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MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇA0 DE JULGAMENTO

Processo le

13807.011313/2001-49

Recurso n"

166.019 Voluntário

Acórdão n°

2102-00.851 — 1° Câmara /

Sessão de

2.3 de setembro de 2010

Matéria

1RPF

Recorrente

Tracy Lourdes da Cruz Santana

Recorrida

1" Tunna/DRJ-FORTALEZA/CE

r Turma Ordinária

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - 1RPF
Exercício: 2000
MATÉRIA
SOB APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
CONCOMITÂNCIA DAS INSTANCIAS JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O litigante não pode discutir a mesma matéria em processo judicial e errr
administrativo . Havendo coincidência de objetos nos dois processos, deve-se
trancar a via administrativa, já que, em nosso sistema de direito prevalece a
solução dada ao litígio pela via judicial. Inteligência do enunciado sumular
CARF if 1 (DOU de 22/1212009), verbis: "Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositwa pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de oficio,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas
apreciação, pelo árglio de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial",
Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e dis

tidos os • resentes autos.

Acordam os mep , ros do C. a giado, por unanimidade de votos, em não
judicial . e ad nistrativa, nos termos do
conhecer do recurso, por concor ancia das in
os Moura que participou do
g, a Naia
voto do Relator. Declarou-se wedida a C
julgamento de primeira instán a.
GIOVAN I CHRIS TIA.

MPOS - Relator e Presidente

EDITADO EM: 03111/2010
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rubens Mauricio
Carvalho, Carlos André Rodrigues Pereira Lima, Acacia Sayuri Wakasugi, Vanessa Pereira
Rodrigues Domene e Giovanni Cluistian Nunes Campos.

Relatório
Em face da contribuinte IRACY LOURDES DA CRUZ SANTANA,
CPF/MF n° 655,674.048-91, já qualificada neste processo, foi lavrado, em 30/07/2001, auto de
infração (fls. 2 a 6), a partir da revisão de sua declaração de ajuste anual do exercício 2000.
Abaixo, discrimina-se o crédito tributário constituído pelo auto de infração antes informado,
que sofre a incidência de juros de mora a partir do mês seguinte ao do vencimento do crédito:
IMPOSTO

R$ 365,11

MULTA DE OFÍCIO

R$ 273,83

contribuinte foi imputada uma omissão de rendimentos tributáveis,
consubstanciada na transferência de R$ 39365,80 dos rendimentos isentos, provenientes de
resgate de previdência privada, para rendimentos tributáveis, com a colação no ajuste do IRRF
que incidiu no recebimento desse valor. Eis a justificativa exarada pela autoridade fiscal para
perpetrar a presente revisão:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TITULO DE
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA JUNTO A FUNDAÇÃO DO BANCO CENTRAL.
CENTRUS CNRI 00.580,571/0001-42 CONSIDERADA ISENTA
PELO CONTRIBUINTE CONFORME PROCESSO
199834000001461 CUJA SEGURANÇA FOI DENEGADA EM
14/11/2000 PELA 3A. TURMA DO TRF DA PRIMEIRA
REGIÃO.

Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação ao
lançamento, dirigida à D e legacia da Receita Federal de Julgamento, na qual, em essência,
infbrma que a omissão de rendirnentos em foco se encontra sub judice, combatida no bojo dos
mandados de segurança 199834.00.000146-1 e 1999.3 4.00.012940-5, ambos impetrados pelo
Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos nos Entes de Formulação, Promoção e
Fiscalização da Política de Moeda e do Crédito
A 1 3 Turma da DRJ/F'OR, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, em decisão consubstanciada no Acórdão n° 08-9.354, 23 de outubro de 2006 (fis.
'71 a '73), que foi assim ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. Cabível o lançamento quando inexiste

medida judicial impeditiva de se proceder ao
lançamento em consonância com as disposições legais
vigentes,.

A Conselheira NAbia Matos Moura participou do julgamento acima.

2

Processo n" 13807.011313/2001-49
AcôrdLo ri 2102-00..851

S2-CIT2
Fl 90

A contribuinte foi intimada da decisão a quo em 24/01/2008.. Inesignada,
interpás recurso voluntário em 15/02/2008.
No voluntário, a recorrente alega:
1)A incidência do recolhilne1210 ainda encontra-se ern discussão,
através do processo 199834000001461, da 14" VF/DF,
impetrado pelo SINAL-Sindicato dos Funcionários do Banco
Central do Brasil, conforme súmula anexa (/ls, 2/5)
2) Ainda que a decisão seja pela incidência de imposto sobre as
parcelas recebidas, volto a infirmar que do valor recebido, já foi
retido na fonte o valor referente ao imposto de renda, cuja guia
do depósito judicial efetuado encontra-se anexa ao processo
anteriormente citado.
3) Houve um outro processo também impetrado pelo SINAI,
Sindicato dos Funcionários do Banco Central do Brasil, de n°
1999340000129405, já encerrado, cuja súmula também se
encontra em anexo (fl. 06), no qual foi recomendado que a
Receita se abstivesse de penalizar os contribuintes constantes do
processo de inicio referido (199834000001461)
Por estas razões, solicito que se aguarde o encerramento do
processo 199834000001461, pois, no caso de decisão pelo
recolhimento, os valores depositados em juizo serão transferidos
aos cofres da receita, o que poderia caiwcterizar bi-tributação,
se ora recolhido conforme a intimação recebida.

o relatório.

