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EMENTA

PROCESSO  CIVIL.  CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  HABEAS  DATA.  EXCLUSÃO  DO
SISTEMA SISPLES NACIONAL. REGISTRO DE ACESSO AO SISTEMA DA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL. PEDIDO DE "AUTOEXCLUSÃO". IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA
FÍSICA QUE EFETUOU A REQUESIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO E
REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.

1.  A  impetrante  objetiva  a  concessão  de  ordem  em  sede  de  habeas  data  que  determine  o
conhecimento das informações referentes ao seu pedido de exclusão do Simples Nacional, efetuado
em 21.10.2008.

2. O habeas data é remédio constitucional previsto no inciso LXXII do artigo 5º da Constituição da
República, o qual foi disciplinado pela Lei nº 9.507, de 12.11.1997, que prevê em seu artigo 7º,
inciso  I,  que  o  remédio  constitucional  será  concedido  "para  assegurar  o  conhecimento  de
informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades
governamentais ou de caráter público".

3. Na esteira do decidido pela Colenda Suprema Corte (RE 673.707/MG, E. Ministro LUIZ FUX,
Tribunal  Pleno,j.  17/06/2015),  sendo  o  habeas  data  o  instrumento  cabível  para  a  obtenção  de
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informações  constantes  "dos  sistemas  informatizados  de  apoio  à  arrecadação  dos  órgãos  da
administração fazendária dos entes estatais", não há que se falar em falta de interesse de agir da
impetrante.

4. A autoridade impetrada esclareceu que a exclusão do Simples nacional deve ser comunicada por
meio  do  "Portal  do  Simples  Nacional"  na  rede  mundial  de  computadores,  cujo  acesso  ocorre
mediante a utilização de código de acesso ou do certificado digital. Descreve, ainda, que o código de
acesso  é  obtido  mediante  a  informação  do  número  do  CNPJ  da  pessoa  jurídica,  do  CPF  do
responsável e do número do recibo de entrega de pelo menos uma declaração do imposto de renda -
pessoa  física,  apresentada  nos  últimos  dois  anos  pelo  responsável  pela  empresa.  Acrescenta,
ademais, que se a pessoa responsável não é titular de nenhuma declaração enviada, é solicitado o
número  do  seu  título  de  eleitor  e  a  data  de  nascimento.  Conclui,  desta  forma,  que  o  ato  foi,
necessariamente, praticado pelo responsável legal da empresa ou pela pessoa a quem este transferiu
o código de acesso, sendo questão interna à sociedade empresarial.

5.  Todavia,  não  obstante  o  caráter  interno  da  questão,  a  pessoa  jurídica  excluída  do  Simples
Nacional  tem  legitimidade  para  requerer  informações  sobre  os  dados  registrados  pelo  sistema
eletrônico, especialmente quanto ao acesso para proceder a sua "autoexclusão".

6.  Os  instrumentos  informatizados  são  colocados  à  disposição  do  contribuinte  para  facilitar  a
solução de questões tributárias e não o contrário. Assim, diante de todos os dados requeridos pelo
sistema eletrônico, como condição para o processamento de pedidos on line, os quais devem ser,
necessariamente,  informados  para  a  obtenção  de  acesso  ao  referido  "Portal",  não  se  afigura
plausível que não remanesçam registros identificadores do respectivo acesso.

7.  Não  obstante,  é  de  rigor  reconhecer  que  a  alegação  da  autoridade  impetrada  quanto  à
impossibilidade não pode ser de todo rechaçada, eis que a prestação de serviços de tecnologia da
informação à União compete ao SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados, criado
pela Lei nº 4.516, de 1º.12.1964, especialmente para essa finalidade.

8.  Dessa  forma,  não  se  pode  afirmar  que  a  concessão  da  ordem  de  habeas  data  em  face  da
autoridade administrativa esteja a decorrer do fato de que ela estaria de posse de informação, a
qual, sem fundamento, insiste em denegá-la. Não se trata disso, mas, isto sim, de determinar que a
autoridade  impetrada  proceda  à  identificação  dos  responsáveis  pela  informação  eletrônica,
determinando a estes que apresentem os dados relativos ao pleito da impetrante, até porque se trata
de simples registro de acesso, que qualquer sistema eletrônico, com um mínimo de segurança, deve
preservar.

