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APRESENTAÇÃO 

o impôs to de renda incidente sôbre as pessoas físicas é, inegàvel
mente, o que mais se ajusta à obrigação social, que recai sôbre todo 
membro das coletividades politicamente organizadas, de contribuir para 
o tesouro público, fundo comum de financiamento e promoção do bem
-estar geral e manutenção das instituições públicas. Trata-se do impôsto 
de renda genuíno, inequívoco, ortodoxo. 

No caso do impôsto de renda incidente sôbre as pessoas jurídicas, 
em muitas instâncias, é possível transferir o ônus, pelo menos em parte, 
às respectivas clientelas. Em outras palavras, as emprêsas industriais 
e comerciais dispõem de meios, especialmente nos períodos caracteriza
dos pela inflação, de auferir lucros compensadores, assim como de distri
buir outros benefícios, diretos e indiretos, aos dirigentes, às expensas do 
impôs to de renda. 

No caso das pessoas físicas, o ônus é totalmente absorvido pelo con
tribuinte individual. Não há artifício que lhe permita transferi-lo a 
outrem. Sob a legislação vigente no País, o único meio a que pode recor
rer a pessoa física tributável, para evitar o ônus real do impôsto de 
renda, é a sonegação ou a evasão, hoje capituladas como crimes passíveis 
de multa e prisão. 

O sistema relativamente moderno de obrigar a entldade empresarial 
a reter parte dos rendimentos de clientes ou parte dos salários ou ven
cimentos de empregados, e recolhê-la aos cofres públicos - sistema 
chamado retenção na fonte - constitui uma das conquistas mais va
liosas da administração fiscal. Graças a ela o aparelho arrecadador divi
de a responsabilidade da arrecadação com tôdas as entidades empresa
riais e demais empregadores existentes no País. 

Além disso, acelera o recolhimento das parcelas descontadas, isto 
é, retidas na fonte, dos salários e vencimentos e outros tipos de rendi
mentos de pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao impôsto. Isto concorre 
para atenuar e até mesmo contrabalançar os efeitos estacionais da arre
cadação compulsória, a qual, no Brasil, começa a partir de maio de 

cada ano. 

Aquilo a que os americanos chamam "pay-as-you-go system", ou 
seja o sistema em que o pagamento do impôs to de renda coincide com o 
recebimento da mesma pelo contribuinte, mensal ou episàdicamente, só 
se tornou possível graças ao dispositivo da retenção na fonte. 
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Nos Estados Unidos, o sistema de retenção do impôs to das pessoas 
físicas na fonte foi de tal maneira aperfeiçoado, que o montante mensal 
da renda arrecadada equivale, quando não ultrapassa, ao montante men~ 
sal dos gastos de custeio, oscilando apenas com o nível geral de emprêgo. 

No Brasil, antes da adoção do sistema de retenção na fonte, 
entre o recebimento do rendimento tributável (saLários ou vencimen
tos, dividendos, juros, comissões, fretes, etc.) e o pagamento do 
impôs to de renda devido pelos contribuintes decorria um período 
excessivamente longo, variando decrescentemente de 18 até 6 meses. 
A arrecadação do impôsto de renda (lançado) das pessoas jurídicas 
ainda é feita muitos meses depois de sua auferição; a do impôsto de 
renda das ,pessoas físicas também continua a ser feita, em grande parte, 
no segundo semestre do ano seguinte ao do recebimento, mas êsse incon
veniente fiscal está sendo gradativamente corrigido pela retenção na 
fonte de determinados tipos de renda. Seja como fôr, o grosso da arreca
dação do govêrno federal continua a processar-se no segundo semestre 
do exercício financeiro - por isso os totais das despesas de custeio cor
respondentes ao primeiro semestre são muito superiores aos da receita 
arrecadada. 

Como o volume das despesas de custeio se conserva aproximada
mente no mesmo nível ao longo de todo o exercício financeiro, é evidente 
a vantagem de submeter-se igualmente a arrecadação, tanto quanto pos
sível, à chamada regra do duodécimo. Por essa maneira, equalizando-se 
o fluxo da arrecadação ao fluxo das despesas de custeio, evitam-se as 
operações de crédito por antecipação de receita - prática tradicional no 
Brasil, a que o Tesouro recorre para enfrentar os deficits de caixa 
mensais. 

