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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0018041-34.2016.4.03.0000/SP
2016.03.00.018041-0/SP

RELATORA : Desembargadora Federal DIVA MALERBI
AGRAVANTE : ANIJES EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : SP257226 GUILHERME TILKIAN e outro(a)
AGRAVADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

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

ORIGEM : JUIZO FEDERAL DA 4 VARA SAO PAULO Sec Jud
SP

No. ORIG. : 00174120620104036100 4 Vr SAO PAULO/SP

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. APRESENTAÇÃO DE
DIRF'S  E  DE  PEÇAS  DO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  FISCAL  ELETRÔNICO.
AUTORA  COM  CERTIFICADO  DIGITAL.  ÔNUS  DA  PROVA.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de ação anulatória, incumbe ao autor o ônus da prova no tocante à desconstituição
do crédito já notificado ao contribuinte, em face da presunção de veracidade e legitimidade do ato
administrativo. Precedentes do C. STJ.

2.  Nos  termos  do  artigo  373  do  CPC/2015,  compete  ao  devedor  a  prova  de  fato  modificativo,
impeditivo ou extintivo do direito do credor. In casu,  não há nos autos demonstração da efetiva
impossibilidade de acesso a tais documentos por parte da agravante, que inclusive possui certificado
digital.

3. Agravo de instrumento desprovido.
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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,  negar  provimento  ao  agravo  de
instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 25 de maio de 2017.
DIVA MALERBI

Desembargadora Federal

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): DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI:10014
Nº de Série do Certificado: 11A217030941EFCB
Data e Hora: 25/05/2017 19:52:59
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AGRAVANTE : ANIJES EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : SP257226 GUILHERME TILKIAN e outro(a)
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RELATÓRIO

A DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de agravo de
instrumento interposto por ANIJES EMPREENDIMENTOS LTDA. em face de decisão que,  em
ação  declaratória  de  nulidade  de  despachos  decisórios  proferidos  em  autos  de  processos
administrativos,  indeferiu  pedido  da  agravante  para  que  a  ré  seja  intimada  a  apresentar  as
informações  e  declarações  relativas  aos  pagamentos  realizados  pelas  instituições  financeiras  à
agravante com retenção na fonte,  especialmente as DIRF's decorrentes de aplicações financeiras,
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"uma vez que são documentos que podem ser apresentados pela própria parte autora".

Sustenta  a  agravante  sustenta,  em  síntese,  que  disponibilizou  ao  perito  judicial  contábil  os
documentos que detinha (fls. 379/382 dos autos de origem), sendo eles: Livro Razão Completo -
exercícios 1997 a 2004; Livro Diário Completo - exercícios 1997 a 2004; LALUR A e parte B - ano
calendário 1997 a 2004; e, novamente, requereu a expedição de ofício para as instituições bancárias
para  o  fornecimento  das  informações  pormenorizadas  com  as  retenções  na  fonte;  que,  após  o
fornecimento da nova documentação, o expert retificou seu entendimento anterior (fls. 385/394 dos
autos de origem), concluindo que após o exame dos livros contábeis da empresa e das DIRF's dos
exercícios de 1999 a 2000 (fls. 395/757) restou confirmado que: a) a agravante liquidou os débitos
dos exercícios de 2003 e 2004, com saldo negativo do exercício de 2001 e 2002, no total de R$
737.897,71,  com  saldos  devedores  de  IR  R$  1.258.890,51;  e  b)  os  valores  compensados  pela
agravante via PER/DCOMP's foram corretos. Conta que, após a discordância da agravada acerca da
retificação do Laudo Contábil, o D. Juízo a quo novamente converteu seu julgamento em diligência
para nova perícia (fls. 813/815vº), sob o entendimento de que o I. Perito teria baseado suas novas
conclusões  apenas  sobre  as  declarações  da  agravante,  que  seriam  documentos  unilaterais,  não
suficientes para um desfecho satisfatório do exame pericial; bem como por entender que não restou
clara a origem das retenções do IRRF, pois a agravante não teria mais em mãos os extratos de suas
aplicações ou retenções ocorridas, razão pela qual determinou novo trabalho pericial para que as
origens da retenção e seus valores fossem devidamente esclarecidos. Relata que essa decisão foi
mantida em juízo de retratação, sendo posteriormente proferida a r. decisão ora agravada.

