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RELATOR : Desembargador Federal MARCELO SARAIVA
APELANTE : HERBALIFE INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : SP132617 MILTON FONTES

: SP273119 GABRIEL NEDER DE DONATO
APELADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

ADVOGADO : SP000004 RAQUEL VIEIRA MENDES E LÍGIA
SCAFF VIANNA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. ART. 7º DA LEI N.
10.426/2002. IN SRF N. 482/04. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE. PRECEDENTES.

1.  Trata-se  de  cobrança  de  multa  de  caráter  extrafiscal  e  vinculada  ao  descumprimento  de  uma
obrigação acessória, com fundamento no art. 113, § 2º, do CTN, estabelecida no artigo 7º, inciso II,
da Lei 10.426/2002.

2. A impetrante tinha pleno conhecimento que a partir do quinto dia útil de março de 2005 deveria
entregar a DCTF fazendo uso de seu certificado digital, conforme disposto nos artigo 2º, 5º e 6º da
IN SRF nº 482/04.

3. Observa-se que a apelante buscou regularizar sua situação para obtenção do certificado digital em
comento, somente dois dias antes do prazo da DCTF, razão pela qual a responsabilidade pela demora
não pode ser imputada a autoridade impetrada.
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4. Em relação ao Ato Declaratório Executivo nº 23/05 do Secretário da Receita Federal, não há que
se falar em ilegalidade, pois, embora tenha sido publicado em 08.04.2005, foi amplamente divulgado
no sitio da Receita Federal antes da data limite para a entrega da DCTF.

5. A possibilidade de entrega da DCTF por meio impresso consistiu em mera liberalidade da Receita
Federal, não se tratando de prorrogação de prazo, mais de uma faculdade quanto ao meio de entrega
que poderia não ter sido concedida.

6. Apelo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos
do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 16 de agosto de 2017.
MARCELO SARAIVA

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): MARCELO MESQUITA SARAIVA:10071
Nº de Série do Certificado: 7E6C6E9BBD25990F
Data e Hora: 24/08/2017 16:54:05
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ADVOGADO : SP000004 RAQUEL VIEIRA MENDES E LÍGIA SCAFF VIANNA

RELATÓRIO

Trata-se  de  mandado  de  segurança  interposto  por  Herbalife  Internacional  do  Brasil  Ltda.,
objetivando que a autoridade apontada como coatora receba a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF referente ao mês de competência de fevereiro/2005, independentemente
de certificação digital, suspendendo-se a exigibilidade da multa estipulada pelo artigo 7º, da Lei nº
10.426/2002, imposta em razão do atraso na entrega da referida DCTF.

Aduz a impetrante que a partir de janeiro de 2005 a entrega das DCTF's deveria ser feita por meio do
programa Receitanet, mediante a utilização do Certificado Digital do Contribuinte, nos termos da
Instrução Normativa nº 482/04. Sustenta que tentou obter do SERPRO certificado digital e como
houve  atraso  na  certificação  da  maioria  das  empresas,  a  SRF,  por  meio  do  Ato  Declaratório
Executivo 19/05, autorizou a entrega impressa da DCTF de janeiro de 2005 diretamente nas unidades
de atendimento da Receita Federal, entretanto a DCTF de fevereiro de 2005 deveria ser entregue por
meio do Receitanet.

Alega que em 31.03.2005 foi informado pelo SERPRO que seu certificado digital não fora expedido
porque houve substituição do representante legal da impetrante sem a devida alteração no CNPJ,
tendo realizado a retificação perante a SRF. Por fim alega que a SRF possibilitou a entrega da DCTF
referente ao mês de fevereiro sem a necessidade de Certificado Digital, nos postos de atendimento da
impetrada e que não foi devidamente cientificada dessa possibilidade e, por isso, não estaria sujeita a
incidência da multa moratória em decorrência do atraso.

Liminar indeferida à fls. 100/103. Dessa decisão foi interposto agravo de instrumento (fls. 116/136),
tendo sido indeferida a liminar (fl. 142/143).

Por meio de sentença o MM Juízo a quo (fls. 144/147) julgou improcedente a ação, denegando a
segurança. Sem condenação em honorários advocatícios a teor das Súmulas 105 do STJ e 512 do
STF.
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Apela a impetrante (fls.151/158) requerendo a reforma da r. sentença, repetindo os argumentos da
inicial.

Com contrarrazões às fls. 168/187, subiram os autos a esta E. Corte.

O Ministério Público Federal nesta instância opina pelo desprovimento do apelo (fls. 189/192).

É o relatório.