A retenção na fonte, no todo ou em parte, do impôsto de renda 
devido pelas pessoas físicas ou jurídicas representa, pois, um passo 
avançado rumo à moderna administração fiscal, em que se torna pos
sível normalizar o fluxo da arrecadação através do exercício financeiro, 
reduzindo, assim, os deficits de caixa acaso determinados pelas despesas 
de custeio. 

o funcionamento do sistema de retenção na fonte depende dO' co
nhecimento atualizado de numerosas leis, regulamentos e instruções de 
serviço que disciplinam a matéria. Poucas são as emprêsas comerciais e 
industriais que contam com especialistas totalmente conhecedores dos 
meandros e peculiaridades do sistema. O presente Manual do Impôsto 
de Renda na Fonte, elaboradO' pelos Agentes Fiscais do Impôsto de 
Renda Cecília Lopes da Rocha Bastos, Hélio Graça Castanheira, Maria 
Izabel Nogueira da Silva e Wilson Barboza Blanco, por incumbência 
da Comissão de Reforma do MinistériO' da Fazenda, destina-se a elu
cidar, para todos os interessados, as questões respeitantes ao ato de 
descontar parte dos salários ou outros rendimentos e recolhê-la aos 
cofres da União. 
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Ao publicá-lo, a Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda 
está convencida de enriquecer a fôlha de serviços que acredita haver 
prestado à administração fiscal federal, sob a forma de documentos e 
instrumentos de trabalho cuja inexistência, sem dúvida, afeta negativa
mente as relações entre o Fisco e os contribuintes. 

Trabalho metódico, circunstanciado, minucioso, êste Manual do 
Impôsto de Renda na Fonte será dirimidor de dúvidas para os agentes 
do fisco federal e igualmente para milhares de empregadores, aos quais 
a lei impõe a obrigação de reter o impôsto sôbre os salários e vencimen
tos dos empregados. 

A exemplo do que ocorreu com a publicação n.O 14 - Dicionário 
do Impôsto de Consumo - e a publicação n.o 19 - Guia Geral do Im
pôsto de Renda (Pessoas Físicas) -- ambas integrantes desta série, o 
Manual do Impôsto de Renda na Fonte terá uma edição comercial para
lela, feita pelo Serviço de Publicações da F1mdação Getúlio Vargas, a 
fim de atender, a título oneroso, ao grande público interessado. 

A tiragem feita por conta da Comissão de Reforma destina-se, ex
clusivamente, às autoridades e servidores do Ministério da Fazenda 
diretamente participantes na administração do impôs to de renda, além 
de outras autoridades do Poder Executivo, e a representantes dos 
Podêres Legislativo e Judiciário. 



, 
PRE~FACIO DOS AUrrORES 

o grupo que realizou o presente trabalho foi incumbido de reunir, 
para organizar em volume, quantas indicações pudessem ser úteis no 
sentido de facilitar a orientação dos que se dedicam à execução de ser
viços concernentes à arrecad2ção e à fiscalização do IMPõSTO DE 
RENDA RETIDO NAS FONTES, das quais se originam os rendimentos 
tributáveis. 

Tarefa extensa e árdua, como se verificará, entregou-se o grupo à 
sua consecução, imediatamente. Feitos os estudos preliminares e postos 
à mão os elementos de consulta -- Leis, Decretos, Resoluções, Portarias, 
etc. - procurou-se organizar um esquema para a feitura do MANUAL 
DO IMPõSTO DE RENDA NA FONTE, de forma. que aos seus diversos 
pormenores de informações pudessem ter rápido acesso aquêles que 
necessitem consultá-los 

Não se restringiram os autores à simples compilação de elementos, 
como poderia talvez ter sido feito. Isto reduziria grandemente o trabalho 
de preparação do MANUAL, não há dúvida, mas não permitiria o escla
recimento completo e seguro de muitas questões suscitadas. O que se 
pretendeu foi. facilitar subsídios de orientação, dentro de um esquema 
inteligível, comentando-se as várias alterações que se operaram no 
sistema de arrecadação nas fontes, desde o ano de 1937 até a época 
atual, com a redação de diversas notas que poderiam ser mais resumi
das, mas que, sobretudo, objetivaram maior clareza e, conseqüentemente, 
exigiram a busca de leis, regulamentos e outros atos disciplinadores, 
muitos dos quais com edições esgotadas. 

Pràticamente, o fim colimado pelo MANUAL {oi o de resolver, por 
si só, tôdas as questões pertinentes ao tributo arrecadado na fonte, sem 
necessidade de consulta a elementos outros, além daqueles que o inte
gram. Ao trabalho juntaram-se tabelas, modelos, as mais variadas in
formações e, ainda, copiosa legislação, que se tornaria impraticável re
sumir. Tudo foi classificado sem complexidade que obrigue a raciocí
nios maiores para localizar o assunto a ser esclarecido. 

Espera o grupo que elaborou este MANUAL ter-se desincumbido sa
tisfatoriamente da missão que lhe foi confiada e, assim, ao subscrevê-lo, 
almeja que o trabalho possa, realmente, ser útil aos que venham a con
sultá-lo. 

