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Exercício: 1995
VERBAS RESCISÓRIAS - ISENÇÃO - DECISÃO JUDICIAL
Apenas as verbas rescisórias, declar •adas de natureza indenizatória
em decisão judicial, são isentas; as demais são tributadas nos
termos da legislação vigente. O quantum da isenção deve ser
apurado pelo somatõi ro das verbas indenizatórias constantes da
rescisão do contrato de trabalho, decaindo qualquer dedução
matemática Ou analogia
Recurso negado,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do olegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso, nos termo,- do v o da te,"latola.

Fia • .'co Assis 1e Oliveira Júnior - Presidente da 2" Cij Irlatil da 2" Seção de
Jgamento do (.'AR} (Sucessora da 4' i Câmara do .1° Conselho de
Cor ribuintes)
_
RayanmA Ives de Oliveira Fiança - Relatora
EDITADO EM: S JL2("1

Participaram do presente julgamento, os Conselheiros: Nelson Mallmann,
Heloísa Guarita Souza, Pedro Paulo Per •eira Barbosa, Rayana Alves de Oliveira Prança,

•

•

Antonio Lopo Martinez, Pedro Anan Júnior, Renato Coelho Borelli (Suplente convocado.),
Gustavo Lian Haddad e Maria Helena (..:otta Cardozo (Presidente da 4" (Yunarz.t do 1"Conselho
de Contribuintes)
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DA RES 11 UIÇÃO
lrata-se o presente recurso da análise do pedido do contribuinte ao na.
identificado, de restituição de imposto de renda, relativo ao exercício de I 995, no montante de
3 439,9() ii IR, decorrente da decisã.o transitada em julgado do ST.) .
(fls.97/98), a qual o eximia
do pagamento do imposto de renda, incidente sobre verbas rescisórias de natureza
indenizatória, recebidas através do Programa de Ajuste Pessoal, instituído pela empresa
AU -FULMINA 131.: ASE- S/A..
O total de
declarado pelo contribuinte na sua declaração de ajuste daquele
• exercício (11.19/24 foi de 37..108,44 LIFIR, que incluía 29,857,66 IAM., declarado isento por
lel:crida decisão .judicial, mais 7.250,78 EMIR tributável.
Entende o contribuinte que como foi reconhecido por decisão judic,ial que as
suas verbas indenizatórias eram isentas, e sendo o IR.R.F correspondente a elas de
29.857,6611FIR, o valor tributável do total da indenização também deveria ser considerado
isento e sua declaração recalculado. Calcula o contribuinte, que o valor da indenização
correspondente a este IRRT é de 112,246,84 1JI1R, devendo este total ser considerado isento

DA NOTIFICAÇÃO DE, LANÇAMEN
Inicialmente, contra o contribuinte foi lavrado Notificação de Lançamento
(fls.02), em decorrência da revisão da sua declaração de ajuste anual, referente ao exercício de
1995.
A DRI/Campinas analisando a defesa apresentada pelo contribuinte, que no seu
pedido entendeu ser credor de restituição, declarou a Notificação nula, por vício formal, nos
termos da I.N/SRE 94/1997.. (..) contribuinte, não localizado em seu domicilio fiscal, fbi
considerado cientificado desta decisão pol. Edital (.11s..33), em 26/04/2000

DA ANALISE PRELIMINAR DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Referente ao pedido de restituição apresentado na deft..sa., a
SAHS/DRF/Sorocaba, mediante despacho (fi38), entendeu inaplicável o disposto no art. .173,
inc. 1.1 do CTN, por decurso de prazo e restabeleceu os dados constantes da declaração de ajuste
apresentada pelo cotai ibuinte. Incumbindo, segundo o mesmo despacho, à SAORT daquela
Delegacia, o exame quanto ao direito do contribuinte a essa restituição.
A SAO.R.T ao examinar os autd,s proferiu, em 06/07/2005, Despacho Decisório
(11s.75/78), -indeferindo a iestituição sob o fundamento de que o imposto de renda na fonte no
valor de 29.857,66 -UFIR foi indevidamente considerado na declaração apresentada, por • :er

