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17 - Processo: 10120.003489/2005-81 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: JAIRO CELSON RAMPELOTTI 
 
Relator: MARCELO OLIVEIRA 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - CONTAGEM DO PRAZO 
DECADENCIAL - Sendo a tributação das pessoas físicas sujeita a ajuste na 
declaração anual e independente de exame prévio da autoridade 
administrativa, o lançamento é por homologação, hipótese em que o direito de 
a Fazenda Nacional lançar decai após cinco anos, contados de 31 de 
dezembro de cada ano-calendário questionado. 
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO VIA ADMINISTRATIVA - ACESSO AS 
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 
É licito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n. ° 105, de 
2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de 
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas 
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações 
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais 
exames forem considerados indispensáveis, independentemente de 
autorização judicial. INSTITUIÇÃO DE NOVOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO 
OU PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO - 
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato 
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou 
processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das 
autoridades administrativas (§ 1°, do artigo 144, da Lei n°. 5.172, de 1966- 
CTN). OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 
ORIGEM NÃO COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI n°. 9.430, DE 1996 - 
Caracteriza omissão de rendimentos à existência de valores creditados em 
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em 
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não 
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos 
utilizados nessas operações. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PERÍODO-BASE DE 
INCIDÊNCIA - APURAÇÃO MENSAL - TRIBUTAÇÃO NO AJUSTE ANUAL - 
Os valores dos depósitos bancários não justificados, a partir de 1° de janeiro de 
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1997, serão apurados, mensalmente, à medida que forem creditados em conta 
do MINISTÉRIO DA FAZENDA PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES 
QUARTA CÂMARA Processo n°. : 10120.003489/2005-81 Acórdão n°. : 104-
22.820 bancária e tributados como rendimentos sujeitos à tabela progressiva 
anual (ajuste anual). 
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS - DO ÔNUS DA PROVA – As presunções 
legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a 
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, 
atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não 
ocorreram na forma como presumidos pela lei. Argüição de decadência 
acolhida. Demais preliminares rejeitadas. 
Recurso negado. 
 

 

Trata-se de autuação de Imposto de Renda de Pessoa Física que visava à 
cobrança do tributo por omissão de rendimentos, forte na presunção inserta 
no art. 42 da Lei n. 9.430/96 (depósitos bancários). 

 

Nada obstante, o contribuinte, em sua declaração anual, declarou que seus 
rendimentos unicamente decorreriam de atividades rurais, sendo que a 
autoridade que procedeu ao lançamento não logrou demonstrar que os 
valores alegadamente omitidos não seriam oriundos da atividade rural. 

 

O CARF cancelou o Auto de Infração, eis que os rendimentos derivados da 
atividade rural têm tributação diferenciada (resultado tributável limitado a 20 % 
da receita bruta, nos termos da Lei n. 8.023/91), sendo descabida a autuação 
embasada no mencionado art. 42. 

 

A Turma, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Especial da 
Fazenda Nacional, mantendo o entendimento plasmado no citado aresto 
recorrido. 

 

 

 

 

 
33 - Processo: 19515.000676/2007-14 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: TSENG CHIH PING 
 
Relator: MANOEL COELHO ARRUDA JUNIOR 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
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ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF 
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003 
Ementa: IRPF - ERRO NA INDICAÇÃO DA INFRAÇÃO - ENQUADRAMENTO 
LEGAL - LANÇAMENTO NULO - A precisa indicação da infração e 
enquadramento legal é aspecto essencial na fixação da matéria tributável de 
modo que eventual erro nesse aspecto do lançamento se constitui vício 
substancial e insanável e, portanto, enseja a nulidade do lançamento. 
Recurso provido. 
 
 

Na CPMI do Banestado, a Suprema Corte do Estado de Nova Iorque autorizou 
a liberação, para autoridades brasileiras, de informações acerca de 
movimentações financeiras realizadas através do BEACON HILL SERVICE 
CORPORATION, o que permitiu que o Fisco constatasse que Tseng Chih 
Ping seria beneficiário de recursos financeiros movimentados no exterior, 
valores esses não declarados à Receita. 

