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Recorrente ROSÂNGELA MARIA DE MACEDO RODRIGUES XAVIER
Recorrida
32 TURMAJDRJ-BRASILIA/DF
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF

Exercício: 2000, 2001
DEPÓSITO BANCÁRIO - PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS - Para os fatos geradores ocorridos a partir de
01/01/97, a Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Recurso parcialmente provido.

Acordam os Membros da SEGUNDA CÂMARA DO PRIMEIRO CONSELHO
DE CONTRIBUINTES, por maioria de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso para
manter a tributação sobre a renda omitida de 60.000,00 em 31/05/99, nos termos do voto do
Relator. Vencida a Conselheira Núbia Matos Moura que provia em menor extensão e não
excluía os valores de Ria 4.000,00 e 14.000,00.
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Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Naury Fragoso Tanaka, Silvana
Mancini Karam, Alexandre Naoki Nishioka, Vanessa Pereira Rodrigues Domene e Moisés
Giacomelli Nunes da Silva.
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Relatório
O recurso voluntário em exame pretende a reforma do Acórdão DRJ/BSB n°
14.602 (fls. 769/774), que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente o Auto
de Infração às fls. 628/636, sob a acusação de omissão de rendimentos creditados durante os
anos-calendário de 1999 e 2000, em contas de depósito ou de investimento, mantida em
instituições financeiras, cujas origens não foram comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. Incidiu sobre referida omissão multa de oficio de 75% e juros de mora.
Ao apreciar o litígio instaurado com a impugnação às fls. 647/649, o Órgão
julgador de primeiro grau excluiu da tributação os montantes de R$127.921,60 para o exercício
de 2000 e R$26.664,00 para o exercício de 2001. Considerou em seus fundamentos que a
declaração à fl. 671 dos autos é insuficiente para comprovar que os depósitos mensais de
R$5.000,00 (de janeiro a novembro/2000) e R$7.080,00 (em dezembro/2000), efetuados pelo
Banco do Brasil, decorreram de doações feitas pelo ex-cônjuge e pai dos seus dois filhos, Sr.
José Carvelo Xavier Júnior; que a defesa não indicou quais depósitos são oriundos de
transferência da mesma titularidade, sendo inexistente históricos de lançamentos bancários
com esta descrição.
Em sua peça recursal (fls. 781/801), a contribuinte nos anexos n° 01 e 02
apresenta novos elementos de prova das doações feitas pelo pai aos filhos. O anexo n° 03
(reproduzidos às fls. 760/767), contém comprovantes de que lançamentos na conta do BRB
decorrem de resgate de aplicações financeiras de anos anteriores. No anexo n° 04, consta
comprovante de R$60.000,00 depositados no Banco Safra têm proveniência de indenização
recebida na desapropriação de terra feita pelo Estado do Tocantins, cujo imposto foi recolhido
(anexo 05).
Argumenta que os depósitos feitos em dinheiro têm origem no saque de
R$235.000,00, feito em espécie em agosto/1998 no Banco de Boston (fl. 725), por orientação
do advogado, no mesmo dia em que seu marido saiu de casa por conta da separação. O erro de
não ter declarado esta quantia na DIRPF do exercício de 1999 não justifica a cobrança do
imposto, de tudo que depositou de volta nos meses seguintes no Banco Safra, que não dispõe
do nome do depositante, posto que o Banco Central (Circular no anexo n° 06) só exige o
registro de depósitos acima de R$10.000,00. O anexo n° 07 apresenta comprovantes da origem
dos valores indicados nos Demonstrativos elaborados pela fiscalização às fls. 665/666.
Ao final, a recorrente elaborou as tabelas às fls. 784/800, especificando cada um
dos valores e indicando os respectivos comprovantes (anexos Ifs 08 a 17).
Arrolamento de bens controlado no processo administrativo n°
11835.000401/2005-68.
É o Relatório.
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Voto
Conselheiro JOSÉ RAIMUNDO TOSTA SANTOS, Relator
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele se
conhece.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida
pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
fisica ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação especificas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão
considerados:
1- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
fisica ou jurídica;
II - no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze
mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos.
Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o depósito bancário foi
apontado como fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados na operação.
A recorrente objetivamente enfrentou o ônus de provar a origem dos créditos
bancários.
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A Declaração à fl. 671, considerada insuficiente no julgamento de primeiro
grau, para comprovar a origem dos depósitos em cheque efetuados na conta do Banco do Brasil
(Demonstrativo à fl. 637), foi complementada pelos documentos às fls. 810/827 (anexo n's 01 e
02), apresentados juntamente com o recurso voluntário, e espancam qualquer dúvida sobre os
fatos alegados pela contribuinte.
Em relação aos créditos efetuados no BRB no ano de 1999 (oriundos de
aplicações em anos anteriores), desnecessária qualquer manifestação deste Colegiado, pois os
valores que compõem o Demonstrativo à fl. 664 — anexo ao Auto de infração — foram
excluídos no julgamento de primeiro grau, ou seja, não remanesce nenhuma tributação sobre
depósito bancário sem origem comprovada em conta do BRB, nos anos de 1999 e 2000. A
mesma decisão excluiu da base de cálculo da omissão os valores que compõem os
Demonstrativos às fls. 665 e 666, sendo desnecessária qualquer manifestação a respeito dos
documentos que compõem o anexo n°07 (fls. 844/856).
O Demonstrativo de fl. 637 refere-se a c/c 014.432-5 do Banco Safra (anexo I
do Auto de Infração). A decisão a quo já considerou com origem comprovada o depósito
efetuado em 18/06/1999, 22/02/2000, 10/03/2000, 31/03/2000 e 05/10/2000, nos valores de
R$26.000,00, R$4.200,00, R$4.200,00, R$4.400,00 e R$4.400,00, respectivamente. A
reCorrente pretende justificar a origem do depósito em dinheiro no valor de R$60.000,00,
efetuado em 31/05/1999, com a indenização recebida do Estado de Tocantins (anexo 04 — fls.
837/839). Entretanto, o documento refere-se a evento ocorrido em junho de 2001, sendo o
ganho de capital recolhido no último dia do mês seguinte (31/07/2001 — fl. 840 — anexo 05 do
recurso). De maneira alguma este depósito pode ter sua origem vinculada à referida
indenização recebida no ano seguinte, como pretende a recorrente, razão pela qual prevalece a
presunção do artigo 42 da Lei n°9.430, de 1996.
Os depósitos de R$9.400,00 (efetuado em 20/01/2000), R$4.200,00
(21/02/2000), R$1.200,00 (16/03/2000), R$2.500,00 (06/09/2000), R$3.000,00 (11/09/2000),
R$3.000,00 (14/12/2000), R$6.312,05 (14/07/2000) e R$1.900,00 (16/06/2000) —
Demonstrativo à fl. 638 — têm sua origem comprovada pelos cheques CPMFO e TB,
compensados no mesmo dia, de contas bancária da autuada, conforme comprovantes às fls.
863/865, fl. 867, fl. 869, fl. 871, 873, 878/879, 881 e 883, respectivamente.
Os demais depósitos submetidos à tributação na referida conta, no ano de 2000,
de valor inferior a R$12.000,00, somados com os depósitos do ano 2000 indicados nos
Demonstrativos às fls. 638 e 640, alcançam o montante anual de apenas R$14.098,58. Na
mesma situação — depósitos de valor inferior a R$12.000,00 que não ultrapassam a quantia
anual de R$80.000,00 — remanescem para tributação no ano de 1999 o montante de
R$23.930,01. Sobre esses valores, portanto, não devem ser aplicados a presunção, por expressa
determinação do § 3°, inciso II, do artigo 42 da Lei ° 9.430, de 1996.
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Em face ao exposto, dou provimento parcial ao recurso, para manter a tributação
apenas sobre a renda omitida o depósito de R$ 60.000,00 efetuado na c/c 014.432-5 do Banco
Safra, em 31/05/1999.
Sala das Sessõe Pi , 23 de abril de 2008.
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