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JFSP - Fraude em DIRPF - Obtenção de Informações sobre número de IP 
 
Subtítulo: 
Tutela Antecipada para que Provedor de Serviço de Conexão à Internet - PSCI (ré) 
forneça à RFB (autora) as informações requeridas e passe a fornecê-las sempre que for 
noticiada a existência de fraude no envio de declarações do imposto de renda.  
 
Resumo: 
Tutela Antecipada para que Provedor de Serviço de Conexão à Internet - PSCI (ré) 
forneça à RFB (autora) as informações requeridas (o nome dos titulares das contas 
correspondentes ao IPs de transmissões de declarações de imposto de renda) e passe a 
fornecê-las sempre que for noticiada a existência de fraude no envio de declarações do 
imposto de renda (DIRPF e DIPJ) 
 
Processo 0014628-22.2011.4.03.6100  - 24ª VF de São Paulo (SP) 
 
Descrição: 
Trata-se de ação de rito ordinário com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por 
UNIÃO FEDERAL em face da VIVO S/A, objetivando ordem para que a ré informe o nome 
dos titulares das contas correspondentes aos IPs das transmissões discriminadas por 
datas e horários de transmissão, bem como que forneça tais informações sempre que 
solicitadas pelo Fisco ao noticiar a existência de fraude no envio de declarações de IR. 
Aduz a autora, em síntese, que investigações realizadas pela Superintendência da 
Receita Federal em Fortaleza constataram que, em 2010, a Prefeitura de Matões do Norte 
- MA, apresentou declarações do imposto de renda retido na fonte - DIRF retificadoras de 
exercícios anteriores, com indícios veementes de fraudes, destinadas a gerar restituições 
indevidas. Relata que as DIRF foram transmitidas para a Receita Federal através da 
provedora de internet Vivo S/A e apresentavam substanciais alterações de valores e 
quantidades de beneficiários, em relação à DIRF original. Afirma que foram verificados 
indícios de fraude como coincidências de valores, beneficiários homônimos, 
incompatibilidade entre os valores declarados e o porte econômico da prefeitura; 
endereços coincidentes ou com indícios de inexistência de fato, declaração de rendimento 
de aluguéis atribuídos a contribuintes sem bens declarados, coincidências de IP de 
transmissão das DIRPF dos beneficiários, etc. Neste contexto, foi encaminhado ofício à 
ré, provedora através da qual foram transmitidas as declarações fraudulentas, solicitando 
a identificação dos titulares das contas correspondentes aos IPs das transmissões, 
discriminados por datas e horários de transmissão e, em resposta, a provedora recusou o 
atendimento, alegando dever de sigilo perante o cliente e a provedora manteve a negativa 
diante da reiteração da solicitação. Sustenta que a informação solicitada tem natureza 
meramente cadastral, a RFB é parte na comunicação cuja origem se pretende rastrear, 
não havendo que se falar em "informação de terceiro".Transcreve jurisprudência que 
entende dar suporte ao pedido inicial. Assevera que o direito ao sigilo não pode 
prevalecer diante de relevante interesse público e está autorizada pelo art. 1º, 4º, inciso 
VI, da LC nº. 105/2001 quando necessária para a apuração de qualquer ilícito contra a 
Administração Pública. É o relatório.  
 
 
 
 