sido depositado em juizo e não recolhido aos cofres da Ilnião, tendo sido inclusive já resgatado
pc1 O contribuinte,
Diante desta decisão, :lin recalculado sua declaração do ano-calendário 1994, e
apurado um imposto a pagar no moulante de 37 609,66 UF IR, cujo lançamento não pode ser
constituído pela Fazenda Pública, por ter sido atingido pelo instituto da decadência tributaria,
nos termos do parágrafo único do art 149 do CFN. Este entendi incuto Ibi ralilicado pelo
Despacho Decisório da DRF/Sorocaba a" 73 (fis„ 114/115), de 22/01.2007, que colendeu:
"no evosto, tendo em vi s ta a nulidade do lançamento pi aferido pela
1)1?1/Campinas, na data de 24/04/L998, com ciência do contribuinte na
data de 12 de maio de 2000. PROPONHO, tendo em vista haver
escoado O tempo de 0.5(eineo) anos da da ria da cièrk io do contribuinte
para C proceder a novo lançamento, pela exclusão do débito em
abei to controlado pelo sistema PRONSC da SR», e que teve suspen.sa
SUO cobrança poi impugnação do contribuinte à notificação de
lançamento. quanto i'i. apuração do imposto a pas.-mr, na quantia de
7 050,45 UP1R, ielei ente ao 1RPi'/95, PROPONHO pela sua ineficácia
dada ci imposibilidade (10 sua cobrança, haja vista a incidenlia do
in.stitato da dei:adência

DA IMPUGNAÇÃO
Não satisfeito, o contribuinte apresentou impugnação (lis 81/82), na qual, em
resumo, alega que nos termos da decisão judicial deve .ser excluída da tributação o voloi
ieferente ús veibas indenizatórias de 112.246,84 Ul'IR que fOrarn. consideradas isentas,
devendo ser retificado sua declaração e restituído imposto no valor de 3 430,99

DA DECISÃO DA DRF ANULANDO DESPACHO DECISO1ZR".)
Após analisar a matéria, os Membros da 3" - turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo, através do Acórdão 15.124 de 26/04/2006 (fls.92/94),
acordaram, por unanimidade de votos, em anular o Despacho Decisório a quo, por ter sido
proferido na pendência de decisão judicial, devendo a declaração de ajuste em questão se
adequar ao quanto ficar decidido definitivamente na ação .judicial interposta pelo contribuinte.
Cientificado deste Acórdão, o contribuinte juntou ao plocesso Certidão expedida
pela Secretaria da 5" Vara Cível da Justiça Federal do Estado de São Paulo (11s 97/98), segundo
a qual:
) I' Mel idOS O auloS (10 Superioi T illi.Wal de Justiça, proferido
Í/ Acórdão em 0.3711/199701s 153/171), provendo o I ecifro dos
impetrantes e que, nos termos da certidão de 11 172, o 1/ tle61dão
transitou em julgado em 27/02/1998 Ouc, corno o retal no dos autos, os
nupetrantes pleitearam o expedição de alvará do levantamento das
quantias depositadas nos ald O .S (f1.174), .sendo que a União não
discordou do pedido de levantamento, conforme C 011Sid de fls 175.
Oue, retirado O alvará de levantamento em 03/02/1999 (1 1. 201-vem sol,
fin comprovada sua liquidação às /is 209/210 "
•
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DO POSTERIOR

DISPACHO DECISÓRIO

Na seqüência, a SAORT/DRT/SOROCA.F3A proferiu novo despacho decisório
498 de 30/10/2006 (11s..9(..)/103), no qual _indeferiu o pedido de restituição pleiteado, por
entender que depois de recalculado a declara.ção do imposto de renda do contribuinte, com base
na decisão judicial transitada em julgado, não haveria imposto a restituir, mas a pagar no
montante de 7.050,48 UFIR, embasa sua decisão em detalhados cálculos.

DA CONSEGUINTE MANIFESTAÇÃO DE ..11\1(1.'ONUOR.N.4.1DADI.

..

:
Inconliirmado, o contribuinte protocolou manifestação de inconformidade
(11s.105/108), no qual requer novamente a restituiçâo de imposto.relativo ao ex.ercieio de 1995,
baseados nos ai gumentos que fbram sintetizados pelo relatório do Acórdão de primeira
instância, o qual adoto, nesta parte (11:185):
- apresentou cic..claração de ajuste referente ao i

ít i o de 1995 na
qual tocam incluídos lodos os rendimentos reeebido em 1994 dr.r.
Atuo/atina pela rescisão do contrato de ti abo I h o hem como do INSS'
resultando em imposto a restituir de 3.430,98 UNR,
e ra!

