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Recorrida:DRJ em CAMPINAS- SP
Sessão de: 14 de maio de 1999
Acórdão n°.: 104-17.060
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO EX.
1995 - A partir do exercício de 1995, não é cabível a multa quando
a declaração de rendimentos é apresentada antes de qualquer procedimento fiscal, em face da utilização do Instituto da Denúncia
Espontânea (CTN, art. 138).
Recurso provido.
Por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso.
LEMA MARIA SCMIERRER' LEITAO
-"
-.
PRETbEll'1'É :
~IA CULTA PE}IPJ DE ANPRAD
RELATORA
Processo n°.:10865.001384197-40
Recurso n°.:1 17.253
Matéria:IRPJ - Ex.: 1995
Recorrente:MARCUS CÉSAR SCOUON - ME
Reconida:DRJ em CAMPINAS - SP
Sessão de:14 de maio de 1999
Acórdão n°.:104-17.061
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO - EX.
1995 - A partir do exercício de 1995, não é cabível a multa quando
a declaração de rendimentos é apresentada antes de qualquer procedimento fiscal, em face da utilização do Instituto da Denúncia
Espontânea (CTN, art. 138).
Recurso provido.
Por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso.
LEILA MARTA SCHERRER LEITÃO
PRESIDENTE
MARIA CLÉLIA PEREIRA DE ANDRADE
RELATORA
Processo n°.:10980.001657194-13
Recurso n°.: 13.399
Matéria:IRPF - Exs: 1993 a 1995
Recorrente:ARCHANGELO MARCHIORI
Recorrida:DRJ em CURITIBA - PR
Sessão de:08 de junho de 1999
Acórdão n°.:104-17.064
IRPF - GASTOS INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DISPONÍVEL
- BASE DE CÁLCULO - PERIODO-BASE DE INCIDÊNCIA APURAÇÃO MENSAL - O Imposto de Renda das pessoas físicas, a
partir de 01101189, será apurado, mensalmente, à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, incluindo-se,
quando comprovados pelo Fisco, a omissão de rendimentos apurados
através de planilhamento financeiro ("fluxo de caixa"), onde serão
considerados todos os ingressos e dispêndios realizados no mês pelo
contribuinte. Entretanto, por inexistir a obrigatoriedade de apresentação de declaração mensal de bens, incluindo dívidas e ônus reais, o
saldo de disponibilidade pode ser aproveitado no mês subsequente,
desde que seja dentro do mesmo ano-base. Assim, somente poderá ser
aproveitado, no ano subsequente, o saldo, de disponibilidade que constar na declaração do imposto de renda declaração de bens, devidamente lastreado em documentação hábil e idônea.
Recurso parcialmente provido.
Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso,
para excluir da exigência tributária a importância de CR$ ..., relativo
a nov/92.
LEILA MARIA SCHERRER LEITÃO
PRESIDENTE
NELSON MALLMANN
RELATOR
Processo n°.:10380.004602195-61
Recurso 'n'.:13.484
Matéria:I'RPF - Ex: 1990
Recorrente:MANOEL MACHADO DE ARAUJO
Recorrida:DRJ em FORTALEZA - CESessão de:08 de junho de 1999
Acórdão n°.:104-17.065
PERÍCIA CONTÁBIL - DILIGÊNCIA FISCAL - A determinação de
realização de diligências e/ou perícias compete a autoridade singular,
podendo a mesma ser de ofício ou a requerimento do sujeito passivo,
a sua falta não acarreta a nulidade do processo administrativo fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO - TERMO DE INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL - FALTA DE INDICAÇÃO DO PRAZO DE DURAÇÃO
DA AUDITORIA FISCAL - Não lendo sido praticado qualquer ato
com preterição do direito de defesa e estando os elementos de que
necessita o contribuinte para elaborar suas contra-razões de mérito
juntados aos autos, fica de todo- afastada a hipótese de nulidade do
procedimento fiscal.
NULIDADE -DO PROCESSO FISCAL POR VICIO FORMAL - O
Auto de Infração e demais termos do processo fiscal só são nulos nos
casos previstos no art. 59 do Decreto n. ° 70.235/7-2 (Processo Administrativo Fiscal).
IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTARIA - A lei tributária que
torna mais gravosa a tributação somente entra em vigor e tem eficácia, a partir do exercício financeiro seguinte àquele em -que for
publicada. O parágrafo 5° do artigo 6° da Lei n.° 8.021, de 12104190.
(D.O.0 de 13104190), -por ensejar aumento de imposto não tem aplicação aos anos-base anteriores a 1991.
IRPF - BASE DE CÁLCULO - PERÍODO-BASE DE INCIDÊNCIA
- O Imposto de Renda das pessoas físicas, a partir de 01101189, será
apurado, mehsalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos, incluindo-se, quando comprovados pelo Fisco, a omissão de rendimentos apurados através de planilhamento
financeiro ("fluxo de caixa"), onde serão considerados todos os ingressos e dispêndios realizados no mês -pelo contribuinte. Entretanto,
por inexitir a obrigatoriedade de apresentação de declaração mensal
de bens, incluindo dívidas e ônus reais, o saldo de disponibilidade
pode ser aproveitado no mês subsequente, desde que seja dentro do
-mesmo ano-base.
IRPF - CANCELAMENTO DE DÉBITOS - VALORES CONSTANTES DE EXTRATOS BANCÁRIOS - Estão cancelados pelo artigo
9°, inciso VII, do Decreto-lei a.° 2.47 1/88, os débitos de imposto de
renda que tenham por base a renda presumida através de arbitramento

com base, exclusivamente, sobre valores constantes de extratos ou
comprovantes bancários.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - SINAIS EXTERIORES
DE RIQUEZA - LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITO
BANCARIO - No arbitramento, cm procedimento de ofício, efetuado
com base cm depósito bancário, nos termos do parágrafo 5° do artigo
6° da Lei n.° 8.021, de 12104/90, é imprescindíel que seja comprovada a utilização dos valores depositados como renda consumida,
evidenciando sinais exteriores de riqueza, visto que, por si só, depósitos bancários não constituem fato gerador do imposto de renda,
pois não caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos. O Lançamento assim constitufoo só é admissível quando ficar
comprovado o nexo causal entre os depósitos e o fato que, rfprcscnte
omissão de rendimento. Devendo, ainda, neste caso (comparação entre os depósitos bancários e a renda consumida), ser levada a efeito a
modalidade que mais favorecer o contribuinte.
VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - INCIDÊNCIA DA
TRD COMO JUROS DE MORA - Por força do disposto no artigo
101 do CTN e no § 40 do artigo 1° da Lei de Introdução ao Código
Civil Brasileiro, a Taxa Referencial Diária - TRD só poderá ser
cobrada, como juros de mora, a partir do mês de agosto de 1991
quando entrou em vigor a Lei n° 8.218191.
Preliminares rejeitadas.
Recurso parcialmente provido.
Por unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares e, no mérito,
DAR provimento PARCIAL ao recurso, para excluir da exigência
tributária: 1 - as importâncias de NCz$ ..., relativa a julI89; NCz$
relativa a setJ89; NCz$ ..., relativa a out/89 e NCz$ ..., relativa a
nov/89; e II - o encargo da TRD anterior ao mês de agosto de
1991.
LEILA MARIA SCHERRER LEITÃO
PRESIDENTE
NELSON MALLMANN
RELATOR

partir de 01/01189, será apurado, mensalmente, à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, incluindo-se,
quando comprovados pelo Fisco, a omissão de rertdiirtentot apurados
através de planilhamento financeiro ("fluxo de caixa"), onde, serão
considerados todos os ingressos e dispêndios realizados no mês pelo
contribuinte. Entretanto, por inexistir a obrigatoriedade de ilresentação de declaração mensal de bens, incluindo dívidas e ônus reais, o
saldo de disponibilidade pode ser aproveitado no mês subsequente,
desde que seja dentro do mesmo ano-base.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DOCUMENTAÇAQ FISCAL LICITA - Tributam-se, como omissão de rendimentos, 'Os valores recebidos pela prestação de serviços, sem vínculo empregatício,
informados pela fonte pagadora com base cm documentos lícitos.
Admitindo-se prova em contrário, a ser produzida pelo sujeito passivo
da obrigação tributária.
Recurso parcialmente provido.
Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso,
para excluir da exigência tributária as importâncias de Cr$ ..., relativa
fev/92; Cr$ ..., relativa a maiJ92; Cr$ ..., relativa a jun/92; Cr$
relativa a outI92; Cr$ ..., relativa a nov/92.