VOTO

Trata-se  de  cobrança  de  multa  de  caráter  extrafiscal  e  vinculada  ao  descumprimento  de  uma
obrigação acessória, com fundamento no art. 113, § 2º, do CTN, estabelecida no artigo 7º, inciso II,
da Lei 10.426/2002, abaixo colacionado:

Art. 7º O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração
Simplificada  da  Pessoa  Jurídica,  Declaração  de  Imposto  de  Renda  Retido  na  Fonte  -  DIRF e
Demonstrativo  de  Apuração  de  Contribuições  Sociais  -  Dacon,  nos  prazos  fixados,  ou  que  as
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
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:

(...)
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II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e
contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na DIRF,
ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3º;

Referida multa tem por escopo coletar subsídios para a fiscalização, pois a relevância da obrigação
acessória, instituída como o dever de fazer ou não fazer ou de tolerar que se faça, tem o objeto de
controlar o adimplemento da obrigação principal.

Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. AÇÃO
ANULATÓRIA  DE  DÉBITO  FISCAL.  MULTA  POR  DESCUMPRIMENTO  DE  OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA (EXPEDIÇÃO DE NOTAS FISCAIS).  IRRELEVÂNCIA DA INCIDÊNCIA OU NÃO
DO ICMS. ARTIGOS 113, §2º, 115, 175 PARÁGRAFO ÚNICO, E 194, DO CTN.

1. O interesse público na arrecadação e na fiscalização tributária legitima o ente federado a instituir
obrigações, aos contribuintes, que tenham por objeto prestações, positivas ou negativas, que visem
guarnecer o fisco do maior número de informações possíveis acerca do universo das atividades
desenvolvidas pelos sujeitos passivos (artigo 113, do CTN).

2. É cediço que, entre os deveres instrumentais ou formais, encontram-se 'o de escriturar livros,
prestar  informações,  expedir  notas  fiscais,  fazer  declarações,  promover  levantamentos  físicos,
econômicos  ou  financeiros,  manter  dados  e  documentos  à  disposição  das  autoridades
administrativas,  aceitar  a  fiscalização  periódica  de  suas  atividades,  tudo  com  o  objetivo  de
propiciar ao ente que tributa a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária'
(Paulo  de  Barros  Carvalho,  in  'Curso  de  Direito  Tributário',  Ed.  Saraiva,  16ª  ed.,  2004,  págs.
288/289).

3.  A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação
tributária principal),  como ao conjunto de deveres  instrumentais  (positivos  ou negativos)  que a
viabilizam.
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4. A obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental,
independente  da  obrigação  principal,  e  subsiste,  ainda  que  o  tributo  seja  declarado
inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária.

5. Os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de
incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que
gozem de  imunidade  ou  outro  benefício  fiscal,  ex  vi  dos  artigos  175,  parágrafo  único,  e  194,
parágrafo único, do CTN.

6. Agravo regimental desprovido."

(AgRg no Ag 1138833/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2009,
DJe 06/10/2009)

A entrega da declaração deve ser feita dentro dos prazos estipulados e a multa pelo descumprimento
dessa obrigação aplicada a cada mês de atraso na sua apresentação.

Os artigos 2º, 5º e 6º da Instrução Normativa nº 482/04 da Secretaria da Receita Federal, que dispõe
sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, estabelecem:

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
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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.

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 .

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

Art. 6º A DCTF será apresentada:

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

Com efeito, verifica-se que a impetrante tinha pleno conhecimento que a partir do quinto dia útil de
março de 2005 deveria entregar a DCTF fazendo uso de seu certificado digital.

Alega  a  impetrante  que  desde  a  edição  da  mencionada  IN,  diligenciou  no  sentido  de  obter  o
Certificado Digital,  entretanto, não carreou aos autos prova do alegado. Somente foi juntado aos
autos prova que a impetrante encaminhou em 05.04.2005, às vésperas do prazo derradeiro para a
entrega da DCTF referente ao mês de fevereiro, SEDEX nº SS374618403Br que alega conter sua
solicitação de alteração do responsável pela sociedade perante a impetrada.

Com efeito, observa-se que a apelante buscou regularizar sua situação para obtenção do certificado
digital em comento, somente dois dias antes do prazo da DCTF, razão pela qual a responsabilidade
pela demora não pode ser imputada a autoridade impetrada.
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Em relação ao Ato Declaratório Executivo nº 23/05 do Secretário da Receita Federal, não há que se
falar em ilegalidade, pois, embora tenha sido publicado em 08.04.2005, foi amplamente divulgado no
sitio da Receita Federal antes da data limite para a entrega da DCTF.

Ademais, a possibilidade de entrega da DCTF por meio impresso consistiu em mera liberalidade da
Receita Federal, não se tratando de prorrogação de prazo, mais de uma faculdade quanto ao meio de
entrega que poderia não ter sido concedida.

Ora, se a impetrante não entregou a DCTF dentro do prazo estipulado, encontra-se sujeita a multa em
razão do atraso no cumprimento da obrigação acessória, não havendo qualquer irregularidade a ser
combatida.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo. Sem condenação em honorários advocatícios a teor das
Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

É como voto.

MARCELO SARAIVA
Desembargador 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): MARCELO MESQUITA SARAIVA:10071
Nº de Série do Certificado: 7E6C6E9BBD25990F
Data e Hora: 24/08/2017 16:54:02
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