Aduz que está impossibilitada de acessar tais documentos (DIRF's), razão pela qual requereu que a
agravada apresentasse a documentação, conforme autoriza o artigo 373, § 1º do Novo Código de
Processo Civil, que inovou ao possibilitar a dinamicidade da produção da prova, ou seja, que a parte
contrária cumpra o encargo, quando tiver melhores condições, conforme ocorreu na hipótese dos
autos. Defende que encontra expressiva dificuldade em produzir a prova, que já tentou diligenciar
junto  às  instituições  financeiras,  sem obter  êxito,  ao  passo  em que  a  agravada  pode  facilmente
disponibilizar os processos administrativos, as DIRF's e demais documentos, o que já determinado
pelo juízo a quo mas se recusou a fazer.

Alega que a r. decisão agravada, ao se recusar a intimar a agravada a trazer os documentos essenciais
à perícia, viola a ampla defesa da agravante, bem como o princípio da cooperação, estampado no
artigo 6º do NCPC. Frisa que, se o MM. Juízo a quo entende que a solução da lide depende da
comprovação  da  origem do  saldo  credor  (fls.  813/815vº),  é  certo  que  essa  prova  necessita  ser
produzida, independentemente do requerimento da parte.

Inteiro Teor (6036016) http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpr...

3 of 9 23/01/18, 20:54



Requer  o  provimento  do  agravo  de  instrumento,  para  que  seja  reformada  a  decisão  agravada,
determinando-se a intimação da agravada para que preste as informações e documentos relativos aos
pagamentos realizados pelas instituições financeiras à agravante, especialmente para que apresente
cópia  das  declarações  de  imposto  de  renda  retido  na  fonte  -  DIRF's  decorrentes  de  aplicações
financeiras da agravante, realizadas ao longo dos exercícios de 1997 a 1999.

Às fls. 884/890, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, da qual opôs embargos de
declaração (fls. 892/895).

Contraminuta ofertada pela União às fls. 897/900.

É o relatório.

DIVA MALERBI
Desembargadora Federal

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): DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI:10014
Nº de Série do Certificado: 11A217030941EFCB
Data e Hora: 25/05/2017 19:52:53
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VOTO
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"EMENTA"

TRIBUTÁRIO.  PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  DE  RITO  ORDINÁRIO.  APRESENTAÇÃO  DE
DIRF'S E DE PEÇAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL ELETRÔNICO. AUTORA
COM  CERTIFICADO  DIGITAL.  ÔNUS  DA  PROVA.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

1.  Em  se  tratando  de  ação  anulatória,  incumbe  ao  autor  o  ônus  da  prova  no  tocante  à
desconstituição do crédito  já  notificado ao contribuinte,  em face da presunção de veracidade e
legitimidade do ato administrativo. Precedentes do C. STJ.

2.  Nos  termos  do  artigo  373  do  CPC/2015,  compete  ao  devedor  a  prova  de  fato  modificativo,
impeditivo ou extintivo do direito do credor. In casu, não há nos autos demonstração da efetiva
impossibilidade de acesso a tais documentos por parte da agravante, que inclusive possui certificado
digital.

3. Agravo de instrumento desprovido.

A DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA):  Inicialmente,  restam
prejudicados os embargos de declaração (fls. 892/895) da decisão monocrática de fls. 884/890, ante o
julgamento do presente agravo de instrumento.

Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação anulatória de débito fiscal,
indeferiu  pedido  de  intimação  da  Fazenda  Nacional  para  apresentar  informações  e  declarações
relativas aos pagamentos realizados pelas instituições financeiras à ora agravante, com retenção na
fonte,  especialmente  as  DIRF's  decorrentes  de  aplicações  financeiras,  tendo  em  vista  que  são
documentos que podem ser apresentados pela própria autora.

Em conformidade com os precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ação

Inteiro Teor (6036016) http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpr...

5 of 9 23/01/18, 20:54



anulatória, incumbe ao autor o ônus da prova no tocante à desconstituição do crédito já notificado ao
contribuinte, em face da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Nesse sentido, os julgados:

TRIBUTÁRIO  -  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  DÉBITO  FISCAL  -  INSS  -  COMPETÊNCIA  -
FISCALIZAÇÃO - AFERIÇÃO - VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ÔNUS DA PROVA.

1.  Em  se  tratando  de  ação  anulatória,  incumbe  ao  autor  o  ônus  da  prova,  no  tocante  à
desconstituição do crédito já notificado ao contribuinte, em face da presunção de legitimidade e
veracidade  do  ato  administrativo,  sendo,  pois,  necessário  prova  irrefutável  do  autor  para
desconstituir o crédito.