Rio de Janeiro, GB, agôsto de 1966. 
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I· 1 - PROCEDIMENTO EX OFFICIO 

Antes da Lei n.o 2.354, de 29 de novembro de 1954, publicada na 
mesma data, a exigência de recolhimento do impôsto devido pelas fon
tes pagadoras não tinha as características de procedimento ex offida. 
Não se aplicava à espécie outra multa que não a de mora, devida por 
recolhimentos fora do prazo. 

A Lei citada (art. 33), mandando substituir o artigo 147 do De
creto n.o 24.239, de 22-12-1947, na alínea e determinou a aplicação da 
multa de 50 % sôbre o impôsto devido, nos casos de exigência de reco
lhimento, se a fonte descontasse o impôsto no ato do crédito ou paga
mento do rendimento e não efetuasse o recolhimento, quando a falta 
fôsse apurada em ação fiscal direta na fonte pagadora. A modificação 
passou a figurar no Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 36.773, de 
13-1-1955 (art. 147, e) que vigorou a partir de 1-1-1955 (art. 211). O 
preceptivo legal referido foi o precursor do procedimento ex officio, no 
caso do impôsto retido na fonte, norma que se incluiu, depois, à vista 
do estatuído no artigo 28 da Lei n.o 2.862, de 4-9-1956, em caráter de
finitivo, nos regulamentos do impôsto de renda. 

No Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 40.702, de 31-12-1956, 
passou a constar, no artigo 104, parágrafo único, combinado com o ar
tigo 147 e suas alíneas c, d e e, de forma explícita, o cabimento do ex 
officio, semelhante ao aplicável, até então, aos casos de declarações de 
rendimentos de pessoas físicas ou jurídicas (arrecadação por lança
mento). 

A repartição, em decorrência dêsses mandamentos legais, baseada 
ou não em ação fiscal direta e externa, dispondo de elementos suficien
tes, poderia intimar a fonte a recolher o impôs to ou, se necessário, no
tificá-la a prestar esclarecimentos. 

Já, àquela época, competia privativamente ao agente fiscal do im
pôs to de renda, por fôrça do artigo 5.0, b, do Decreto n.o 38.250, de 
18-11-1955 (D.O. de 21-11-1955), realizar o contrôle direto do impôsto 
sujeito à retenção, nas fontes, devendo lavrar autos de infração, ou re
presentar às competentes autoridades, quando as irregularidades en
contradas não pudessem ser objeto de auto de infração (Decreto 
n.o 40.702/56, art. 137, b J f e g). 

Após o advento da legislação retro citada, passou-se a promover o 
procedimento ex officia, sempre que se verifique a falta de recolhimento 
do impôsto, parcial ou total, ou, ainda, que se não tenha operado a re
tenção, eis que não foi repetida a restrição contida no artigo 33 da Lei 
n.o 2.354 e, também, segundo ficara estabelecido, desde o Decreto-Lei 
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n.O 5.844, de 23-9-1943 (artigo 103), vigente a partir de 1-1-1944 (arti
go 207), a fonte ou o procurador que não tivesse efetuado a retenção 
do impôsto, responderia pelo seu recolhimento, como se o houvesse retido. 

As disposições do Decreto n.o 40.702, de 31-12-1956 (artigo 104 e 
parágrafo único e artigo 137, b, f e g), com pequena alteração de reda
ção, e com base no artigo 19 da Lei n.o 3.470, de 28-11-1958, foram re
produzidas nos regulamentos posteriores, até, inclusive, no baixado com 
o Decreto n.o 58.400, de 10-5-1966. 

Quanto às multas aplicáveis aos casos de procedimento ex officio 
para exigência do recolhimento do impôsto devido na fonte, recomen
da-se a leitura do item II-5 - MULTAS E MORAS. 

Ao presente trabalho são anexados, com o propósito de orientar o 
leitor, modelos de representações e de autos de infração, com os ele
mentos mínimos que devem conter, para que surtam os efeitos legais. 
Conforme o caso e havendo conveniência, êsses modelos poderão ser al
terados, para que se forneçam outros pormenores que não tenham sido 
previstos. 

Quando, no exercício de suas funções, o agente fiscal fór desacatado 
ou tiver embaraçada a sua ação pelo contribuinte ou seus prepostos, 
lavrará do fato o competente auto e pedirá às autoridades policiais as 
garantias de que carecer, para exercer livremente a sua atividade. 

Na hipótese de ser indispensável, para a perfeita instrução do pro
cedimento ex officio, a fiscalização juntará ao processo documentos 
pertencentes ao contribuinte ou em seu poder, lavrando do fato o cor
respondente têrmo de apreensão (modêlo 4). 



1-2 - RECLAMAÇÕES E RECURSOS 

Anteriormente ao advento do Decreto-Lei n.o 4.178, de 13-3-1942, 
não se focalizava nos regulamentos do tributo a reclamação ou o re
curso contra a cobrança do impôsto descontado na fonte. 

