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MANDADO DE SEGURANÇA (120) Nº  5002044-85.2018.4.03.6100 / 22ª Vara Cível Federal de São Paulo

IMPETRANTE: MARCELO LOPES CARDOSO

Advogado do(a) IMPETRANTE: FABIO FERNANDES GERIBELLO - SP211763

IMPETRADO: CHEFE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL, DELEGADA DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO, UNIAO FEDERAL -
FAZENDA NACIONAL

 

     D E C I S Ã O

 

 

 

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, para que este Juízo determine às
autoridades impetradas que pratiquem os atos administrativos necessários para sanear o erro escusável que
permeou o Recibo de Adesão nº 08994351179960791220, apresentado pela Impetrante e transmitido por
lapso à Secretaria da Receita Federal do Brasil (Segunda Impetrada), de modo que seja reconhecida de modo
inequívoco pelas Impetradas a inclusão no PERT do débito relativo à Certidão de Dívida Ativa nº 80 1 15
019883-26 (Processo Administrativo nº 20880.615891/2015-83), correspondendo à adesão perante a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Requer, ainda, que as autoridades impetradas providenciem e
executem os atos necessários para que a adesão ao PERT e os pagamento passem a figurar no âmbito da
Procuradoria da Fazenda Nacional, bem como haja o imediato cancelamento do protesto da Certidão de
Dívida Ativa n.º 80115019883-26 e a suspensão de quaisquer atos de cobrança, tais como inclusão no
CADIN e ajuizamento de execução fiscal.

 

Aduz, em síntese, que, em 24 de junho de 2015, formalizou sua adesão ao parcelamento ordinário, incluindo
débitos relativos a Imposto sobre a Renda Pessoa Física – IRPF, relativos ao período de apuração de 2013,
exercício de 2014, vinculados à Certidão de Dívida Ativa de nº 80 1 15 019883-26, cujas parcelas estavam
sendo devidamente pagas dentro dos respectivos prazos. Alega, por sua vez, que com edição do Programa
Especial de Regularização Tributária – PERT pela Lei nº 13.496/2017, que trouxe condições mais favoráveis
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que o parcelamento ordinário para quitação dos débitos remanescentes, a Impetrante optou por desistir do
parcelamento ordinário, e aderir ao PERT, contudo, diante da complexidade dos atos necessários para adesão
ao PERT, o impetrante cometeu um equívoco e solicitou a adesão mediante transmissão à Secretaria da
Receita Federal do Brasil ao invés de ter manifestado sua adesão perante a Procuradoria da Fazenda
Nacional, por se tratar de débito já inscrito em Dívida Ativa da União. Afirma que procedeu ao pagamento
das prestações iniciais e sucessivas, contudo, foi surpreendido com o protesto do valor inscrito em Dívida
Ativa da União, em razão de sua exclusão do parcelamento ordinário. Acrescenta que apresentou
requerimento administrativo para demonstrar que aderiu ao PERT, mas que se equivocou quanto ao órgão, o
que se trata de um erro escusável, bem como requereu fossem tomadas as providências para que a adesão e os
pagamentos passassem a figurar no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, o que foi indeferido,
motivo pelo qual busca o Poder Judiciário para resguardo de seu direito.

 

É o relatório. Decido.

 

                               Dispõe o inciso III do artigo 7.º da Lei n.º 12.016/2009 que o juiz, ao despachar a petição
inicial, ordenará que se suspenda a eficácia do ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o
fundamento do ato impugnado e puder resultar na ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

 

Compulsando os autos, noto que, em 24 de junho de 2015, formalizou sua adesão ao parcelamento ordinário,
incluindo débitos relativos a Imposto sobre a Renda Pessoa Física – IRPF, relativos ao período de apuração
de 2013, exercício de 2014, vinculados à Certidão de Dívida Ativa de nº 80 1 15 019883-26, cujas parcelas
estavam sendo devidamente pagas dentro dos respectivos prazos. Alega, por sua vez, que com edição do
Programa Especial de Regularização Tributária – PERT pela Lei nº 13.496/2017, que trouxe condições mais
favoráveis que o parcelamento ordinário para quitação dos débitos remanescentes, a Impetrante optou por
desistir do parcelamento ordinário, e aderir ao PERT, com o pagamento em dia das prestações iniciais.

 

Por sua vez, o impetrante cometeu um equívoco e solicitou a adesão mediante transmissão à Secretaria da
Receita Federal do Brasil ao invés de ter manifestado sua adesão perante a Procuradoria da Fazenda
Nacional, por se tratar de débito já inscrito em Dívida Ativa da União.

 

Diante do equívoco, o impetrante foi excluído no parcelamento ordinário e não restou reconhecida sua adesão
ao PERT em relação ao débito inscrito em Dívida Ativa da União sob o n.º 80 1 15 019883-26, o que ensejou
o protesto do débito.

 

No caso em tela, constato que o impetrante efetuou sua adesão ao PERT, bem como efetuou o pagamento das
prestações iniciais, contudo, houve um erro no momento da indicação do órgão responsável pelo débito, o
que é compreensivel por se tratar de pessoa física, que não tem experiência na observância exata dos
procedimentos fiscais.
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Notadamente, a Administração Pública deve seguir os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de
modo que o mero erro na indicação do órgão responsável pelo débito não pode ensejar o indeferimento da
adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, ainda mais em se considerando que o
impetrante efetuou regularmente o pagamento das prestações iniciais, deixando claro sua boa-fé em
regularizar os débitos junto ao Fisco.

 

Assim, neste juízo de cognição sumária entendo pela ilegalidade e abusividade do ato da autoridade
impetrada que indeferiu o requerimento administrativo do impetrante, para que para que a adesão e os
pagamentos ao PERT quanto ao débito inscrito em Dívida Ativa da União sob o n.º 80 1 15 019883-26
passassem a figurar no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, o que autoriza a concessão da liminar
requerida.

 

Diante do exposto, , parar o fim de determinar às autoridades impetradasDEFIRO O PEDIDO LIMINAR
que considerem a adesão e os pagamentos ao PERT quanto ao débito inscrito em Dívida Ativa da União sob
o n.º 80 1 15 019883-26 como realizados no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, cabendo ao
impetrante a realização dos pedidos de REDARF para regularização dos valores já recolhidos.

 

Determino, ainda, que as autoridades impetradas se abstenham da prática de quaisquer atos tendentes à
cobrança do débito inscrito em Dívida Ativa da União sob o n.º 80 1 15 019883-26, com a suspensão do
protesto ou de seus efeitos, caso já realizado.  

 

Dê-se ciência ao representante judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei
n.º 12.016/2009, bem como ao Ministério Público Federal para parecer, tornando os autos conclusos para
sentença.    

 

Publique-se.

                                                                                                      

 

 

    SãO PAULO, 27 de fevereiro de 2018.
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