9. Apelação da União e remessa oficial desprovidas.
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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 unanimidade,  em negar provimento à apelação e à
remessa  oficial,  nos  termos  do  relatório  e  voto  que  ficam fazendo  parte  integrante  do  presente
julgado.

São Paulo, 10 de novembro de 2016.
LEILA PAIVA MORRISON

Desembargadora Federal Relatora

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): LEILA PAIVA MORRISON:10143
Nº de Série do Certificado: 52F62CB48C7918C7
Data e Hora: 11/11/2016 12:16:12

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003189-31.2013.4.03.6104/SP
2013.61.04.003189-1/SP

RELATORA : Desembargadora Federal DIVA MALERBI
APELANTE : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

ADVOGADO : SP000006 MARGARETH ANNE LEISTER E MARIA DA
CONCEICAO MARANHAO PFEIFFER

APELADO(A) : PADARIA E CONFEITARIA KARICIA LTDA
ADVOGADO : SP014636 ROGERIO BLANCO PERES e outro(a)
No. ORIG. : 00031893120134036104 3 Vr SANTOS/SP

RELATÓRIO
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A SENHORA JUÍZA FEDERAL CONVOCADA LEILA PAIVA MORRISON (RELATORA):

Trata-se de habeas data impetrado por PADARIA E CONFEITARIA KARÍCIA LTDA. em face do
SENHOR  DELEGADO  DA  RECEITA  FEDERAL  EM  SANTOS/SP,  com  o  objetivo  de  obter
informações acerca do nome da pessoa que formulou pedido de sua exclusão do sistema Simples.

Aduz a impetrante que iniciou as suas atividades em 19.9.1966, e que estava inscrita no Simples,
porém no ano de 2007 foi requerido o seu desligamento à Secretaria da Receita Federal, de tal forma
que a partir de 1.1.2008 deveria passar a realizar o recolhimento de tributos na sistemática comum.
Todavia,  como  não  era  do  conhecimento  da  impetrante  o  pedido  de  desligamento,  manteve  a
quitação de suas pendências fiscais por meio do Simples.

Por essa razão, as Fazendas Públicas tanto do Estado de São Paulo quanto da União passaram a
exigir  os  valores  devidos,  acrescidos  de  multa,  razão  pela  qual  a  impetrante  apresentou  defesa
administrativa  perante  Secretaria  da  Receita  Federal,  em 28.8.2012,  requerendo,  inclusive  fosse
informado quem teria requerido a sua exclusão do Simples.

Determinou-se a manifestação da autoridade impetrada, antes da análise do pedido de liminar (fl.
96),  que apresentou as informações (fls.  100/110),  esclarecendo que o cancelamento do Simples
Nacional  em nome da  impetrada  se  deu  por  meio  de  "autoexclusão",  em razão  de  alegação de
excesso de receita bruta. Além disso, trouxe a cópia do acórdão 05-33.143 da 1ª Turma da DRJ/CPS,
por meio do qual foi indeferido o pedido de nova inclusão, por ausência de apresentação de novos
documentos.

Inteiro Teor (5657357) http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpr...

4 of 13 23/01/18, 21:05



O  Ministério  Público  Federal  apresentou  o  r.  parecer  de  fls.  113/115,  manifestando-se  pela
procedência da presente demanda.

A r. sentença de fls. 117/121 julgou procedente o pedido da impetrante, concedendo a ordem.

A União Federal interpôs recurso de apelação (fls. 136/138), recebido apenas no efeito devolutivo (fl.
139), objetivando a reforma da sentença.

A impetrante requereu a execução provisória da sentença (fls. 142/164), que foi deferida pelo MM
Juízo a quo (fl. 173).

Contrarrazões apresentadas pela impetrante às fls. 165/169.
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Sobrevieram  esclarecimentos  acerca  da  impossibilidade  fática  do  cumprimento  do  julgado  (fls.
182/185), sobre as quais a impetrante se manifestou às fls. 188/190.