LEILA MARIA SCHERRER LEITAO
PRESIDENTE
NELSON MALLMANN
RELATOR
Processo n°.:10945.009568196-87
Recurso n°.: 15.522
Matéria:IRPF - Ex 1993
Recorrente:MIRCA MARIA HINTERHOLZ
Recorrida:DRJ em FOZ DO IGUAÇU PR
Sessão de:08 de junho de 1999
Acórdão n°.:104-17.070
IRPF GASTOS INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DISPONÍVEL
BASE DE CÁLCULO PERIODO-BASE DE INCIDÊNCIA
APURAÇA9 MENSAL O Imposto de Renda das pessoas físiças, a
partir de 0lI0,lI9, será apurado, ,menÏqeote, à medida em que os
rendimentos e ga4hos- de çapi1 Íoren percebidos, incluindo-se,
pnssq1 çlç rendimentos apúrados
qliandQ mprovao* pç
através ne planilhamento financeiro hão de caixa" onde, serao
considerados todos os ingressos e dispêndios realizados no mêk pelo
contribuinte. Entretanto, por inexistif a obrigatoriedade -de apresentação de declaração mensal de bens, incluindo dívidas e ônus reais,- o
saldo de disponibilidade pode ser aproveitado no mês subseqüente,
desde que seja dentro do mesmo ano-base.
IRPF- VENDA DE IMÓVEL VALIDADE DA PROVA DOCUMENTO PÚBLICO "VERSUS" DOCUMENTO PARTICULAR
DATA, FORMA E VALOR DA ALIENAÇÃO FLUXO DE CAIXA Somente não deve prevalecer para os efeitos fiscais a data,
forma e valor da alienação constante da Escritura Pública de Compra
e Venda, quando restar provado de maneira inequívoca que o teor
contratual deste não foi cumprido, circunstância em que a fé pública
do citado ato cede à prova de que a alienação deu-se -da forma
prevista no outro contrato (particular). Assim, a Escritura Pública de
Compra e 'Venda faz prova bastante da aquisição de imóvël. A alegação, desacompanhada de prova material, de que "emprestou-se" o
nome para realizar a operaçãp não tem o condão de sobrepujar o que
foi contratado diante de tabelião juramentado.
Recurso negado.
Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
LEILA MARIA SCHERRER LEITÃO
PRESIDENTE
NELSON MALLMANN
RELATOR
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Processo n.:10983.005811/96-31
Recurso n°.: 118.209
Matéria:IRPF -. Exs: 1994 e 1995
Recorrente:AYRTON JUSTINO DA SILVA
Recorrida:DRJ em FLORIANÓPOLIS - SC
Sessão de:08 de junho de 1999
Acórdão n°.:104-17.067
IRPF - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - DETERMINAÇÃO DA OMISSÃO MENSAL - A partir de 1989, o acréscimo não justificado deve ser levantado, mensalmente, considerando
as mutações patrimoniais, as quais deverão ser confrontadas com os
rendimentos do respectivo mês, com transporte para o período seguinte dos saldos positivos apurado em um período mensal, dentro do
mesmo ano-calendário, independentemente de comprovação por parte
do contribuinte, evidenciando, dessa forma, a omissão de rendimentos
a ser tributado em cada mês, de conformidade com o que dispõe o art.
2° -da Lei n° 7.7-13188.
PROVA DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ESCRITURA PUBLICA - A escritura pública de compra e venda é o instrumento
formal previsto para a transmissão da propriedade de bem imóvel. Os
dados nela transcritos sobrepõe-se a qualquer outro, salvo se restar
comprovado, de maneira inequívoca, que os elementos constantes da
escritura definitiva não correspondam à efetiva operação, circunstância em que a fé pública do citado ato cede à prova que se contraponha a dados nela - constante.
Recurso negado.
Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
LEILA MARIA SCHERRER LEITÃO
PRESIDENTE
ELIZABETO CARREIRO VARÃO
RELATOR
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Processo n°.:I0380.002498196-51
Recurso n°.:15.528
Matéria:IRPF .Exs: 1991 e 1992
Recorrente:FRANCISCO ANGELO DE FRANCESCO FILHO
Recorrida:DRJ em FORTALEZA CE
Sessão de:08 de junho de 1999
Acórdão e.: 104-17.071
IRPF GASTOS INCOMPATÍVE!S COM A RENDA DISPONÍVEL
BASE DE CÁLCULO PERIODO-BASE DE INCIDÊNCIA
FLUXO DE CAIXA O Imposto de
APURAÇÃO MENSAL
Renda das pessoas físicas, a partir de 01101189, será apurado, mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, incluindo-se, quando comprovados pelo Fisco, a omissão
de rendimentos apurados através de planilhamento financeiro ("fluxo
de caixa"), onde serão considerados todos os ingressos e dispêndios
realizados no mês pelo contribuinte. Entretanto, por inexistir a obrigatoriedade de apresentação de declaração mensal de bens, incluindo
dívidas e ônus reais, o saldo de disponibilidade pode ser aproveitado
no mês subsequente, desde que seja dentro do mesmo ano-base.
Assim, somente poderá ser aproveitado, no ano subsequente, o saldo
de disponibilidade que constar na declaração do imposto de renda
declaração de bens, devidamente lastreado em documentação hábil e
idônea.
Recurso negado.
Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
LEILA MARIA SCHERRER LEITÃO
PRESIDENTE
NELSON MALLMANN
RELATOR
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Processo n°.:10380.009775197-28
Recurso n°.:118.480
Matéria:IRPF - xs.: 1991 e 1992
Recorrente:ROSANGELA DE FRANCESCO FIGUEIREDO
Recorrida:DRJ em FORTALEZA - CE
Sessão de:08 de junho de 1999
Acórdão n'.:104-17.068
IRPF - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - DETERMINAÇÃO DA OMISSÃO MENSAL - A partir de 1989, o acréscimo não justificado deve ser levantado, mensalmente, considerando
as mutações patrimoniais, as quais deverão ser confrontadas com os
rendimentos do respectivo mês, com transporte para o período seguinte dos saldos positivos apurado em um período mensal, dentro do
mesmo ano-calendário, independentemente de comprovação por parte
do contribuinte, evidenciando, dessa forma, a omissão de rendimentos
a ser tributado em cada mês, de conformidade com o que dispõe o art.
2° da Lei ri ° 7.713188.
EMPRÉSTIMO - DATA DO EFETIVO PAGAMENTO - COMPROVAÇÃO Cabe ao contribuinte a comprovação da data do efetivo ingresso dos recursos. Inadmissível o aproveitamento das recuperações de empréstimos em períodos diversos daqueles comprovados - por meio de declaração firmada pelo devedor, sem que o
contribuinte apresente qualquer outro subsídio, como comprovação da
efetiva transferência de numerário relativa às parcelas realizadas pelo
devedor.
Recurso negado.
Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
LEILA MARIA SCHERRER LEITÃO
PRESIDENTE
ELIZABETO CARREIRO VARÃO
RELATOR
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Piocesso n°.:10983.001868197-98
Recurso n°.: 15.535
Matéria:IRPF Exs: 1993 a 1995
Recorrente:MÁRIO CÉSAR MARTINS
Recorrida:DRJ em FLORIANÓPOLIS SC
Sessão de:08 de junho de 1999
Acórdão n° 104-17.073
PAF- NULIDADE AUTO DE INFRAÇAO Não há que se alegar
cerceamento de defesa por inadequado enquadramento legal no Auto
de Infração, quando este está mencionado de forma satisfatória, ensejando minuciosa defesa do sujeito passivo.
PAF NULIDADE DECISAO DE PRIMEIRO GRAU Não é
nula a decisão de primeira instância quando o recorrente apenas alega
omissão sobre argumentos de defesa não apreciados sem, contudo,
identificá-los.
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-

Processo 1?.:I0850.000821195-13
Recurso á.:15.427
Matéria:IRPF - Exs: 1991 a 1993
Recorrente:ARINO RODRIGUES ALVES
Recoriida:DRJ em RIBEIRÃO PRETO - SP
Sessão de:08 de junho de 1999
Acórdão n404-17.069
IRPF - GASTOS INCOMPATIVEIS COM A RENDA DISPONIVEL
- BASE DE CÁLCULO - PERIODO-BASE DE INCIDÊNCIA APURAÇÃO MENSAL - O Imposto de Renda das pessoas físicas, a
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