2. O artigo 333, incisos I e II, do CPC dispõe que compete ao autor fazer prova constitutiva de seu
direito; e ao réu, prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Embargos acolhidos para sanar omissão relativa ao ônus da prova, sem efeitos modificativos.

(EDcl no REsp 894.571/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 23/06/2009, DJe 01/07/2009)

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ANULATÓRIA.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
NÃO  INTERPOSIÇÃO  DE  EMBARGOS.  ÔNUS  PROBATÓRIO.  REEXAME  DE  FATOS  E
PROVAS.  SÚMULA  7/STJ.  PRESUNÇÃO  DE  LEGALIDADE  E  LEGITIMIDADE  DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL, PREJUDICIALIDADE.

1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, nem sequer implicitamente, os arts. 112 do CTN,
389, I, do CPC e 324, § único, do CC. O Tribunal de origem apenas entendeu que o autor não se
desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 333, I, do CPC. Logo, não foi cumprido o
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necessário e indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão
recursal da recorrente.  Assim, incide,  no caso, o enunciado das Súmulas 282 e 356 do Excelso
Supremo Tribunal Federal.

2.  Alterar  as  premissas  fáticas  assentadas  pela  Corte  de  origem a  fim de  modificar  a  decisão
recorrida  para  considerar  que  o  agravado  não  teria  comprovado  fato  extintivo/modificativo  do
direito do autor (art. 333, II, do CPC) e que este se teria desincumbido de seu ônus probatório (art.
333, I, CPC) demandaria análise do material fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.

3.  A jurisprudência do STJ firma-se no sentido de que, diante da presunção de legalidade e de
legitimidade do crédito tributário, cabe ao contribuinte, autor da ação anulatória fazer prova capaz
de afastar tal presunção. Precedentes.

4.  É  entendimento  assente  nesta  Corte  de  que  a  ausência  de  prequestionamento  obsta  o
conhecimento  do  recurso  também  pela  alínea  "c"  do  permissivo  constitucional,  haja  vista  a
impossibilidade de confronto dos acórdãos trazidos como paradigmas com tese não enfrentada pelo
julgado recorrido.

5. Não cabe ao STJ examinar na via especial, ainda que a título de prequestionamento, eventual
violação  de  dispositivo  constitucional,  por  ser  de  competência  reservada  pela  Constituição  da
República ao Supremo Tribunal Federal.

Agravo interno improvido.

(AgInt  no  AREsp  894.280/SP,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO -  VIOLAÇÃO DOS ARTS.  168,  515 535 DO CPC -
SÚMULA 284 DO STF -  JULGAMENTO EXTRA PETITA -  INOCORRÊNCIA -  AUTO DE
INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - ÔNUS DA PROVA - PARTICULAR - BASE
DE CÁLCULO DO TRIBUTO - MATÉRIA DE PROVA - SÚMULA 7 DO STJ - ISS - LISTA DE
SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
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1.  É  deficiente  a  fundamentação  do  especial  que  não  demonstra  contrariedade  ou  negativa  de
vigência a tratado ou lei federal.

Incidência da Súmula 284/STF.

2. Tem entendido esta Corte que não deve ser anulada sentença, quando possível decotar-se a parte
viciada. Precedentes.

3. O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e
legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício.

4. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao
Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados
com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres.

5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(REsp  1108111/PB,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
27/10/2009, DJe 03/12/2009)

Nos  termos  do  artigo  373  do  CPC/2015,  compete  ao  devedor  a  prova  de  fato  modificativo,
impeditivo ou extintivo do direito do credor. In casu,  não há nos autos demonstração da efetiva
impossibilidade de acesso a tais documentos por parte da agravante, que inclusive possui certificado
digital.

Deste modo,  compete à agravante a juntada de informações relativas aos pagamentos realizados
pelas instituições financeiras à empresa ANIJES EMPREENDIMENTOS LTDA., inclusive as cópias
das declarações de imposto de renda retido na fonte - DIRF's decorrentes de aplicações financeiras
por ela realizadas nos períodos de 1997 a 1999, consoante assinalado na r. decisão agravada.
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Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

DIVA MALERBI
Desembargadora Federal

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): DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI:10014
Nº de Série do Certificado: 11A217030941EFCB
Data e Hora: 25/05/2017 19:52:56
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