A jurisprudência, todavia, aceitou como aplicáveis à espécie as dis
posições pertinentes à retificação do lançamento, que poderia ser pe
dida pelo contribuinte. dentro de 10 dias contados da notificação. 

Julgava o pedido de retificação (reclamação) a autoridade que fi
zesse a exigência do recolhimento e, se inconformada com a decisão, 
cabia à fonte o direito de contestá-la, mediante recurso às instâncias 
superiores, apresentado dentro de 5 dias. 

As instâncias superiores, citadas pelos regulamentos, eram, pela 
ordem hierárquica, as seguintes: 

Delegados Fiscais do Tesouro Nacional; 
Delegado-Geral do Impôsto sôbre a Renda; 
Conselho de Contribuintes. 
Assim, se a exigência de recolhimento era feita pelos Chefes de Se

ção do impôsto de renda nos Estados ou pelos exatores federais, cabia 
reclamação para essas mesmas autoridades e, ainda, a interposição de 
recursos sucessivos para os Delegados Fiscais, para o Delegado-Geral 
e para o Conselho de Contribuintes. 

O prazo para reclamações e recursos contava-se da data da publi
cação do despacho no Diário Oficial, quando a fonte fôsse domiciliada no 
Distrito Federal e da data da notificação feita formalmente, no caso 
de domiciliados nos Estados. 

Mais ou menos essa mesma ordem de coisas perdurou desde o Decreto 
n.o 16.838, de 24-3-1925, até 1942, quando, a 13 de março, foi promul
gado o Decreto-Lei n.o 4.178, publicado a 24-3-1942, que disciplinou. de 
modo claro e acentuadamente diferente as reclamações e os recursos 
relativos aos casos de exigência de recolhimento do impôsto na fonte. 

Quanto às reclamações, para sua interposição, foram fixadas pelo 
Decreto-Lei n.O 4.178/42 regras que, em linhas gerais, ainda permane
cem e que, em resumo, são as seguintes: 

a) as reclamações devem ser apresentadas por escrito, com indi
cação das razões que as determinaram e acompanhadas das 
provas necessárias; 

b) devem observar prazo legal, sempre improrrogável, mas de du
raçã,o que variou, como se examinará adiante, mas que sempre 
se contou a partir da data da exigência do recolhimento; 
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c) seu julgamento foi da competência exclusiva dos Delegados 
Regionais do Impôsto de Renda, passando depois da Lei nú
mero 2.354, de 29-11-1954 (art. 36), publicada na mesma data, 
também à competência dos Delegados Seccionais do Impôsto 
de Renda, conforme a jurisdição; 

d) cada petição de reclamação deve cuidar de uma só exigência, 
ainda que existam outras sôbre o mesmo assunto e da mesma 
fonte; 

e) as petições reclamatórias estão isentas do impôsto do sêlo; e 
f) as decisões proferidas em reclamações devem ser comunicadas 

aos contribuintes pessoalmente ou por meio de registrado pos
tal ou, ainda, pela imprensa. 

Os prazos para reclamação, contados sempre da data do conheci
mento da exigência pela fonte pagadora, desde o Decreto-Lei n.o 4.178/42 
até agora, foram, legalmente, os seguintes: 

1) a partir de 24-3-1942, data da publicação do D.L. nú
mero 4.178, de 13-3-1942 (art. 155) até 30-8-1964, 
véspera da publicação da Lei n.o 4.388, de 28-8-1964 
(art. 12) ....................................... 20 dias 

corridos 
2) a partir de 31-8-1964 até 16-11-1964, véspera da pu-

blicação da Lei n.o 4.481, de 14-11-1964 (art. 9.°) 20 dias 
úteis 

3) a partir de 17-11-1964 (Lei n.o 4.481, art. 9.0, § 2.0) 
até . . . . . . . . . . . . . .. 30 dias 

corridos 

Na contagem dos prazos indicados, despreza-se o dia da ciência do 
débito, dada através de notificação, ou pessoalmente, começando sua 
fluência a partir do dia imediato. Quando o último dia recair em sá
bado, domingo, feriado, ou ponto facultativo, o vencimento do prazo 
ocorrerá no primeiro dia útil subseqüente. 

