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OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
IRRETROATIVIDADE.
A alteração promovida na Lei 9.311/96 através da Lei 10.174/01 - no que diz
respeito à utilização das informações obtidas via CPMF para a constituição
de outros tributos que não a própria contribuição, somente deve ser levada em
consideração após o inicio de sua vigência, não sendo possível sua aplicação
a fatos pretéritos, anteriores à sua edição.
Acolhida preliminar.
Recurso provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, acolher a
preliminar de irretroatividade da Lei n° 10.174/2001 e dar provimento ao recurso. Vencidos os
Conselheiros Ana Neyle Olímpio Holanda, Giovanni Christian Nunes Campos, Maria Lúcia
Moniz de Aragão Calamina Astorga e Valéria Pestana Marques.
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Participaram do presente julgamento, os Conselheiros: Ana Neyle Olímpio
Holanda, Roberta de Azeredo Ferreira Pagetti, Giovanni Christian Nunes Campos, Janaina
Mesquita Lourenço de Souza, Maria Lúcia Moniz de Aragão Calomino Astorga, Ana Paula
Locoselli Erichsen (Suplente convocada), Valéria Pestana Marques (Suplente convocada) e
Gonçalo Bonet Allage (Presidente em exercício). Ausente, justificadamente, a Conselheira Ana
Maria Ribeiro dos Reis.