 

Intimado a esclarecer a origem dos valores, o Contribuinte defendeu-se 
alegando que não era o beneficiário dos valores discutidos, sendo que o seu 
nome seria muito comum na China, razão pela qual afirmava que se estava 
diante de hipótese de inconteste homonímia. 

 

Uma vez que havia apenas um contribuinte com o nome em referência na 
base do CPF – única base de dados sobre a qual a Receita se debruçou –, o 
Fisco procedeu ao lançamento por omissão de rendimentos. 

 

Acatando as razões do contribuinte – especialmente no sentido de que a 
Fiscalização deveria ter levado a efeito pesquisa de amplitude internacional, e 
não apenas no âmbito daqueles cadastrados no CPF –, o Colegiado a quo 
cancelou a autuação. 

 

Forte nas mesmas razões, a Turma, à unanimidade, chancelou o 
entendimento constante do acórdão recorrido, negando provimento ao 
Recurso Especial da Fazenda Nacional. 

 
 

 
37 - Processo: 10980.012415/2006-97 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: SIDNEY CATENACI JUNIOR 
 

Relator: GUSTAVO LIAN HADDAD 

 
Ementa do acórdão recorrido: 
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ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF 
Exercício: 2002, 2003, 2004 
SOLIDARIEDADE PASSIVA - INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS 
CARACTERIZADORES – LANÇAMENTO CANCELADO - A solidariedade 
tributária se caracteriza pela existência de interesse jurídico, e não econômico 
vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato 
imponível. Para que exista solidariedade, em matéria tributária, deve haver, 
numa mesma relação jurídica, duas ou mais pessoas. caracterizadas como 
contribuintes, situação em que cada uma delas estará obrigada pelo 
pagamento integral da dívida. 
- O interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da 
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Fere a lógica 
jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de alguém 
que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da 
obrigação. O procurador de pessoa jurídica, por lhe faltar a condição de sujeito 
passivo nos atos em que intervém, não pode ser caracterizado como 
responsável solidário. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FORMA DE TRIBUTAÇÃO 
- INOBSERVÂNCIA DOS COMANDOS LEGAIS - LANÇAMENTO 
CANCELADO - Nos casos de omissão de rendimentos caracterizada por 
depósitos bancários, a presunção é de que os valores pertencem ao titular da 
conta, podendo a fiscalização, mediante prova, nos casos de interposta 
pessoa, desconsiderar tal presunção e tributar na pessoa do efetivo titular dos 
recursos. Constatado que os recursos pertencem a mais de um contribuinte, 
sem que seja possível segregar os valores de cada um, a tributação deve dar-
se mediante a divisão da soma dos recursos pelo número de titulares. 
Inteligência dos §§ 5° e 6° do art. 42 da Lei n°9.430, de 1996. 
Recurso provido. 
 

O autuado era sócio de empresa que detinha conta bancária no exterior, 
sendo que era um dos procuradores com poderes para movimentar tal conta. 

 

Legitimamente, a fiscalização teve acesso às movimentações financeiras 
dessa conta – cuja existência jamais fora informada ao Fisco –, sendo que se 
contatou a existência de valores nela depositados incompatíveis com a 
movimentação financeira da pessoa jurídica no período. 

 

Sem que houvesse demonstração cabal de que os valores depositados não 
pertenciam à empresa e diante da “(...) impossibilidade de segregar a 
movimentação por pessoa, emitiu-se Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 
707/710), responsabilizando solidariamente cada um dos procuradores da 
conta bancária pelos créditos tributários apurados, em decorrência da falta de 
justificativa dos recursos utilizados nas operações de crédito.” (trecho do 
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acórdão recorrido). 