Fundamentando, decido. Inicialmente, constato inexistir prevenção entre o presente feito 
e o indicado no termo de fl. 69, diante da diversidade de objetos. Para a concessão da 
antecipação da tutela jurisdicional devem concorrer os pressupostos legais, insculpidos no 
artigo 273 do Código de Processo Civil: presença da prova inequívoca, suficiente a 
demonstrar a verossimilhança da alegação e a existência de risco de irreparabilidade ou 
de difícil reparação do direito, ou ainda, a existência do abuso de direito de defesa do réu. 
No caso, reputamos presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela. O 
cerne da controvérsia cinge-se na verificação da possibilidade de identificação de IP por 
provedor de internet em face do interesse público relevante inerente na defesa de 
interesses protegidos pela Administração Pública, entre os quais, o de fiscalizar a correta 
arrecadação dos tributos. A esse respeito, curvo-me ao entendimento do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça no HC 26.769-PR (2003/0013393-0 - DJ, 04/08/2008) de 
relatoria do Ministro Hamilton Carvalhido, utilizando-o como razão de decidir. Vale a 
citação de trecho do voto:"É de se ter em conta que, hodiernamente, a internet tem se 
tornado um importante instrumento de comunicação, tanto no setor de entretenimento, 
quanto na prestação de serviços. E a Administração Pública, nos últimos anos, tem se 
aproveitado deste novo artifício tecnológico para ampliar suas atuações, de modo a 
facilitar cada vez mais o acesso e o recebimento de informações e diminuir, por 
conseguinte, a burocracia no Setor Público. Dentre tais inovações é possível verificar, por 
exemplo, o recebimento de Declarações de impostos eletronicamente. Ao que se tem, 
vem se utilizando a Receita Federal da rede mundial de computadores - internet, para 
oferecer informações e serviços, dentre eles, a recepção de Declarações de Imposto de 
Renda. Tais serviços, contudo, não teriam como ser prestados sem a presença dos 
"provedores", assim consideradas as empresas prestadoras de serviços que se 
responsabilizam por armazenar informações, fornecer o acesso à internet, enviar e 
receber mensagens eletrônicas de outras pessoas, dentre outros. "Provedor", na palavra 
de Newton De Lucca, "é aquele que presta, ao usuário, um serviço de natureza vária, seja 
franqueando o endereço da Internet, seja armazenando e disponibilizando o site para a 
rede, seja prestando e coletando informações etc. É designado, tecnicamente, de 
Provedor de Serviço de Conexão à Internet (PSCI), sendo a entidade que presta o serviço 
de conexão à Internet (SCI). Este, por seu turno, é o nome genérico que designa o 
Serviço de Valor Adicionado, que possibilita o acesso, à Internet, de Usuários e 
Provedores de Serviços de Informações" (Newton De Lucca, in DIREITO & Internet - 
Aspectos Jurídicos Relevantes - Títulos e Contratos Eletrônicos, Edipro, São Paulo, 2000, 
p. 60).Não é de outra forma que se procede quando as Declarações de Imposto de Renda 
são enviadas ao Fisco, sendo tais informações repassadas aos provedores que os 
enviam ao endereço indicado, qual seja, o da Receita Federal". No caso dos autos, sendo 
a própria Receita Federal a destinatária das Declarações de Imposto de Renda, inexiste 
violação de sigilo de dados e, pois, ilegalidade na solicitação ao provedor, das 
informações dos remetentes das Declarações falsas enviadas pela internet. Com efeito, 
só se configura a invasão de privacidade no âmbito da internet quando terceira pessoa 
busca devassar informações pessoas sem o consentimento do proprietário destes dados, 
conforme se depreende da doutrina de Fábio Henrique Podestá:"(...) A violação da 
privacidade no âmbito da Internet geralmente ocorre quando informações pessoais do 
usuário ou a publicidade de sua vida íntima passa a ser do conhecimento de pessoas não 
autorizadas (...)" ("Direito à Intimidade em Ambiente da Internet", artigo publicado na obra 
Direito & Internet - Aspectos Jurídicos Relevantes , Edipro, São Paulo, p. 160). Desta 
forma, as informações solicitadas pela autora decorre da própria natureza da utilização da 
internet, pelo contribuinte, que tem o dever de informação do provedor ao Fisco, eis que 
nada mais é do que mero intermediador entre o remetente - contribuinte - e o destinatário 
das Declarações de Imposto de Renda - Receita Federal. Isto posto, DEFIRO A TUTELA 
ANTECIPADA pleiteada para determinar à ré que forneça à autora o nome dos titulares 



das contas correspondentes ao IPs das transmissões discriminadas por datas e horários 
de transmissão (fls. 21/26, 35/36, 47/56 e 63/66), bem como o fornecimento de tais 
informações quando noticiada a existência de fraude no envio de declarações de imposto 
de renda. Cite-se. Intimem-se.  
 
Ato Ordinatório (Registro Terminal) em: 21/10/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