Quanto às normas relativas aos recursos voluntários, a orientação 
traçada pelos arts. 157 a 159 e 164 a 169, do referido Decreto-Lei nú
mero 4.178.52, perdura, ainda, em grande parte, motivo por que se
rão aquelas postas em evidência, resumidamente, fazendo-se, posterior
mente, as indicações quanto às mudanças que sofreram: 

a) das decisões contrárias às fontes, nas questões originadas de 
interpretações de leis, de cobrança de impôsto e de infração 
fiscal, e nas reclamações contra exigências de recolhimento ca
bia recurso voluntário para o Primeiro Conselho de Contri
buintes; 
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b) sob pena de perempção, o recurso voluntário será interposto, 
diante prévio depósito da quantia exigida, dentro do prazo 
legalmente previsto, contado do recebimento da notificação; 

c) permitia-se fiança idônea, cabendo ao chefe da repartição onde 
a mesma tivesse de ser prestada, julgar, irrecorrivelmente, da 
idoneidade do fiador apresentado; no despacho que autorizasse 
a lavratura do têrmo de fiança deveria ser marcado o prazo 
de 5 a 10 dias para sua assinatura; 

d) não podia ser feita indicação de fiador sem, sua expressa 
aquiescência; 

e) se o fiador apresentado não fôsse idôneo ou estivesse proibido 
de prestar fiança, seria o interessado intimado a apresentar 
outro, dentro de prazo igual ao que restava para completar o 
prazo legal, na data em que tivesse sido protocolada a petição 
oferecendo o primitivo fiador; 

f) seriam recusados os fiadores que não estivessem quites com a 
Fazenda Nacional; 

g) o recurso, mesmo perempto, seria encaminhado ao Primeiro 
Conselho de Contribuintes, a quem cabia julgar da perempção, 
salvo quando se verificasse a falta de depósito ou fiança; 

h) era vedado reunir, em uma só petição, recursos alusivos a mais 
de uma exigência, ainda que versando sôbre o mesmo assunto; 

i) na petição de recurso, além do sê lo ordinário o recorrente pa
garia uma taxa correspondente a 1 % da importância exigida, 
no mínimo de Cr$ 10 e no máximo de Cr$ 100; 

j) as decisões proferidas nos recursos deveriam ser comunicadas 
às fontes, pessoalmente ou por meio de registrado postal com 
A.R. ou, ainda, pela imprensa; 

k) as Delegacias do Impôsto de Renda providenciariam para que 
as fontes tivessem conhecimento, por intermédio das exatorias 
a que estivessem jurisdicionadas, das decisões que lhes disses
sem respeito; e 

1) era improrrogável o prazo para recurso. 

Os prazos para recurso, conta'dos sempre da data do recebimento 
da notificação do débito à fonte pagadora, foram, legalmente, os se
guintes: 

1) a partir de 24-3-1942, data da publicação do D.L. nú
mero 4.178, de 13-3-1942 (art. 158), até 31-12-1947, 
enquanto vigorou, no particular ................. 20 dias 

corridos 
2) a partir de 1-1-1948, quando entrou em vigor a Lei 

n.o 154, de 25-11-1947 (art. 1.0, referindo-se ao art. 158 
do D.L. n.o 5.844/43; e art. 27) até 31-12-1958 ..... 30 dias 

corridos 
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3) a partir de 1-1-1959, data em que passou a vigorar a 
Lei n.o 3.519, de 30-12-1958 (arts. 6.0 e 13), até 
16-11-1964 ..................................... 20 dias 

úteis 
4) a partir de 17-11-1964, data em que passou a vigorar 

a Lei n.o 4.481, de 14-11-1964 (arts. 9.0 e 10) até 30 dias 
corridos 

Para os recursos, o sistema de contagem de prazos é o mesmo in
dicado para reclamações, isto é, começa no dia imediato ao do recebi
mento da respectiva notificação. 

A partir de 1-1-1948, ante o preceituado pela Lei n.o 154, de 
25-11-1947 (art. 1.0, referindo-se ao 158 do Regulamento, e art. 27) os 
depósitos para recurso, que anteriormente deviam ser feitos em dinhei
ro, passaram a poder ser feitos também em títulos da dívida pública 
federal, em ações integralizadas e debêntures de sociedades de econo
mia mista de que participasse a União. A Lei n.o 4.506, de 30-11-1964, 
publicada na mesma data, em seu art. 86, mandou acrescentar o § 9.0 ao 
art. 1.0 da Lei n.o 4.357, de 16-7-1964, publicada em 17, para determinar 
que também as Obrigações do Tesouro Nacional, reajustáveis, por ela 
instituídas, pudessem ser aceitas como caução fiscal perante as reparti
ções federais, pelo seu valor atualizado. A disposição citada foi consoli
dada pelo Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 58.400/66, constituindo 
o § 2.0 do seu art. 466. Do assunto cuidou, também, o Dec. 57.458, de 
20-12-65 (D.a. de 22-12-65). 