 

A turma a qua, diante desse cenário, cancelou a autuação. Entendeu-se que o 
fato de o autuado ser um dos procuradores da malsinada conta bancária não 
enseja necessariamente a existência de interesse comum (entre a empresa e 
o autuado) na situação que constituiu o fato gerador, de modo que essa 
circunstância deveria ser provada pela fiscalização. 

 

À unanimidade e sem maiores digressões, a 2ª Turma da CSRF negou 
provimento ao recurso da Fazenda Nacional que visava à reforma do julgado.   

 
 
 

 
 
 
38 - Processo: 15374.004916/2001-57 - Recorrente: LUIZ ANTONIO 
ANDRADE GONCALVES e Recorrida: FAZENDA NACIONAL 

Relator: GUSTAVO LIAN HADDAD 

 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
 
NULIDADE - NORMAS PROCESSUAIS - Não se cogita de nulidade 
processual, tampouco de nulidade do lançamento, ausentes as causas 
delineadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972. IRPF - DECADÊNCIA - O 
direito de a Fazenda Pública constituir de oficio o crédito tributário relativo ao 
imposto de renda da pessoa física extingue-se após cinco anos, contados da 
data da entrega da declaração. GASTOS E/OU APLICAÇÕES 
INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA DISPONÍVEL - 
LEVANTAMENTO PATRIMONIAL – FLUXO FINANCEIRO - RENDA 
PRESUMIDA - BASE DE CÁLCULO – PERÍODOBASE DE INCIDÊNCIA - 
APURAÇÃO MENSAL - O fluxo financeiro de rendimentos e de 
despesas/aplicações ("fluxo de caixa"), a partir de 1° de janeiro de 1989, será 
apurado, mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital 
forem percebidos, onde serão considerados todos os ingressos e dispêndios 
realizados no mês, pelo contribuinte. Caracteriza omissão de rendimentos a 
realização de gastos incompatíveis com a renda 
disponível do contribuinte. ORIGENS DE RECURSOS - SALDOS BANCÁRIOS 
- APLICAÇÕES - DÍVIDAS E ÔNUS REAIS - Valores alegados, oriundos de 
saldos bancários, resgates de aplicações, dívidas e ônus reais, como os 
demais rendimentos declarados, são objeto de prova por quem as invoca como 
justificativa de eventual aumento patrimonial. Somente a apresentação de 
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provas inequívocas é capaz de elidir presunção legal de omissão de 
rendimentos. As operações declaradas, que importem em origem de recursos, 
devem ser comprovadas por documentos hábeis e idôneos que indiquem a 
natureza, o valor e a data de sua ocorrência. PRESUNÇÕES LEGAIS 
RELATIVAS - DO ÔNUS DA PROVA – As presunções legais relativas obrigam 
a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre 
as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o 
ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como 
presumidos pela lei. GANHO DE CAPITAL — Está sujeita ao pagamento de 
imposto de renda a pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de 
bens e direitos de qualquer natureza. 
JUROS DE MORA — TAXA SELIC — A cobrança de juros de mora em 
percentual equivalente à taxa SELIC tem previsão em lei, não estando, 
portanto, em desacordo com a legislação posta. Preliminares rejeitadas. 
Preliminares rejeitadas. 
Recurso parcialmente provido. 
 

O Contribuinte, no ano de 1996, adquiriu ações, sendo que se estipulou 
contratualmente que o correlato pagamento do preço ocorreria a prazo. 

Cinco meses após a compra – antes que qualquer pagamento tivesse tido 
lugar –, as ações retornaram ao alienante, por distrato. 

Frise-se que o autuado recebeu dividendos no período em que esteve na 
posse das ações. 

O Fisco entendeu que o autuado comprara as ações e as vendeu 
posteriormente; uma vez que o valor de mercado das ações sofreu variação 
positiva no período, o lançamento de que se cuida objetivava a cobrança de 
valores de IRPF sobre o ganho de capital supostamente percebido.  