- que a isenção do imposto sobre as verbas ï escimirias recebidas no
valor de 112 .246,85 Lifir fr(i discutida no judiciár io tendo sido o 11?». no
valor de 29.857,66 objeto de deposito em juízo pela empregadora e que
em decisão judicial final de ribirna instancia firi reconhecido o direito
do contribuinte () isenção,
- que ,
o ar...órdão proferido pela DRI/S.P0-.11 à 1)1?1,- de oriein
deve amoldar os- dados da declaração de ajuste ajiresantada ao que
ficar definitivamente decidido na judiciário;
,5L.,Lnicto

- que, isto feito, chega-se a um total de rendimentos tributáveis de
35 189,64 lifir e considerando-se o imposto de renda na fimie no valor
de 7 250,78 Ufa chega- se a um _saldo de imposto a rc.stituir no valor de
3.-130,99,
- que o valo; das ver bas resci.s.órjas em discussão deveria ter ()cor,' ido
no (teci:orlar do processo judicial não tendo hindamerno O arrazoado
apresentado no despacho conk?stadc»maleionando crte valores mensais
e verbas individuais da rescisão,

DA DECISÃO 1)A DRF RECORRIDA
A 3" Turma da DRI/SPO 11, através do acórdão 17-17.628 de 14/03/2007,
resume em seu voto a pretensão do recorrente, nos seguintes termos:
"Alega o contribuinte que as verbas
ias consideradas isentas
por, decisão judicial Montam o equivalente a 112.246,85 Ufir, porém,
não explicitou com° chegou a esse valor.
IV -(71-5'67

A pl etell S /./() contribuinte relatada no despacho cleriN{;/ ia
uontestado a par lir do valo/ do imposto de renda na fOnie -apurar - o
valor do correspondente rendimento isento não encontra respaldo na
decisão judicial à qual deve .50 amoldar O (fecha ação de ajuste 0111
Ifiln1j10

Com eleito, de acotdo com a Cel tidão cuja cópia o Cor/liibuirnejuntou
aos autos a ação judicial iniciposta pelo contribuinte visou c obteve a
suspensão da r.'xigibilidade do anposto de tenda relido ua fonte sob' e o
montante das indenizações (indenizar,:ão pactuada, lé, ias indenLadas
13') decottcnte da teseisão do contraio de trabalho, 00170 /70/11/0/710 a
Vet baS l'OhIntárirv, pds.ms pela 0.v-empr011d0ra Autolatina
em decorrência do chamado -P1 °grama de Ajuste de Pessoal '' por ela
instituído

O ra/or dos remlimcntos isentos a serem excluídos em !Unção da
deeisão tudicial (indenização pactuaria, férias indenLadas e 1.39 e que
finam eonsiderridos no dr>spacho contestado se basearam nos lecibos'
de quitação e Termos de Re.seisão do Contrato de Trabalho de fis 4/7 e
não m01 ccem reparo
E ao final conclui:
- Como bem FC15(111011 o despacho questionado, ainda qu0 se eTcluissc
dos' rendimentos !ti/miáveis toda a verba recebida pelo connibuinte em
virtude da rescisão contratual, o resultado seria de imposto a pagai o
que inviabilLaria a restituição pretendida."