Sempre se permitiu, em substituição ao depósito para garantia do 
recurso voluntário, a prestação de fiança idônea, quando a importân
cia em litígio fôsse superior às seguintes: 

a) de 24-3-1942 (D.L n.o 4.178/52 - art. 159) até 
31-12-1958 (Lei n.o 3.519/58 - arts. 6.0 e 13) .... Cr$ 5.000 

b) de 1-1-1959 (Lei n.O 3.519/58, arts. 6.0 e 13) até 
4-4-1965 (Dec. n.o 55.866/65 - art. 389) ........ Cr$ 10.000 

c) de 5-4-1965 (Dec. n.o 55.866/65 - art. 389) até 
31-12-1965 ................................... Cr$ 85.000 

d) de 1-1-1966 (Dec. n.O 58.400/66 - art. 467) até 
31-12-1966 ................................... Cr$ 107.100 

Relativamente à fiança, variaram, de 1942 até agora, as normas 
para a sua formalização. Inicialmente, se o fiador apresentado fôsse jul-
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gado inidôneo ou estivesse proibido de prestar fiança, em virtude de 
disposição contratual ou estatutária, cabia ao recorrente o direito de 
apresentar outro, dentro do mesmo tempo que restava para vencer-se 
o prazo de recurso, à data em que tivesse sido protocolizada a apresen
tação da petição recusada. O recorrente poderia, assim, apresentar, sem 
limitação, quantos fiadores conseguisse indicar dentro daquela conta
gem de prazo. 

Enquanto vigoraram as disposições do D.L. 4.178, de 1942 (art. 159, 
e seus parágrafos) a situação permaneceu a mesma, cabendo ao chefe 
da repartição recorrida. exclusivamente, o julgamento da idoneidade 
dos fiadores apresentados. 

A Lei n.o 3.470, de 28-11-1958 (D.O. da mesma data), em seu art. 51, 
alterou o critério anterior, limitando a apresentação a um segundo e 
último fiador, no caso de recusa do primeiro, dentro do prazo igual ao 
que restava para completar o de 30 dias, na data em que tivesse sido 

. protocolada a petição oferecendo o fiador anterior. 

Com o art. 11 da Lei n.o 3.520, de 30-12-1958, publicada na mesma 
data, mas vigorando a partir de 1-1-1959, modificou-se novamente o 
critério. A partir de então, se o fiador oferecido fôr recusado, poderá 
o interessado indicar mais um segundo e um terceiro, sucessivamente, 
dentro de prazo igual ao que restava na data em que foi protocolada 
a respectiva petição anterior, não se admitindo, depois dessas, nova 
indicação. 

As disposições citadas, das Leis 3.470 e 3.520, foram incorporadas 
ao Regulamento do tributo (art. 159, § 3.°), aprovado pelo Decreto 
fi.o 47.373, de 7-12-1959, repetiram-se no baixado com o Decreto nú
mero 51.900, de 10-4-1963 (art. 159, § 3.°), no que acompanhou o Decreto 
n.o 55.866, de 25-3-1965 (art. 390, § 3.°) e, ainda, no aprovado pelo 
Decreto n. 58.400, de 10-5-1966 (art. 468, § 3.°). 

Com a limitação do número de fiadores a serem sucessivamente 
apresentados, deixou de ser irrecorrível o julgamento da idoneidade dos 
mesmos pelos delegados do impôsto de renda, passando a caber um único 
recurso à autoridade administrativa imediatamente superior, que de
cidirá definitivamente sôbre as impugnações (Lei n.o 3.470 - art. 51, 
§ 1.°). Se mantidas as recusas, dever-se-á marcar o prazo improrrogá
vel de 10 dias para o depósito da quantia em litígio, contado da ciência 
do despacho (art. 51, § 2.°). Admite-se, também, o recurso da decisão 
que recusar o primeiro ou o segundo fiador, mas, neste caso, o recor
rente deverá renunciar expressamente à nova indicação. As disposições 
referidas foram consolidadas pelo Decreto n.o 55.866/65, constando do 
seu art. 390, nos parágrafos 3.0 a 7.0, tendo sido repetidas no art. 468, 
§§ 3.0 a 7.0, do Decreto n.o 58.400/66. 

A partir de 1-1-1959, face ao determinado no artigo 1.0 (altera
ção 58.a) , da Lei n.o 3.519, de 30-12-1958, ficaram isentos do impôsto 
do sêlo os recursos apresentados pelas fontes, contra decisões das auto
ridades julgadoras (ver art. 397 do Decreto n.O 55.866 de 1965) . 
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As demais normas pertinentes ao recurso voluntário permanecem, 
ainda hoje, como fixadas pelo D.L. n.o 4.178/42 e que resumimos, antes, 
nesta exposição. 

* * * 

Serão anotadas, a seguir, as normas relativas ao recurso ex afficia, 
instituição já existente na legislação do tributo anteriormente ao De
creto-Lei n.o 4.178, de 13-3-1942, mas que só daí em diante serão comen
tadas neste trabalho. 