Relatório
Em face do contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração de
Lis. 04/17 para exigência do Imposto de Renda Pessoa Física — IRPF, relativamente ao anocalendário de 1998, em razão da: a) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas; e b) omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem origem comprovada.
Tendo tomado ciência do lançamento, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 456/484, na qual alegou, em síntese, que:
- seria nulo o procedimento fiscal por vício Mona!, justificando que o
lançamento foi baseado unicamente em prova ilícita (em razão da impossibilidade de a Lei n°
10.174/01 ter efeitos retroativos) e por ter sido cerceado o direito de defesa;
- o cerceamento ao direito de defesa decorre do fato de que o Termo de
Intimação de fl. 450 só foi entregue ao contribuinte em 22.09.2003, conforme fl. 451, e como o
contribuinte tinha 20 dias para seu atendimento, tal prazo somente se encerraria em
12/10/2003, que, por ser um domingo, ficou prorrogado para o dia 13/10/2003, entretanto,
dentro do prazo originalmente concedido pela auditora foi surpreendido pelo Auto de Infração
datado de 02/10/2003, com ciência em 09/10/2003;
- que não dispunha dos extratos do Banco Real que estavam sendo
encaminhados pela Secretaria da Receita Federal, razão pela qual ficou materialmente
impossibilitado de fazer as análises determinadas, enquanto a fiscalização considerando que
não houve resposta à intimação, tomou como receita omitida a totalidade dos valores
depositados naquele estabelecimento bancário;
- com relação à origem dos depósitos, que no curso da ação fiscal, por
diversas vezes, informou haver movimentação financeira, em suas contas correntes pessoais, da
Pessoa Jurídica João Barbosa Assessoria Jurídica S/C Ltda, da qual é sócio majoritário,
possuindo 99% das cotas;
- no segundo documento mencionado foram listadas transferências de valores
de contas bancárias da pessoa jurídica para a pessoa física: e que tais operações foram
comprovadas pela juntada de cópia dos extratos bancários da pessoa juridica;
- foi informado o ingresso em 08/07/1998, do valor de R$ 201.370,78, na
conta mantida no Unibanco/Bandeirantes, correspondente ao valor liquido da Nota Fiscal n°
\
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005767, de mesma data, emitida pela pessoa jurídica, contra o HSBC — Bamerindus
Companhia de Seguros, tendo sido apresentada cópia do referido documento fiscal;
- por ser sócio majoritário da empresa não havia preocupação em segregar os
recursos financeiros movimentados pela pessoa tísica, ou pela pessoa jurídica,
independentemente de sua origem, considerando que é através da Sociedade Civil da qual faz
parte que o defendente exerce sua atividade profissional de advogado;
- pelo porte de seus clientes e pelo tipo de serviço prestado, especificamente
na área de cobrança, evidencia-se o recebimento, pelo contratado, de valores significativos, em
nome de seus contratantes;
- o escritório de advocacia repassa a seus clientes os valores recebidos,
descontados das comissões que lhe caibam (no percentual máximo de 10%), conforme cláusula
contratual;
- a remuneração pela cobrança de valores muitas vezes se resume aos
honorários de sucumbência ou a percentuais cobrados dos devedores juntamente com o
principal;
- a sistemááca de recebimentos em nome dos clientes faz com que transite,
nas contas bancárias da prestadora de serviços, volume de recursos desproporcional a sua
própria receita auferida;
- a atividade exercida exige a manutenção de inúmeras contas correntes para
controle em separado quando possível dos recebimentos efetuados em nome de cada cliente;
porém os sócios da pessoa jurídica se dedicam precipuamente à prestação de serviços
advocaficios, absorvendo seus tempos e não lhes permitindo controle rigoroso da
movimentação financeira, não havendo uma rígida separação entre os recursos dos sócios e da
sociedade pessoa jurídica, que se socorrem uns aos outros em casos de necessidade financeira,
como costumar acontecer nas pequenas empresas;
- os aportes de recursos são registrados em livro Caixa da empresa e os
reembolsos se dão ou via depósito bancário ou em espécie;
- que durante o procedimento fiscal foi possível informar à fiscalização a
ocorrência de transferências e comprovar inúmeros depósitos efetuados nas contas correntes da
pessoa tísica provenientes de cheques emitidos pela pessoa jurídica, mas que a fiscalização se
limitou a receber as informações sem exigir do contribuinte quaisquer comprovantes de que
tais recursos houvessem sido devolvidos ou contabilmente registrados;
- a fiscalização teria cometido alguns enganos na apuração do crédito
tributário (elenca um a um os enganos supostamente cometidos);
- anexava à sua impugnação uma cópia do livro Caixa da empresa, através do
qual seriam comprovados os empréstimos e devoluções que relaciona na sua impugnação;
assim como planilha identificando cheques e/ou ordens de pagamentos e cópias dos extratos da
pessoa jurídica;
- todos os recursos que transitam pela conta de pessoa fisica provêm da
pessoa jurídica, inclusive a titulo de lucros e pro labore;
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- cita art. I°, §1° da IN SRF 246/02 que dispõe que quando comprovado que
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos é efetuada em relação ao
terceiro. Transcreve jurisprudência;
- depósitos bancários, por si só, não constituem renda tributável, sendo
imperioso que se configure acréscimo patrimonial ou renda consumida;
- quanto à quantificação da receita, a fiscalização não aceitou as
transferências de valores ocorridas da conta no BBV em que não houve incidência de CPMF
com a justificativa, da fiscalização, segundo o impugnante, de que só ocorre isenção de CPMF
quando há transferência de valores entre contas de mesma titularidade;
- a fiscalização não atentou para o fato de que o fiscalizado mantinha contascorrentes individuais e também em conjunto com sua companheira, Sra. Marta Suely Velozo
Muniz, CPF 321.318.104-82;
- a cobrança da CPMF por si só não pode ser tomada como prova de que a
transferência se deu entre contas de diferentes titularidades, pois os bancos não são infalíveis e
podem cometer erros;
- exigir imposto de renda sobre transferências só porque houve cobrança de
CPMF é presunção de omissão de receitas não prevista pela legislação tributária e que corno
presunção simples caberia ao fisco a prova cabal da omissão de rendimentos;
- que embora a fiscalização tenha verificado que recursos da empresa
transitaram nas contas-correntes da pessoa física, deixou de perquirir o emprego desses
recursos e que o impugnante constatou que muitos dos cheques emitidos em 1998 configuram
transferências de recursos para a pessoa jurídica; e
- teria ocorrido a decadência, pois, de acordo com o art. 38 do Decreto
3.000/99 e art. 42, §4° da Lei 9.430/96, o fato gerador do IR é mensal, de modo que, tendo
ocorrido a autuação e ciência do auto de infração em outubro/2003, restariam decaídos os
períodos de janeiro a setembro de 1998.
Na análise da impugnação apresentada, os membros da DRJ em Recife
decidiram pela parcial manutenção do lançamento, em julgado do qual é possível extrair a
seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito
de defesa nem de qualquer outra hipótese expressamente
prevista na legislação, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. Consolida-se, na esfera
administrativa, o crédito tributário correspondente à matéria
que não houver sido expressamente contestada pelo impugnante.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
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Ano-calendário: 1998
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPOSITO BANCÁRIO. Para
os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o
artigo 42 da Lei n°9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja
origem dos recursos não for comprovada pelo titular, mormente
se a movimentação financeira for incompatível com os
rendimentos declarados.
ÓNUS DÁ PROVA. Se o ónus da prova, por presunção legal, é
do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos
utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando
devidamente intimado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1998
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA PELO
FISCO. É licito ao fisco, mormente após a edição da Lei
Complementar n°105, de 2001, examinar informações relativas
ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de Fiscalização em
curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorizaçâojudicial.
LEGISLAÇÃO QUE AMPLIA OS MEIOS DE FISCALIZAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE
DA LEI.
O art. 6' da Lei Complementar n°105/2001 e o art. 1° da Lei n°
10.174/2001, que deu nova redação ao § 3° do art. 11 da Lei n°
9.311/1996, disciplinam o procedimento de fiscalização em si, e
não os fatos económicos investigados, de forma que os
procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001
poderão valer-se dessas informações, inclusive para alcançar
fatos geradores pretéritos.
NÃO VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS LVSERIDAS
NA CF/88. SIGILO FISCAL. O sigilo bancário só tem sentido
enquanto protege o contribuinte contra o perigo da divulgação
ao público, nunca quando a divulgação é para o fisco que, sob
pena de responsabilidade, jamais poderá transmitir o que lhe foi
dado a conhecer.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. As
autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis
regularmente emanadas do Poder Legislativo. O exame da
constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estrita mente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.