DO RECURSO A() CONSELHO DE CON1R1131.1.1.N .LES
O iinpuriante foi cientificado desta nova decisão, em 26/04/2007 (II 125), e
com ela não se conForniando, interpôs, na data de 26/05/2007, o Recurso Voluntário (tis, 126127), trazendo as mesmas alegações da peça impugnatoria e novamente continuando, que após
a retificação de sua Declaração de Anual de rendimento de 1995, ele ainda teria um saldo de
imposto a tesfituir de 3 .430,99
É o Relatório
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Voto
Conselheira Rayana Alves de Oliveira França, Relatora
O recurso preenche as condições de a.dmissibilidade„ Dele conheço.
Primeiramente, a fim de elucidar definitivamente o pleito do contribuinte é
importante apresentar numericamente o raciocínio que o levou a acreditar que haveria imposto
a restituir no exercício de 1995,
No seu entendimento, se houve retenção do valor de 29 857,66 tlYIR, a. título de
ainecipação de IRRP de verbas indenizatórias consideradas isentas e considerando que a
alíquota do IRRF para aquele exercício era de 26,6%, dever-se-ia aplicar urna simples regra de
três para encontrar o valor total da verba considerada. isenla (Se X x 26,6% — 29.857,66, X
112 „246,84).
Neste pensamento, a.credila que como ioi restituído o total retido na fonte por
decisão judicial, que era de 29.857,66 UP -1R
- , o total da-verba considerada isenta seria então de
112.246,84 11FIR. Por conseguinte, este valor deveria ser diminuído do valor total de
rendimentos considerados tributáveis pela fonte pagadora, no valor de 143.104,17 UHR.
Assim apenas a diferença de 30.857,13 - U11R. (143. -104,17 - H 2.246,84), deveria ser
considerada tributável..
Importante ressaltar que valor da retenção da Autolatina foi de 35% do montante
das indenizações pagas aos impetrantes, conforme consta do pedido do Mandado de Segurança
(fls. 14), bem corno da Certidão do Processo (fis..97).. ;Este valor correspondia, na. época a
alíquota máxima da Tabela Progressiva, conforme -verificasse da própria declaração do
contribuinte (lis. 19) e servia para base de calculo de rendimentos acima de 216.000 -1_1F IR.
(-_- oi.no o rendimento do recorrente era inferior a este valor, o percentual aplicado deveria ser de
26,6%.
Então, concluindo pelo mesmo entendimento do recorrente, se tivéssemos que
aplicar unia regra de três, deveríamos considerar (.) percentual retido (Se - X x 35% — 29.857,66,
X — 85.307,60),
Pata encontrarmos a parte tributável, este valor deveria ser diminuído do valor
total de rendimentos considerados tributáveis pela fonte pagadora (143.104,17 - 85 307,60 -57.796,57)

•

Se este tbsse o cálculo correto, o que definitivamente não o é, esta diferença de
valor é que deveria ser consideraria tributável. No entanto esta não. é a forma correta de apurar
a verba considerada isenta, Ressalte-se ainda que em seu cálculo o contribuinte deixou de
considerar o valor da parcela a deduzir...
Deixado de lado este entendimento, esmiuçado aqui para tentar levar o
contribuinte ao entendimento que o raciocínio partiu de pressupostos equivocados, não apenas
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na forma, mas também na consideração dos valores que levaram ao cálculo, pois considerava
percentuais diferentes de retenção de imposto na -fonte, conforme explicado acima
Mister se Er/. esclarecer que o cálculo da isenção de verbas rescisórias não pode
ser baseado apenas em arbitragem,- analogia ou simples cálculos matemáticos, como regra de
três
O valor considerado isento em urna decisão judicial está na própria decisão que
• deve determinar quais verbas rescisórias são consideradas isentas. Acertadamente este foi o
procedimento adotado pela Delegacia da Receita Federal em Sorocaba/Sr, no seu Despacho
Decisório 11. 498 de 30/10/06 (lis. 99/103), que apresenta detalbadamente o somatório dos
endimentos auferidos a título de indeni/,ação pelo contribuinte, perf àzendo um total. de
72 842,76 til' R e que foi calculado com base nos valores indenizatorios„ informados pela
Autolatina na rescisão (fls. 04/07):
DISCRIMINAÇÃO DA VERBA

h

VERBA R$

VALOR ISENTO
R$
07

SALANIO
VA11.1N NecrdAL
EX1 DAS
se.:Lis.Lx I PIAS 1002
INEGRAÇA0 HRS EXTRS DSN
'13' SALÁRIO JI‘i1JINVADO
10» SAI ARIO- ANO 0EINJINTE
13' &ALAI LIO AVISO PRi VIO
COMEU 3' SAI.A.E410 OU LIRA . .1 54
FURIAS INDENIZADAS
IN FLC h 11_14 VIAS INONNI/
RiFm.Ar»c.rEndAs INDENE
'I a 3.1110 - AH'
514 IS- AV.PNEV INDENIZADO
FGTS - DELE:MB-O
5(1115 :SOBRE 10 1':h4L2,R O
rG-Ls muL A
(LcL
FGTS mui TA
- REALr-A1
AVISO 1-'NLVIO
INT FJ72[ ftHE AV11,41) PREVI°
AV.DRLVIL I CONV.COLL 1 IVA
DAPT RESULTADOS ProsDs4
INII-CICHRS.FXTP,AS 172SAL

7 541,77
1 /0,60
1 156,59
1 042,00
750,00
700,76

TO'I AL VENCIMENTOS - (A)