No Decreto-Lei citado a matéria foi localizada no art. 160 e seus 
parágrafos, que podem ser assim resumidos: 

a) tinha cabimento o recurso ex afficia nos casos de decisões fa
voráveis às fontes, quando o litígio versasse sôbre importân
cias superiores ao limite legal; 

b) não caberia recurso ex afficia quando houvesse desclassificação 
de infração, nem quando a exigência tivesse resultado de en
gano ou de simples êrro de fato; 

c) o recurso ex officia deveria ser interposto no ato de ser profe
rida a decisão; e 

d) quando deixasse de ser interposto o recurso ex afficia, cumpri
ria ao funcionário que tivesse iniciado o processo ou ao seu 
substituto no serviço, propor a medida. 

o limite de valor do litígio, obrigatório para a interposição do re
curso ex afficia, tem sido elevado, como segue: 

a) de 24-3-1942, data da publicação do Decreto-Lei 
n.o 4.178, de 13-3-1942, até 28-11-1954 ........ CrS 5.000 

b) de 29-11-1954, data da publicação da Lei n.o 2.354 
(art. 37), da mesma data, até 16-4-1963 ...... CrS 10.000 

c) de 17-4-1963, data da publicação do Decreto nú
mero 51.900, d!" 10-4-1963 (art. 160, § 3.°; art. 197, 
§ 1.0) até 31-12-1964 ........................ 20 vêzes o 

salário-mÍ
nimo fiscal 

d) de 1-1-1965, quando passou a vigorar a Lei núme
re 4.506, de 30-11-1964 (art. 3.0, parágrafo único) 
até 31-12-1965 .............................. CrS 840.000 

e) de 1-1-1966 (Dec. n.o 58.40066 - art. 469, § 3.0) 

até 31-12-1966 .............................. CrS 1.058.400 
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Em função do determinado no art. 197, § 1.0, do Decreto n.o 51.900, 
de 10-4-1963, prevaleceram, como limite depois do qual dever-se-ia in
terpor recurso ex officio, os seguintes valôres: 

Em 1963 

20 X Cr$ 14.000 (salário-mínimo fiscal vigente a 
31-12-1962) ............................... Cr'S 280.000 

Em 1964 

20 X Cr$ 21.000 (salário-mínimo fiscal vigente a 
31-12-1963) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 420.000 

A partir da Lei n.o 2.354, de 29-11-1954, publicada na mesma data, 
foram estabelecidas para o recurso ex oflicio as seguintes normas: 

a) quando o ato fôr do Diretor do DIR o recurso será dirigido ao 
1.0 Conselho de Contribuintes; 

b) quando o ato fôr dos delegados regionais ou seccionais do 
impôsto de renda, o recurso será interposto para o Diretor 
do DIR; e 

c) das decisões contrárias às fontes, nos casos de provimento do 
recurso ex officio, cabe recurso voluntário para o Conselho de 
Contribuintes. 

A partir de 1-1-1959, tendo em vista o disposto no art. 6.° da Lei 
fi.o 3.519, de 30-12-1958, que deu nova redação ao artigo 12 do Decre
to-Lei n.o 607, de 10-8-1938, o recurso ex officio passou a ser obrigató
rio em qualquer caso de decisão favorável ao contribuinte, ou à fonte, 
mesmo quando se tratasse de desclassificação de infração, não havendo, 
sequer, exceção expressa para o êrro de fato, que era previsto na legis
lação anterior. Passou a ser respeitado apenas o limite de valor legal
mente admitido para a dispensa, como foi indicado em parágrafo an
terior. 

As disposições legais pertinentes ao recurso ex officio estão conso
lidadas no Regulamento baixado com o Decreto n.o 58.400/66 - art. 469, 
suas alíneas e parágrafos. 

o pedido de reconsideração das decisõts do Conselho de Contribuin
tes, anteriormente ao D.L. ll.o 4.178, de 13-3-1942, publicado a 24-3-1942, 
era disciplinado pelos arts. 176 a 178 do Decreto n.o 24.036, de 26-3-1934. 

O D.L. n.o 4.178, citado, estabeleceu, para a espécie, as seguintes 
normas, em resumo: 

a) das decisões do 1.0 Conselho de Contribuintes cabe pedido de 
reconsideração, observado o prazo legal; 
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b) é obrigatório o prévio depósito ou fiança idônea, quando o pe
dido de reconsideração ao Conselho versar sôbre cobrança de 
impôsto exigido no julgamento de recurso ex oftieio, devendo 
o processo ser encaminhado, para êsse fim, à repartição de 
primeira instância; 

c) resolvido o pedido de reconsideração, o processo estará findo, 
salvo recurso do representante da Fazenda, interposto para o 
Ministro, na forma legal; e 

d) a decisão ministerial, no caso da alínea antecedente, será de
finitiva e irrevogável. 

