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..•nao trouxe ao processo, com o
A AIcapaz de ilidir o ace!to da décisao

(v.v.)

RIO Da .lANEIRO

WOLNEY DE OLIVEIRA RIBEIRO
DEL.B:::TAC00 REGIONAL DO nfP~STO DE RENDA EH SÃO' PAULO'

1. .

. --~ Indefere-se pedido de reconsideraçao' r;luenao
traz ao processo elemento novo,. nem tampouco

A Aodemonstra a existencia,de erro no julgamento
anterior.

/
~/. I t., ,

Departamento de Imprensa Nacional - 20.9(6

Sessão de 3..9. ª~j.ªº'~..~.r.º.de H~.º?:.....ACÓRDÃO N.•......3..!'.3.JJ:. .

Pedido de Reoonsideração n.- 1023 'R - ItvIPÔSTODE REND:A-Ex. 1954

Requerente:

R 'd a.equerJ .......•

Wolney
Conselho, pedin
vrado em

,., ..
de Oliveira Ribeiro dirige-se,tempestiv:amente~~ este -
o reconsideração do acórdão nQ 1792, 'às fls. 51/53, ljà.
de 10-1-61 sob a seguinte ementa:

A 'f/V I; ,"Inteligencia qª~ disposiçoes do ~:2Q do art.
67 do }legulamento do Impôsto de Rend.a. Em fã
ce do principio de unicidade da declaração -.
de rendimentos, expresso no art. 65 do mesmo
Regularnento, a f;3.culdadeo autorgada do.refer!
do fi 2Q _d~rige-se --ª:Q.._çônju"genão cªbeça do
casal. Incabív~l no caso a multSi de IOO%.t1 ."

A A oNo atual ap,elo, interposto com observancia das formalidades _
legais ,reedita e interessado os mesmos argumentos desenvolvidos no an- I!!

IIterior recurso amplame~te examinado por êste Conselho. Não art~culou o ,I:
recorrente nenhuma razao nova, nem tampouco demonstrou a existencia de r'l•. !~rro no julgamento ora impugnado. Nenhum elemento novo foi trazido ao ! ';

A _

p~ocesso, de sorte a infirmar o acerto da decisao proferida no recurso .1.
nao atendido _ .

~ o relatório.. li

MINISTÉRIO DA FAZENDA

AIsto posto, e
CONSIDERANDO que o recorrente

Aatual apelo, nenhum elemento novo
embargada.;

-, ,cormIDERArmO , assim, que naonforam aluJ.das as bases do acor-
dão impugnado, subsistindo em tÔda a sua plenitude os seus fundamentos..•expressos na decisao recorrida; "0
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ÁVILA

REPHESENTANTE, D1\.,
li"AZENDA

A

Camara do lº Conselho
indeferir o pedido _

, ' .
'. '....

o,. ,_
• _ J.

. .
• .L '. o,' ~ •••

,Sala das

ACORDAMos Membros da Segunda
Con~ribuintes, por unanimidade de '~~tos,
reconsideraçio. /_~

./
J¥m~iro
//5/

,;.. ~'.. . '_. .'.. -

de
de

J.i'ui presente:,

. I; ,..,,., :. ~~..

.PartI.c.tparamdo .Julg:
'1i1ais: .os -;8 rs .•': Caris e'
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