5

No caso do Imposto de Renda, quando houver a antecipação do
pagamento do imposto pelo contribuinte, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito Tributárioattingue-se após cinco
anos contados do fato gerador.
IRPF. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
Sendo a tributação das pessoas fisicas sujeita a ajuste na
declaração anual e independente de exame prévio da autoridade
administrativa, o lançamento é por homologação, devendo o
prazo decadencial, na hipótese de. entrega tempestiva da
declaração e pagamento do imposto, ser contado a partir da
ocorrência do fato gerador, que é complexivo e ocorre em 31 de
dezembro.
DECISÕES ADMIMSTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiadas
não se constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que
lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.

Consideraram não impugnada a parcela do lançamento relativa à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, e quanto à parcela exonerada, esta se deveu à
exclusão da base de cálculo de valores relativos à mera transferência entre contas de sua
titularidade.
Inconformado com tal decisão, o contribuinte interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 929/970, no qual faz um resumo dos fatos e, em síntese, reitera os argumentos expostos
em sua impugnação.
É o Relatório.
(Ty

•
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Voto
Conselheira Roberta de Azeredo Ferreira Pagetti, Relatora

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos da lei, por isso dele conheço.
Trata-se de lançamento fundado em suposta omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, bem como da presunção de omissão baseada em depósitos
bancários de origem não comprovada.
O contribuinte não se insurgiu contra a parcela do lançamento relativa à
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, razão pela qual esta parcela foi
considerada como não impugnada pela decisão recorrida.
Quanto à parcela do lançamento que está em litígio — omissão de rendimentos
decorrente da falta de comprovação da origem de depósitos bancários - a decisão recorrida
acolheu em parte as alegações do contribuinte suscitadas em sede de impugnação. Determinou
que fossem excluídos da base de cálculo do lançamento os valores de transferências entre
contas de sua própria titularidade.
Em sede de recurso, o Recorrente repisa os argumentos de sua impugnação.
São eles: preliminar de nulidade em razão da ilegal quebra do seu sigilo bancário via CPMF
quando estava em vigor o art. 11, § 3° da Lei n°9.311/96, bem como preliminar de nulidade da
prova utilizada, tendo em vista a impossibilidade de quebra do sigilo bancário sem ordem
judicial que o determine. Quanto ao mérito, alegou que: a) os recursos movimentados em suas
contas bancárias pertenciam à pessoa jurídica da qual era sócio e não a ele mesmo, e por isso se
receitas fossem não seriam suas, mas sim da referida pessoa jurídica; b) mantinha contas em
conjunto com a Sra. Marta Suely Velozo Muniz, sua esposa e dependente, motivo pelo qual foi
feita a cobrança de CPMF em algumas das transferências ocorridas entre suas contas, mas o
que não siginifica que as contas não eram suas; c) estaria decadente o direito do Fisco de
efetuar o lançamento de valores relativos a fatos geradores ocorridos antes de outubro de 1998,
tendo em vista que a lavratura do Auto se deu em outubro de 2003.
Preliminarmente, é preciso apreciar o pedido de nulidade do lançamento em
razão da irretroatividade da Lei n° 10.174/01. A meu ver, a quebra do sigilo bancário através do
cruzamento de dados do contribuinte com as informações obtidas através da CPMF não pode
ser aplicada a fatos geradores anteriores à entrada em vigor da mencionada lei.
No caso em exame, os fatos geradores do imposto exigido pela autoridade
lançadora ocorreram em 1998, período em que vigia a anterior redação da Lei n° 9.311/96, que
criou a CPMF. À época, as instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
contribuição estavam obrigadas a prestar informações à Secretaria da Receita Federal no que
diz respeito aos contribuintes e aos valores por eles movimentados apenas com relação à
CPMF.