22.461,28

I R. 5.11-1h .RIAS IN11 'N17ADAS
1.1-11-NDA 3"CAL INDENIZADO
fn CLIt IA 110MS uum pwAyko
uoraLr. AS0ISTPROD.34)
ANIL(,PACAO 1 25/0 ARI()
Al N .O.( mn 10"SALAR10-54
AU 10 RAI NESUL1 DROU
TOTAL DESCONTOS - (f3)
TOTAL TERMO

- (A)-(B)

RECIBOS DE VALORES IlLENIZATORIOS:
VALOR DA Dl NI/ACAO ESPECiAL.
VAI (IR rIA INDENIZACAO PLCUNIARIA
VALOR RIDOS Li) OF RENDA NA I 1JNLE

203,22
62,54
52,54
21,20
1.124)1 36
136,76
1 3'5./6
230.30
2 20'2,00
1.40
1.529,21
20:1,02
1151:15
17.13

1.504,35 37
G/
1I7
57
0.222.50 5/
1.107.72 07
1.200.01 Si
301,53 07
17,15 37
163,143 O/
193,1,11 57
7.0411/ 07
07
1 306.69 00
1 017,02 00
011

111113,75
452,09
165,44
11,00

0/
O

07

(11,73

353,00
/39,00
3.1123,01

07

18.038,27

21, 002,72
75(10.00
(10.311,72)

25.002./2 04
01
04

VALOR Liouno

22.700,94

04

VALOR DA INDLNILAÇA0 14211-CIAI ADICIONAL
VALOR DA 1NDI-NI77,CAO DEI:CRIARIA
VAI OR IMDOSTO APRENDA NA I ON I L

21.246.24

21.646,24 era

(7.576,12)

05

VALOS LIQUIDO

14 Q70.06

TOTAL ISENTO - (C)
TOTAL RENDIMENTOS (INCLUSIVE FERIAS) - (D)
Valer Tribinavel - (D)-(C)

72.842,70
143.101,17 I 23 I
70,261,41 ,

P rocesso n" 1 ..n 8 1') 000539/96-45
Acordão n 104 - 23.282

eco I /C01
Pis

há mais que se falar em valor a restituir, pois se for considerados
o valor de 72.842,15 LIFIR e tributável o valor de 70 261,39 e se somarmos este
valor ao rendimento tributável auferido do INSS, no valor de 4 332,31, teríamos como
tributável um total de 74.593,70, Se aplicarmos estes valores a declaração apresentada, restaria
ainda um saldo de imposto a pagar pelo recorrente cie 7.050,48 UFIR:
ASSIM 11à0

Corno isento

Rendirnere .3ulerid0

Autclatina

Rendimerilo detlaritrlo ittento por dn-„lerreirnic,::10
judiel.11
Valor Tributável

(A)

143 101 15

(B)

ir 2

(C)A)-(13)

Rendinionin Auferido nJo INSS-- I ni g it'3vd
Tola' de Rendimentos Tributáveis
1- (1.4 rieduço,is
ELA511, [..1. 1: CAI (2110

312 76

70 . 201 39
-1 332 31

(I,)C)-1-(D)

/4.92.70

(E-)7. 9191,0
1Gi-•-11--1-(11

70.714S-11

(11)-(Giit,26 (77

10 3171:1

(1)

1 515 G?,

(J)--(1-1)-(1)

11.301,20

A tolo du, inânia Firogre.--niva

I oldl
Parce13 riedw:ir
lri-/Hc)S RJ DEVIDO
Inwsio PagC, 0011(0 rla fonte)
SALDO APAGAR

r KJ-

27,0

(J)-(K)

7.000,49

Por fim importa ressaltai que o saldo de imposto a pagar não foi cobrado por ter
sido atingido pelo instituto da decadência, deste forma tampouco haveria imposto a restituir.
1'm síntese, o valor de rendimentos isentos, declarados em decisão .judicial, deve
tomar por base as verbas rescisórias efetivamente declaradas isentas na decisão judicial e o
valor correspondente a elas na rescisão.. Não se aplica cru matéria de isenção do direito
tributário analogia, tampouco deduções ou formulas matemáticas
Conforme numericamente demonstrado, não há guarida para o pedido de
restituição pleiteado pelo contribuinte. Neste sentido, voto em NEGAR provimento ao recurso
,
Id‘clálo
1.Z.ayãl a Alves de Oliveira 1,rança

