedimento,  por  situações  fortuitas,  da  utilização de
assinatura digital  disponível  na internet.  Igualmente  não há que se  falar  em condenação em
honorários  advocatícios  em sede  de  mandado  de  segurança  ante  o  teor  do  artigo  25  da  Lei
12.016/09, o que já vinha consagrado nos verbetes nº 105, da Súmula do STJ, e 512, da Súmula
do STF, o que deságua na manutenção do decisum. 3. Recurso e remessa necessária desprovidos.

Com efeito, não é razoável a Fazenda Pública não dispor de outros meios para a efetivação dos
deveres  fiscais  dos  contribuintes,  em situações  de  real  impedimento,  por  situações  fortuitas,  da
utilização de assinatura digital disponível na internet.

Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial.
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É como voto.

Leonel Ferreira
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): JOSE EDUARDO DE ALMEIDA LEONEL FERREIRA:10210
Nº de Série do Certificado: 38B1D26CCE79CFA1
Data e Hora: 06/05/2016 13:38:41
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