Na sequência, foi aberta vista à impetrante em relação à execução provisória da sentença (fl. 191),
tendo sido requerida a extração de carta de sentença (fl. 195), cuja distribuição foi realizada por
dependência como "cumprimento provisório de sentença - classe 207" (fl. 268).

Subiram os autos a esta E. Corte Regional.

A d. Procuradora Regional da República opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 270/272).

É o relatório.

LEILA PAIVA MORRISON
Desembargadora Federal Relatora
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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): LEILA PAIVA MORRISON:10143
Nº de Série do Certificado: 52F62CB48C7918C7
Data e Hora: 11/11/2016 12:16:05

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003189-31.2013.4.03.6104/SP
2013.61.04.003189-1/SP

RELATORA : Desembargadora Federal DIVA MALERBI
APELANTE : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

ADVOGADO : SP000006 MARGARETH ANNE LEISTER E MARIA DA
CONCEICAO MARANHAO PFEIFFER

APELADO(A) : PADARIA E CONFEITARIA KARICIA LTDA
ADVOGADO : SP014636 ROGERIO BLANCO PERES e outro(a)
No. ORIG. : 00031893120134036104 3 Vr SANTOS/SP

VOTO

A SENHORA JUÍZA FEDERAL CONVOCADA LEILA PAIVA MORRISON (RELATORA):
Trata-se  de  apelação  da  União  e  reexame necessário,  tido  por  interposto,  ambos  em face  da  r.
sentença que julgou procedente o pedido formulado neste habeas data, relativo ao conhecimento das
informações acerca da exclusão da impetrante do SIMPLES NACIONAL.

A r. sentença não merece reforma.

Com efeito,  o  habeas  data  é  remédio  constitucional  previsto  no  inciso  LXXII  do  artigo  5º  da
Constituição da República, in verbis:

"LXXII - conceder-se-á habeas data:
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a)  para  assegurar  o  conhecimento  de  informações  relativas  à  pessoa  do
impetrante,  constantes  de  registros  ou  bancos  de  dados  de  entidades
governamentais ou de caráter público;

b)  para  a  retificação  de  dados,  quando  não  se  prefira  fazê-lo  por  processo
sigiloso, judicial ou administrativo;"

A fim de dar efetividade ao comando constitucional, editou-se a Lei nº 9.507, de 12.11.1997, que
regulou o direito de acesso a informações e disciplinou o rito processual do habeas data, dispondo
em seu artigo 7º, in verbis:

"Art. 7° Conceder-se-á habeas data:

I  -  para  assegurar  o  conhecimento  de  informações  relativas  à  pessoa  do
impetrante,  constantes  de  registro  ou  banco  de  dados  de  entidades
governamentais ou de caráter público;

II  -  para a  retificação de dados,  quando não se  prefira fazê-lo  por  processo
sigiloso, judicial ou administrativo;

III  -  para  a  anotação  nos  assentamentos  do  interessado,  de  contestação  ou
explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência
judicial ou amigável."

De acordo com os dispositivos supracitados, tem-se que o habeas data destina-se a garantir o acesso
a informações referentes à pessoa do impetrante, que estejam em registros ou bancos de dados de
entidades  da  Administração  Pública  ou  de  caráter  público,  bem  assim  para  a  correção  de  tais
registros.

Nas palavras de José Afonso da Silva, cuida-se de um dos denominados remédios constitucionais,
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que consiste em "meios postos à disposição dos indivíduos e cidadãos para provocar a intervenção
das autoridades competentes, visando sanar, corrigir, ilegalidade e abuso de poder em prejuízo de
direitos e interesses individuais" ("Curso de Direito Constitucional Positivo", 15ª edição, Malheiros
Editores, pág. 442).

No caso dos autos, a impetrante objetiva a concessão de ordem que determine o conhecimento das
informações  referentes  ao  seu  pedido  de  exclusão  do  SIMPLES  NACIONAL,  efetuado  em
21.10.2008.

