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Boa leitura. 

 

 

Prazo para pleito de restituição – Data 

de início 

 

“IRRF - RESTITUIÇÃO DE 
TRIBUTO PAGO (RETIDO) 
INDEVIDAMENTE - PRAZO - 
DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - 
PARECER COSIT Nº 4/99 - o Parecer 
COSIT nº 4/99 estabelece o prazo de 5 
anos para restituição do tributo pago 
indevidamente, contados a partir do ato 
administrativo que reconhece, no 
âmbito administrativo fiscal, o indébito 
tributário, in casu, a Instrução 
Normativa nº 165 de 31.12.98 (DOU de 
06/01/99). Recurso provido.” 
 

Neste acórdão, o 1º Conselho de 

Contribuintes discutiu a questão do 

termo inicial de contagem do prazo 

decadencial para se pleitear a restituição 

de imposto de renda incidente sobre 

verba recebida a título do Programa de 

Demissão Voluntária (“PDV”). 

 

Em 1ª instância, a DRJ havia indeferido 

o pedido de restituição feito pelo 

contribuinte, por entender que houve a 

decadência do direito de pleitear essa 

restituição. No entender da DRJ, o artigo 

168, inciso I, do Código Tributário 

Nacional, determina que o direito de 

pleitear a restituição se extingue após o 

decurso do prazo de 5 (cinco) anos a 

contar da data de extinção do crédito 

tributário, ocorrida, no caso, na data do 

pagamento do imposto pela retenção na 

fonte (31/05/1986). Assim, como pedido 

de restituição só foi protocolizado em 

18/11/2003, teria se operado a 

decadência.  

 

Em seu recurso, o contribuinte sustentou 

a tese de que o termo inicial do prazo 

decadencial seria a data da publicação da 

Instrução Normativa n° 165 (“IN 165”), 

de 1998, que autorizou a revisão “de 

ofício” dos lançamentos, ao reconhecer a 

não-incidência do imposto de renda 

sobre os rendimentos decorrentes de 

planos ou programas de desligamento 

voluntário. 

 

Ao analisar o recurso do contribuinte, a 

maioria dos Conselheiros da 4ª Câmara 

do 1° Conselho de Contribuintes, 

vencido o Relator, entendeu que o 
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direito de pleitear a restituição só nasceu 

no momento em que o tributo passou a 

ser indevido, ou seja, no momento em 

que as verbas relativas ao PDV foram 

consideradas, pelas autoridades 

administrativas, como indenizatórias, de 

forma a não incidir o imposto de renda, 

o que se deu apenas com a publicação da 

aludida IN 165, 06/01/1999, reputada 

como o correto termo inicial. Dessa 

forma, foi afastada a preliminar de 

decadência, sendo determinado o retorno 

dos autos à 1ª instância administrativa, 

para que fosse apreciado o mérito do 

pedido de restituição. 

 

Referido julgamento, assim, é mais um 

precedente do 1° Conselho de 

Contribuintes a abraçar a tese segundo a 

qual o início da contagem do prazo 

decadencial se dá no momento em que o 

tributo foi considerado indevido pelas 

autoridades fiscais, e não no momento 

do pagamento, tampouco após 

decorridos 5 (cinco) anos da ocorrência 

do fato gerador (termo final do prazo 

atribuído ao Fisco para lançar eventuais 

diferenças do imposto), o que certamente 

é mais favorável aos contribuintes que 

buscam a restituição de valores 

reconhecidamente indevidos. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca do referido 

julgado. 

 

 

 

Omissão de receitas – Contrato de 

mútuo 

 

“DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - 
Presume-se a omissão de rendimentos 
sempre que o titular de conta bancária, 
regularmente intimado, não comprova, 
mediante documentação hábil e idônea, 
a origem dos recursos creditados em 
sua conta de depósito ou de 
investimento (art. 42 da Lei nº. 9.430, 
de 1996). Matéria já assente na CSRF. 
 
CONTRATOS DE MÚTUO - Contratos 
Particulares de Mútuo, apresentados de 
forma isolada, não são documentos 
hábeis suficientes para justificar a 
origem de recursos utilizados em 
operações de depósitos bancários.” 
 