Voto
Conselheiro Giovanni Christian Nunes Campos, Relator
Declara-se a tempestividade do apelo, já que interposto dentro do trintidio
legal. Dessa forma, atendidos os demais requisitos legais, passa-se a apreciá-lo.
Informa a recorrente que a controvérsia deduzida nestes autos se encontra sob
apreciação do judiciário, no bojo do mandado de segurança 1998.34.00,000146-1, impetrado
pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos nos Entes de Formulação,
Promoção e Fiscalização da Política de Moeda e do Credito — SINAL, sem solução definitiva
na instância judicial.
V8-se que a pretensão aqui deduzida pela recorrente não pode ser julgada
nesta instância administrativa, pois somente cabe a Administração se submeter ao decidido
pelo Poder Judiciário, no bojo da Ação judicial acima citada.
Considerando a unicidade de jurisdição que tern vigência no Brasil, com
supremacia do direito dito pelo Poder Judiciário, somente cabe a esta Segunda Turma da

Primeira Camara da Segunda Seção do CARP reconhecer a concomitância das instâncias, e,
em analogia corn o determinado pelo parágrafo único do art. 38 da Lei n° 6,830/80, declarar,
neste ponto, que a recorrente desistiu tacitamente do recurso interposto na esfera
administrativa. E de se evidenciar que recentemente o Supremo Tribunal Federal declarou a
constitucionalidade do parágrafo único do art, 38 da Lei n° 6.830/80, ou seja, a propositura de
demanda judicial com o mesmo objeto da lide administrativa implica em renúncia a esta última
instancia. Assim, nessa questão, veja-se a transcrição do informativo STF no 476, de 22 agosto
de 2007, verbis:
Em conclusão de julgamento, o Tribunal, por maioria, negou
provimento a recurso extraordinário em que se discutia a
constitucionalidade do parágrafo :inky) do art. 38 da Lei
6.830/80 ("Art 38. A discussão judicial da Divida Ativa da
Fazenda Pública só é admissivel em execução, na .forma desta
Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatór ia do ato declarativo da
divida, esta precedida do depósito preparatório do valor do
débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa
de mora e demais encargos. Parágrafo único, A propositura,
pelo contribuinte, da ação prevista neste artiqo importa em
renúncia ao pacr de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.'). Tratava-se, na
espécie, de recurso interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negara provimento
apelação da recorrente e confirmara sentença que indeferira
mandado de segurança preventivo por ela impetrado, sob o
fimdamento de impossibilidade da utilização simultânea das vias
administrativa e judicial para discussdo da mesma matéria — v
Informativos 349 e 387. Entendeu-Se que o art. 38, da Lei
6.830/80 apenas veio a conferir mera alternativa de escolha de
uma das vias processuais. Nesta assentada, o Min Sepulveda
Pertence, em voto-vista, acompanhou a divergência, no sentido
de negar provimento ao recurso. Asseverou que a presunção de
renúncia ao poder de recorrer ou dedesistência do recurso na
esfera administrativa não afronta à zarantia
constitucional da jurisdição, uma vez que o efeito coercivo que
o dispositivo questionado possa conter apenas se efetiva se e
quando o contribuinte previa o acolhimento de sua pretensão
na esfera administrativa. Assim, somente haven't receio de
provocar o Judiciário e ter extinto o processo administrativo, se
este se mostrar mais eficiente que aquele. Neste caso, se houver
uma solução administrativa imprevista ou contrária a seus
interesses, ainda ai estará resguardado o direito de provocar o
Judiciário. Por °taro lado, na situação inversa, seo contribuinte
não esperar resultado positivo do processo administrativo, não
hesitará em provocar o Judiciário tão logo possa, e já não se
interessará mais pelo que se vier a decidir na esfera
administrativa, salvo no caso de eventual sucumbência
jurisdicional. Afastou, também, a alegada ofensa ao di/ eito de
petição, uma vez que este já teria sido exercido pelo
contribuinte, tanto que haveria um processo administrativo em
curso. Concluiu que o dispositivo atacado encerra preceito de
economia processual que reze tanto a processo judicial quanto
o administrativo. Por fim, registrou que já se admitia, no campo
do processo civil, que a prática de atos incompatíveis- com
vontade de recorrer implica renúncia a esse direito de recorrer
ou prejuízo do recurso interposto, a teor do que dispõe o art,
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503, captt, e parágrafo único, do CPC, nunca lendo se
levantado qualquer dúvida acerca da constitucionalidade dessas
norms. Vencidos os Ministros Marco Autélio, relator, e Carlos
Britto que davam provimento ao recurso para declarar a
incongitucionalidade do dispositivo em análise, por
vislumbrarem ofensa ao direito de livre acesso ao Judiciário e
ao direito de petição. RE 23358.21RJ; rel. orig. Min. Marco
Aurélio, ret p/ o acórdão Min Joaquim Barbosa, 16.8.2007.
(RE-233.582)— grifou-se

Por fim, no caso ora em debate, também incide a inteligência da Súmula
CARF N° 1: "Importa renúncia ás instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois dolançamento
de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial", e, com espeque no art. 72, caput e § 4", do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda', aprovado pela Portaria MF no
256, de 22 de junho de 2009 (DOU de 23 de junho de 2009), deve-se ressaltar que os
enunciados sumulares, dos Conselhos de Contribuintes e do CART, são de aplicação
obrigatória nos julgamentos de 2' grau.
Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer que o objeto do presente feito
administrativo esta sendo discu a via judicial, o que implica no não conhecimento deste
recurso voluntário.

Gio

es Campo

um • es do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
I Art 72. As decisbes
obrigatória pelos membros • ARF.
§ I' a §30 Omissis.
§ 4 0 As sumulas aprovadas pelos Primeiro, Segundo e Terceiro Conselhos de Contribuintes são de adoção
obrigatória pelos membros do CARF.
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