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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011155-96.2009.4.03.6100/SP
2009.61.00.011155-0/SP

RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO CEDENHO

APELANTE : EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO
EMURB

ADVOGADO : SP157503 RICARDO SIMONETTI e outro(a)
APELADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

ADVOGADO : SP000003 JULIO CÉSAR CASARI E CLAUDIA
AKEMI OWADA

No. ORIG. : 00111559620094036100 17 Vr SAO PAULO/SP

EMENTA

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA  CERTIFICAÇÃO  DIGITAL.  ENTREGA
DE  DOCUMENTOS:  DCTF,  DIRF,  PER/DCOMP,  DACON  E  DIPJ  EFETIVAÇÃO  DOS
DEVERES FISCAIS. RAZOABILIDADE.

1. 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.

2.  Os  alegados  esforços  empreendidos  pela  Impetrante  para  o  cumprimento  de  suas  obrigações
tributárias foram comprovados e, em que pese o fato da informatização dos dados contidos em tais
documentos: DCTF, DIRF, PER/DCOMP, DACON E DIPJ constituir garantia para o Fisco e para o
contribuinte, proporcionando maior segurança a todos, a exclusiva utilização do meio digital fere os
princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  pelo  qual  deve  ser  pautar  a  Administração
Pública.

3.Apelação provida.
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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 à apelação, nos termos
do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 21 de julho de 2016.
ANTONIO CEDENHO
Desembargador Federal
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RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  pela  Empresa  Municipal  de  Urbanização  -  EMURB contra  a  r.
sentença (fls. 515/518),  que denegou a segurança pleiteada, nos autos do mandado de segurança
impetrado  pela  apelante  contra  ato  do  Delegado  da  Receita  Federal,  objetivando  provimento
jurisdicional que determine à impetrada a receber protocolo em papel das Declarações de Débitos e
Créditos  Tributários  Fedeais  (DCTF),  Declaração  de  Imposto  de  Renda  (DIRF),  Pedido  de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), Dacon
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mensal e DIPJ e que em havendo o regular protocolo se abstenha da aplicação das multas previstas
no art. 9º, I e II, da IN RFB nº 903/2008, bem como verificando a inexistência de pendências nas
declarações apresentadas, forneça as respectivas certidões negativas de débito.

Narrou a impetrante que a partir da IN/RFB Nº 903/208 a Secretaria da Receita Federal só admite a
geração/recepção de DCTF, DIRF, PER/DCOMP, DACON e DIPJ por intermédio de seus programas
eletrônicos, via internet, sendo obrigatória a assinatura digital mediante certificado digital válido, que
é emitido por Autoridade Certificadora integrante da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras -
ICF Brasil. Aduziu que expirou o prazo de validade de sua assinatura digital e que, em razão de
dúvidas acerca das necessárias adequações dos atos constitutivos das empresas impostas pelo Código
Civil de 2002, dentre eles o registro da composição de sua Diretoria Executiva, não tem conseguido
obter o e-CNPJ junto à autoridade certificadora. Assim, diante da momentânea impossibilidade de
obter uma assinatura digital válida, entende ter direito a apresentar os documentos referidos por via
impressa em papel. Sustenta ainda que a previsão contida na aludida instrução Normativa, no sentido
da obrigatoriedade do uso da via digital para a geração e transmissão desses documentos, viola o
direito de petição, assegurado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal.

Liminar deferida (fls. 365/366).

A autoridade impetrada prestou informações (fls. 381/387). A União interpôs agravo de instrumento
em face da decisão liminar.

O MM. Juiz denegou a segurança. Custas e honorários indevidos.

Em razões recursais, sustenta em síntese a parte impetrante a reforma do decisum.
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Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O ilustre Representante do Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso.

É o Relatório.

ANTONIO CEDENHO
Desembargador Federal Relator
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VOTO
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O mandado de segurança é ação de cunho constitucional e tem por objeto a proteção de direito
líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É o que se depreende da leitura do inciso LXIX, do artigo 5º da Constituição Federal: "conceder-se-á
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou
habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

"Na categoria dos writs constitucionais constitui direito instrumental sumário à tutela dos direitos
subjetivos incontestáveis contra ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou agente de
pessoa  jurídica  no  exercício  de  atribuições  do  Poder  Público".  (Diomar  Ackel  Filho,  in  Writs
Constitucionais, Ed Saraiva, 1988, pág 59).

A objetividade jurídica do Mandado de Segurança está ligada ao resguardo de direitos lesados ou
ameaçados  por  atos  ou  omissões  de  autoridades  ou  seus  delegados,  quando não amparados  por
habeas corpus ou habeas data.

Merece destaque, também, a lição de Hely Lopes Meirelles: "o objeto do mandado de segurança
será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito
individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante" (in Mandado de Segurança, Ação Popular,
Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Trata-se  de  apelação  interposta  pela  Empresa  Municipal  de  Urbanização  -  EMURB contra  a  r.
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sentença (fls. 515/518),  que denegou a segurança pleiteada, nos autos do mandado de segurança
impetrado  pela  apelante  contra  ato  do  Delegado  da  Receita  Federal,  objetivando  provimento
jurisdicional que determine à impetrada a receber protocolo em papel das Declarações de Débitos e
Créditos  Tributários  Fedeais  (DCTF),  Declaração  de  Imposto  de  Renda  (DIRF),  Pedido  de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), Dacon
mensal e DIPJ e que em havendo o regular protocolo se abstenha da aplicação das multas previstas
no art. 9º, I e II, da IN RFB nº 903/2008, bem como verificando a inexistência de pendências nas
declarações apresentadas, forneça as respectivas certidões negativas de débito.

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(...)."

Objetiva a Impetrante, por meio deste writ, a concessão da segurança a fim de ser declarado seu
direito à entrega em via impressa dos expedientes DCTF, DIRF, PER/DCOMP, DACON E DIPJ,
declarando-se a inconstitucionalidade da obrigação da entrega de tais documentos por via digital nos
termos previstos no art. 6º da IN/RFB nº 903/208.

A Administração Pública deve 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.

In casu, não pode uma Instrução Normativa impedir o exercício de um direito legalmente previsto ao
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contribuinte.

Ou seja, não poderá uma normatização infralegal, como é o caso da Instrução Normativa, impedir
que o contribuinte apresente os expedientes DCTF, DIRF, PER/DCOMP, DACON e DIPJ, 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 preferenciais, ou seja, eletronicamente.

Os  alegados  esforços  empreendidos  pela  Impetrante  para  o  cumprimento  de  suas  obrigações
tributárias foram comprovados e, em que pese o fato da informatização dos dados contidos em tais
documentos: DCTF, DIRF, PER/DCOMP, DACON E DIPJ constituir garantia para o Fisco e para o
contribuinte, proporcionando maior segurança a todos, a exclusiva utilização do meio digital fere os
princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  pelo  qual  deve  ser  pautar  a  Administração
Pública.

Nesse sentido:

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.
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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, dou provimento à apelação.

É o voto.

ANTONIO CEDENHO
Desembargador Federal
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