Neste acórdão, o Conselho de 

Contribuintes analisou autuação fiscal 

cujo objeto era a exigência de crédito 

tributário de imposto de renda da pessoa 

física (“IRPF”), sob a alegação de que o 

contribuinte teria omitido rendimentos, 

em razão da existência de depósitos 

bancários com origem não comprovada. 

 

O contribuinte, em sua defesa, alegou 

que os valores movimentados em suas 

contas-correntes eram originários de 

contratos particulares de mútuo 

(empréstimo) celebrados com pessoas 

físicas, liquidados ao final do ano e 

renovados no início do outro, 

sustentando que esses recursos, 

movimentados ao longo do tempo, 

dariam suporte aos diversos depósitos 
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efetuados em sua conta-corrente nos 

períodos objeto da autuação fiscal. 

 

Após os regular processamento do feito, 

a DRJ manteve integralmente a autuação 

fiscal com base na presunção legal de 

omissão de rendimentos contida no 

artigo 42 da lei n.º 9.430/96, por 

entender que o contribuinte não 

apresentou elementos de prova 

suficientes para demonstrar que os 

contratos particulares de mútuo, não 

registrados em cartório, deram origem 

aos depósitos bancários. Outro aspecto 

em que se baseou a decisão foi a 

ausência de coincidência entre as datas e 

os valores dos depósitos e créditos na 

conta corrente do contribuinte com as 

datas e valores constantes nos contratos.  

 

Por seu turno, o Conselho de 

Contribuintes, ao analisar o recurso 

voluntário interposto pelo contribuinte, 

negou-lhe provimento pelos mesmos 

fundamentos da decisão recorrida, 

registrando, ainda, que a jurisprudência 

administrativa atual, inclusive da 

Câmara Superior de Recursos Fiscais, é 

unânime em aceitar, com fundamento no 

artigo 42 da Lei nº 9.430/96, a tributação 

de depósitos bancários, com base na 

presunção de omissão de receitas, 

sempre que o titular da conta bancária 

não comprovar a origem dos recursos 

depositados. Em outras palavras, a 

omissão de receitas poderá ser 

presumida pelo Fisco e será do 

contribuinte o ônus de produzir prova 

em contrário.  

 

Portanto, os contribuintes devem ficar 

atentos, pois, se as autoridades fiscais 

presumirem a ocorrência de omissão de 

rendimentos e, conseqüentemente, 

efetuarem lançamento de ofício de 

imposto de renda, ficará a cargo do 

contribuinte o afastamento dessa 

presunção, por meio da apresentação de 

documentação hábil e idônea que 

comprove a origem dos recursos 

creditados em suas contas-correntes ou 

de investimento, não bastando apresentar 

contratos de mútuo, não registrados, 

cujos valores e datas sequer coincidem 

com os depósitos bancários. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado, 

bem como fornecer o inteiro teor para os 

interessados. 

 

Equipe responsável pela elaboração do 

Nota Tributária do Conselho de 

Contribuintes: 

 

Igor Nascimento de Souza 

(igor@ssplaw.com.br) 

 

Henrique Philip Schneider 

(philip@ssplaw.com.br) 

 

Eduardo Pugliese Pincelli 

(eduardo@ssplaw.com.br) 

 

Cassio Sztokfisz 

(cassio@ssplaw.com.br) 

 

Fernanda Donnabella Camano de 

Souza 

(fernanda@ssplaw.com.br) 
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Diogo de Andrade Figueiredo 
(diogo@ssplaw.com.br) 

 

Angelo Tsukalas 

(angelo@ssplaw.com.br) 

 

Monique Haddad Knöchelmann 

(monique@ssplaw.com.br) 

 

Cinthya Manzano 

(cinthya@ssplaw.com.br) 

 

Ana Victória de Paula e Silva 

(anavictoria@ssplaw.com.br) 

 

Rafael Monteiro Barreto 

(rafael@ssplaw.com.br) 

 

André Rossi 

(andre@ssplaw.com.br) 

 

Beliza Dias de Farias 

(beliza@ssplaw.com.br) 

 

 

Rua Bela Cintra, 904 – 9º andar – 

91 – Consolação – São Paulo (SP). 
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