o
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Era vedada, então, a utilização destas mesmas informações para a
constituição de crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos, como se
depreende da leitura do texto legal original, verbis:
Art. li. Compete à Secretaria da Receita Federal a

administração da contribuição, incluídas as atividades de
tributação, fiscalização e arrecadação.
§ 1°. No exercício das atribuições de que trata este artigo, a
Secretaria da Receita Federal poderá requisitar ou proceder ao
exame de documentos, livros e registros, bem como estabelecer
obrigações acessórias.
,5S. 2°. As instituições responsáveis pela retenção e pelo
recolhimento da contribuição prestarão à Secretaria da Receita
Federal as informações necessárias à identcação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos
termos, nas condições e nos prazos que vierem a ser
estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3°. A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da
legislação aplicada à matéria, o sigilo das informações
prestadas, vedada sua utilização para constituição do crédito
tributário relativo a outras contribuições ou impostos.

(sem grifes no original)
•
Portanto, as informações prestadas pelas instituições financeiras à SRF não
pumitiam a constituição de crédito tributário relativo ao imposto de renda da pessoa física.
Esta era a regra vigente à época da ocorrência dos fatos geradores objeto do lançamento em
questão.
Ocorre que, passados três anos, em 09.01.2001, foi editada a Lei n° 10.174,
que alterou a regra contida naquele dispositivo, o qual passou — a partir de então — a ter a
seguinte redação:
§ 3 0 A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da
legislação aplicável à matéria, o sigilo das informações
prestadas facultada sua utilização para instaurar procedimento
administrativo tendente a verificar a existência de crédito
tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento,
no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário
porventura existente, observado o disposto no artigo 42 da Lei n`
9.430, de 17 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.
(sem

grifos no original)

A nova redação do referido artigo remete, por seu turno, ao lançamento
previsto no art. 42 da caput da Lei n° 9.430/96, que assim dispõe:
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 física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
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A interpretação sistemática da nova redação do art. 11, § 3°, da Lei n°
9.311/96 combinado com o art. 42 da Lei n° 9.430196, permite concluir que restou facultada—
somente a partir da edição da Lei n° 10.174/01 - a utilização dos dados da CPMF para a
constituição de créditos tributários pela Secretaria da Receita Federal, por presunção legal de
omissão de receitas, quando a pessoa física ou jurídica não conseguir comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em conta de depósito ou de
investimento, de que seja titular.
E esta é uma nova forma de lançamento, que foi — repita-se - criada pela Lei
n° 10.174, a qual foi publicada em 10.01.2001, razão pela qual só poderia atingir fatos
ocorridos a partir desta data.
Cabe aqui reiterar que o fato gerador do tributo em discussão ocorreu no ano
de 1998, quando o artigo 11, § 3°, da Lei n° 9.311/96 vedava a lavratura de autos de infração
com base na movimentação bancária dos contribuintes para exigência de tributos diversos da
CPMF.
Nem se alegue que seria aplicável à espécie o disposto no § 1° do art. 144 do
CTN. É que não se trata, aqui, de lei procedimental, mas sim de lei de conteúdo material. A
este respeito, releva transcrever trechos do voto proferido pelo Conselheiro Roberto William
Gonçalves, em acórdão no qual cita, por seu turno, voto anteriormente proferido pelo
Conselheiro João Luis de Souza Pereira, verbis:

O que se lê do dispositivo acima transcrito é que a Lei n°
10.174/2001 é norma de conteúdo material, que autoriza o
lançamento do imposto de renda e demais tributos com base nas
informações colhidas dos recolhimentos da CPMF.
Especificamente em relação ao imposto de renda, a nova lei,
inclusive, estabeleceu a forma de tributação, que ocorrerá nos
termos e condições do artigo 42 da Lei n°9.430/96.
Ou seja, não foram ampliados os poderes fiscalizatórios. Foi
autorizada uma nova forma de tributação, admitindo uma nova
presunção legal de omissão de receita que se insere no
mecanismo introduzido pelo artigo 42 da Lei n°9.430/96.