Deveras,  o  Colendo  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº
673.707/MG, em sede de repercussão geral, reconheceu que o habeas data é o meio adequado para a
obtenção, pelo próprio contribuinte, dos dados constantes dos sistemas informatizados dos órgãos da
administração fazendária, referentes ao pagamento de tributos. Veja-se a ementa do referido julgado:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. HABEAS DATA.
ARTIGO  5º,  LXXII,  CRFB/88.  LEI  Nº  9.507/97.  ACESSO  ÀS
INFORMAÇÕES CONSTANTES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE
CONTROLE  DE  PAGAMENTOS  DE  TRIBUTOS.  SISTEMA  DE  CONTA
CORRENTE  DA  SECRETARIA  DA  RECEITA  FEDERAL  DO  BRASIL-
SINCOR. DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE. RECURSO A QUE
SE DÁ PROVIMENTO.

1. O habeas data, posto instrumento de tutela de direitos fundamentais, encerra
amplo  espectro,  rejeitando-se  visão  reducionista  da  garantia  constitucional
inaugurada pela carta pós-positivista de 1988.

2. A tese fixada na presente repercussão geral é a seguinte: "O Habeas Data é
garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados concernentes ao
pagamento  de  tributos  do  próprio  contribuinte  constantes  dos  sistemas
informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária
dos entes estatais."

3.  O Sistema de Conta Corrente da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
conhecido também como SINCOR, registra os dados de apoio à arrecadação
federal  ao  armazenar  os  débitos  e  créditos  tributários  existentes  acerca  dos
contribuintes.
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4. O caráter público de todo registro ou banco de dados contendo informações
que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso
privativo  do  órgão  ou  entidade  produtora  ou  depositária  das  informações  é
inequívoco (art. 1º, Lei nº 9.507/97).

5.  O  registro  de  dados  deve  ser  entendido  em  seu  sentido  mais  amplo,
abrangendo  tudo  que  diga  respeito  ao  interessado,  seja  de  modo  direto  ou
indireto. (...) Registro de dados deve ser entendido em seu sentido mais amplo,
abrangendo  tudo  que  diga  respeito  ao  interessado,  seja  de  modo  direto  ou
indireto, causando-lhe dano ao seu direito de privacidade.(...) in José Joaquim
Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz
Streck. Comentários à Constituição. Editora Saraiva, 1ª Edição, 2013, p.487.

6. A legitimatio ad causam para interpretação de Habeas Data estende-se às
pessoas  físicas  e  jurídicas,  nacionais  e  estrangeiras,  porquanto  garantia
constitucional aos direitos individuais ou coletivas.

7. Aos contribuintes foi assegurado constitucionalmente o direito de conhecer as
informações que lhes digam respeito em bancos de dados públicos ou de caráter
público,  em  razão  da  necessidade  de  preservar  o  status  de  seu  nome,
planejamento  empresarial,  estratégia  de  investimento  e,  em  especial,  a
recuperação  de  tributos  pagos  indevidamente,  verbis:  Art.  5º.  ...LXXII.
Conceder-se-á  habeas  data  para  assegurar  o  conhecimento  de  informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de
entidades governamentais ou de caráter público, considerado como um writ, uma
garantia, um remédio constitucional à disposição dos cidadãos para que possam
implementar direitos subjetivos que estão sendo obstaculados.

8. As informações fiscais conexas ao próprio contribuinte, se forem sigilosas, não
importa em que grau, devem ser protegidas da sociedade em geral, segundo os
termos da lei ou da constituição, mas não de quem a elas se referem, por força
da consagração do  direito  à  informação do  art.  5º,  inciso  XXXIII,  da  Carta
Magna, que traz como única ressalva o sigilo imprescindível  à segurança da
sociedade e do Estado, o que não se aplica no caso sub examine, verbis: Art.
5º....XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

9. In casu, o recorrente requereu à Secretaria da Receita Federal do Brasil os
extratos  atinentes  às  anotações  constantes  do  Sistema  de  Conta-Corrente  de
Pessoa  Jurídica-SINCOR,  o  Sistema  Conta-Corrente  de  Pessoa  Jurídica-
CONTACORPJ,  como  de  quaisquer  dos  sistemas  informatizados  de  apoio  à
arrecadação  federal,  no  que  tange  aos  pagamentos  de  tributos  federais,
informações que não estão acobertadas pelo sigilo legal ou constitucional, posto
que requerida pelo próprio contribuinte, sobre dados próprios.
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10. Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário."