 

O acórdão recorrido manteve a autuação, sendo objeto do Recurso Especial 
sob apreciação. 

 

À unanimidade, compreendendo ter havido hialino erro na identificação da 
matéria tributável, a Turma acolheu o pleito do contribuinte. Com efeito, havia 
inconteste demonstração da operação de compra de ações e de posterior 
distrato, não havendo se falar em ganho de capital. Deveras, o intuito do 
contribuinte parece ter sido o de receber dividendos, mas esse não era o alvo 
da improsperável autuação. 

 

 
 
 

 
47 - Processo: 10660.000863/2005-80 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: ROGERIO ROCHA DOS SANTOS 
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Relator: ELIAS SAMPAIO FREIRE 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - SIGILO BANCÁRIO - O sigilo 
bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação ao público dos 
negócios das instituições financeiras e seus clientes. Assim, a partir da 
prestação, por parte das instituições financeiras, das informações e 
documentos solicitados pela autoridade tributária competente, como autorizam 
a L.C. n° 105, de 2001, e o art. 197, II do CTN, o sigilo bancário não é 
quebrado, mas, apenas, se transfere á responsabilidade da autoridade 
administrativa solicitante e dos agentes fiscais que a eles tenham o acesso no 
restrito exercício de suas funções, que não poderão violar, salvo as ressalvas 
do parágrafo único do art. 198 e do art. 199, ambos do CTN, como prevê o 
inciso XXXIII do art. 5° da Constituição Federal, sob pena de incorrerem em 
infração administrativa e em crime. DECADÊNCIA — Nos casos de lançamento 
por homologação, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário 
expira após cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador. O fato gerador 
do IRPF se perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Não ocorrendo 
a homologação expressa, o crédito tributário é atingido pela decadência após 
cinco anos da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4° do CTN). Entretanto, 
quando há prova de fraude, dolo ou simulação se aplica o disposto no art. 173, 
I, do CTN, em que o dies a quo para a contagem do prazo decadencial é o 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o 
lançamento. 
PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE — EXAÇÃO FISCAL — Estando a 
exação em conformidade com as normas legais, e, tratando-se de dispositivos 
vigentes cuja inconstitucionalidade não foi declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal, cabe aos órgãos da Administração Pública a observância e aplicação 
dos mandamentos por ela veiculados. 
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS — TRIBUTAÇÃO 
PRESUMIDA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA – O procedimento da 
autoridade fiscal encontra-se em conformidade com o que preceitua o art. 42 
da Lei n° 9.430, de 1996, em que se presume como omissão de rendimentos 
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento, mantidos em 
instituição financeira, cuja origem dos recursos utilizados nestas operações, em 
relação aos quais o titular pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não 
comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos 
utilizados nessas operações. 
ÔNUS DA PROVA - Se o ônus da prova, por presunção legal, é do 
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para 
acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser substituída por meras 
alegações. 
Recurso parcialmente provido. 
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Trata-se de lançamento de IRPF que se lastreia em depósitos bancários não 
declarados à fiscalização – presunção de omissão de receitas, art. 42 da Lei 
n. 9.430/96. 

 

A discussão, no Recurso Especial em referência, cinge-se à decadência: pelo 
fato de, no ano calendário discutido, o contribuinte ter sofrido retenções na 
fonte, o acórdão recorrido entendeu que o prazo decadencial seria regido pelo 
§4º do art. 150 do CTN, de modo que tais retenções foram tidas por 
pagamento parcial. 

 

A Turma, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso da Fazenda 
Nacional, de modo que o prazo em discussão passou a ser disciplinado pelo 
art. 173,I do CTN, sendo que o entendimento do Colegiado fundou-se na 
circunstância de as retenções supracitadas não serem consideradas como 
pagamento a atrair a incidência do §4º do art. 150. Os Conselheiros Gonçalo 
Bonet e Rycardo de Oliveira ficaram vencidos. 

 

 
    

 