No entanto, nunca foi afastada a possibilidade de ser constituído
o crédito tributário do imposto de renda através da intimação de
instituições financeiras. Mas, não havia previsão legal para a
tributação dos depósitos resultantes dos dados colhidos da
arrecadação da CPMF. Ou seja, os dados obtidos pela
fiscalização da CPMF, enquanto durou a redação original da
Lei n°9,311/96, não estavam sujeitos ao imposto de renda, muito
embora os valores dos depósitos bancários pudessem ser objeto
de fiscalização e lançamento na forma do artigo 42 da Lei n°
9.430/96.
Somente a partir da Lei n° 10,17412001 é que passou a estar
legalmente descrita esta nova hipótese de incidência do imposto
de renda (e outros tributos), passando a ser licita a tributação
9
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dos mesmos valores advindos do cruzamento de dados dos
recolhimentos da CPMF, ainda que se utilize dos mesmos meios
•
de determinação da base de cálculo.
É por esta razão que a Lei n°10.174/2001 inovou a sistemática
de tributação do imposto de renda e, por esta mesma ratão,
somente pode ser aplicada a eventos futuros, obedecidos os
princípios constitucionais da irretroatividade e da anterioridade
da lei tributária.

Mas, ainda que se considerasse a Lei n° 10.174/2001 como uma
norma de procedimento, a verdade é que o imposto de renda é
tributo devido por período certo e a data da ocorrência do fato
gerador é facilmente identificável e prevista na legislação. Dai,
há de ser aplicado - o artigo 144, parágrafo 20 do Código
Tributário Nacional, que submete estes tributos à regra prevista
no caput do mesmo artigo, ou seja, da observância e aplicação
da lei vigente à época da ocorrência do fato 'gerador, sem
exceções para as chamadas normas de procedimento.

(Acórdão g" 104-19.407, de 12 de junho de 2003, Rel. Cons.
Roberto William Gonçalves)
A utilização retroativa dos termos da Lei n° 10.174/2001,. atingindo situações
ocorridas no ano-calendário 1998, implica, como se viu, grave ofensa à segurança jurídica do
contribuinte, na medida em que, à época vigia uma norma de direito material, esculpida no
artigo 11, § 3°, da Lei n° 9.311/96 que assegurava ao Recorrente a garantia de que não teria
contra si lavrado auto de infração exigindo imposto de renda pessoa fisica, em decorrência das
informações fornecidas pelas instituições financeiras para a Secretaria da Receita Federal,
relativas à sua movimentação bancária.
Relevante destacar que a 6" Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes já
adotou referido entendimento, conforme comprova a ementa do seguinte acórdão:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁMOS IRRETROATIVIDADE - A alteração promovida na Lei 9.311/96
pela Lei 10.174/01, somente deve ser levada em consideração
após o inicio de sua vigência, não sendo possível sua aplicação a
fatos pretéritos, anteriores à sua edição.
Recurso provido.

(Primeiro Conselho, Sexta Câmara, acórdão n° 106-13.962,
redator designado Conselheiro José Carlos da Matta Rivitti,
julgado em 12/05/2004 — sem grifos no original)Em face dos
argumentos acima expostos, concluo pela impossibilidade de
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manutenção do lançamento, em razão da indevida aplicação da
Lei n° 10.174/2001 a fatos geradores ocorridos anteriormente à
sua vigência, acolhendo a preliminar suscitada pelo Recorrente.

Diante de todo o exposto voto no sentido de dar provimento ao Recurso.
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TERMO DE INTIMAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no § 3° do art. 81 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
Ministerial 110256, de 22 de junho de 2009, intime-se o (a) Senhor (a) Procurador (a)
Representante da Fazenda Nacional, credenciado junto à Segunda Câmara da Segunda
Seção, a tomar ciência do Acórdão n° 3401-00.072

Brasília/DF,

18 MI 2010

EVEL1NE COÊLHO DE 'ELO HOMAR
Chefe da Secretaria
Segunda Câmara da Segunda Seção
Ciente, com a observação abaixo:
( ) Apenas com Ciência
( ) Com Recurso Especial
( ) Com Embargos de Declaração
Data da ciência:
Procurador(a) da Fazenda Nacional