(RE  673.707/MG,  LUIZ  FUX,  STF  -  TRIBUNAL PLENO,  JULGAMENTO
DATA:17/06/2015, DJE DATA:29/09/2015)

Na esteira do decidido pela Colenda Suprema Corte, sendo o habeas data o instrumento cabível para
a obtenção de informações constantes "dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos
órgãos da administração fazendária dos entes estatais", não há que se falar em falta de interesse de
agir da impetrante, tal como sustentou a União em suas razões de apelação, até porque a Colenda
Corte afastou a visão reducionista do habeas data.

In casu, a impetrante requer informações acerca do nome da pessoa que requereu, eletronicamente,
sua exclusão do regime simplificado.

A autoridade impetrada esclareceu que a exclusão deve ser comunicada por meio do "Portal  do
Simples Nacional" na rede mundial de computadores, cujo acesso ocorre mediante a utilização de
código de acesso ou do certificado digital. Descreve, ainda, que o código de acesso é obtido mediante
a informação do número do CNPJ da pessoa jurídica, do CPF do responsável e do número do recibo
de entrega de pelo menos uma declaração do imposto de renda -  pessoa física,  apresentada nos
últimos dois anos pelo responsável pela empresa. Acrescenta, ademais, que se a pessoa responsável
não é titular de nenhuma declaração enviada, é solicitado o número do seu título de eleitor e a data de
nascimento. Conclui, desta forma, que o ato foi, necessariamente, praticado pelo responsável legal da
empresa ou pela pessoa a quem este transferiu o código de acesso, sendo questão interna à sociedade
empresarial.

Todavia, não obstante o caráter interno da questão, a pessoa jurídica excluída do Simples Nacional
tem legitimidade  para  requerer  informações  sobre  os  dados  registrados  pelo  sistema  eletrônico,
especialmente quanto ao acesso para proceder a sua "autoexclusão".
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Ora,  os  instrumentos  informatizados  são  colocados  à  disposição  do  contribuinte  para  facilitar  a
solução de questões tributárias e não o contrário. Assim, diante de todos os dados requeridos pelo
sistema eletrônico, como condição para o processamento de pedidos on line,  os quais devem ser,
necessariamente, informados para a obtenção de acesso ao referido "Portal", não se afigura plausível
que não remanesçam registros identificadores do respectivo acesso.

Não obstante, é de rigor reconhecer que a alegação da autoridade impetrada quanto à impossibilidade
não pode ser de todo rechaçada, eis que a prestação de serviços de tecnologia da informação à União
compete ao SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados, criado pela Lei nº 4.516, de
1º.12.1964, especialmente para essa finalidade.

Dessa forma, não se pode afirmar que a concessão da ordem de habeas data em face da autoridade
impetrada  esteja  a  decorrer  do  fato  de  que  ela  estaria  de  posse  de  informação,  a  qual,  sem
fundamento, insiste em denegá-la. Não se trata disso, mas, isto sim, de determinar que a autoridade
impetrada proceda à identificação dos responsáveis pela informação eletrônica, determinando a estes
que apresentem os dados relativos ao pleito da impetrante, até porque se trata de simples registro de
acesso, que qualquer sistema eletrônico, com um mínimo de segurança, deve preservar.

Ademais, observa-se que tais informações foram requeridas administrativamente em 24.8.2012 (fl.
39), não tendo a impetrante obtido resposta até o ajuizamento do presente habeas data, ocorrido em
12.4.2013, razão pela qual restou atendida a previsão do artigo 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei nº
9.507, de 1997.

Deste modo, não merece reforma a r. sentença que determinou que a autoridade impetrada apresente
todas  as  informações  referentes  ao  requerimento  de  exclusão  da  impetrante  do  SIMPLES
NACIONAL.

Inteiro Teor (5657357) http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpr...

12 of 13 23/01/18, 21:05



Posto isso, nego provimento  à  apelação da União e ao reexame necessário,  tido por interposto,
confirmando a r. sentença.

É como voto.

LEILA PAIVA MORRISON
Desembargadora Federal Relatora

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): LEILA PAIVA MORRISON:10143
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