Quanto ao prazo legal para pedido de reconsideração, de 1942 até 
agora, variou como segue: 

a) de 24-3-1942, data da publicação do D.L. n.O 4.178, 
de 13-3-1942 (art. 161) até 30-8-1964 ............. 20 dias 

corridos 
b) de 31-8-1964, data da publicação da Lei n.o 4.388, de 

28-8-1964 (art. 12) até 16-11-1964 ............... 20 dias 
úteis 

c) de 17-11-1964, data da publicação da Lei n.o 4.481, 
de 14-11-1964 (art. 9.°) até . . . . . . . . .. 30 dias 

corridos 

Quanto à contagem dêsses prazos devem ser observadas as mesmas 
normas indicadas em parágrafo anterior, quando foram focalizados os 
prazos para reclamação. 

As disposições legais concernentes ao pedido de reconsideração es
tão consolidadas no Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 58.400/66 
- arts. 470 a 472. 

* * 

A garantia de ins~ância será facultada, na esfera administrativa, 
nos casos de reclamação, recurso e pedido de reconsideração interpostos 
contra lançamento, de qualquer espécie, ou cobrança de tributo ou pe
nalidade, efetuado de conformidade com as disposições do art. 9.0, da 
Lei n.o 4.729, de 14-7-1965. Nesse caso, se a decisão definitiva fôr des
favorável ao contribuinte ou responsável, os débitos sofrerão o acréscimo 
de multa complementar calculada à razão de 3'/0 ao mês, independente
mente da correção monetária (art. 39 e parágrafo único da Lei n.o 4.862, 
de 29-11-1965). 



1·3· REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO TRIBUTAvEL 

o impôsto de renda retido na fonte é ônus do beneficiário do ren
dimento, incidindo sôbre quanto deva ser pago ou creditado ao contri
buinte, que deve receber o rendimento líquido, retendo a fonte pagadora 
o tributo devido, para recolhê-lo, nos prazos legais, às estações arreca
dadoras. 

Várias tentativas tem havido, entretanto, e isto ainda ocorre com 
relativa freqüência, de procurar o contribuinte transferir à fonte pa
gadora o ônus fiscal, percebendo, conseqüentemente, o rendimento 
bruto. 

Especialmente nos contratos internacionais de financiamento ou 
de prestação de serviços técnicos, é comum assumirem as partes do
miciliadas no país todos os encargos tributários, muitas vêzes sem aten
tarem para o impôsto de renda incidente sôbre a remuneração prevista 
nos aludidos contratos. 

Os regulamentos do impôsto de renda, por muitos anos, deixaram 
de cuidar, objetivamente, da matéria, que, assim, representou, durante 
longo tempo, forma apreciável de evasão do tributo, porque, àbviamente, 
quando a fonte paga ou credita o tributo devido pelo contribuinte, êste 
recebe benefício maior, representado também pelo valor do encargo fis
cal transferido. 

Se a legislação não deu mais cedo a importância devida à questão, 
não se pode dizer o mesmo das repartições fiscalizadoras, que de há 
muito a estudam, procurando solucioná-la. 

Vale a pena lembrar, neste trabalho, o brilhante parecer de eminen
te Agente Fiscal do Impôsto de Renda, hoje representante da Fazenda 
junto ao Egrégio 1.0 Conselho de Contribuintes, Dr. JOSÉ BITTEN
COURT ANJO COUTINHO, emitido no processo n.O 129.257/53, que me
receu plena aprovação do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda. 

Êsse parecer, como transcrito na Portaria n.o 155, de 14-10-1955, 
da Delegacia Regional do Impôsto de Renda no Estado da Guanabara, 
é do seguinte teor: 

"Os rendimentos pertencentes a residentes ou domicilados no es
trangeiro, segundo as normas regulamentares, devem sofrer o des
conto do impôsto de renda, quando, ainda, em poder da própria fonte. 

Conclui-se que a remessa, o crédito, o pagamento, o emprêgo ou 
a entrega dêsses rendimentos se fará pela importância líquida, aba
tido o tributo a, ser recolhido aos cofres públicos. 
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Há casos, ::lO entanto, da firma ou sociedade estabelecida no país 
obrigar-se pelo pagamento de rendimentos a pessoa. residente ou 
domiciliada no exterior livres de quaisquer ônus. 

Decorre, daí, uma dificuldade para a execução do Regulamento 
que obriga o desconto do impôsto. 

Essa dificuldade tem-se procurado remover tributando, também, 
o montante do impôsto pa.go pela fonte, ecr:.siderado como bonifica
ção acrescida àqueles rendimentos creditados, remetidos etc., sem 
qualquer grav~.me, ou seja. pelo seu total. 

O processo, longe de resolver a dificuldade existente, cria uma 
nOV:1, além d? causar prejuízo ao Erário, que pode ser calculado 
em Cr$ 4 por CrS 1.000 de rendimento pertencente a residente ou 
domiciliado no exterior. 

Para soluç8.o do impasse, sem ferir a letra da lei que impõe a 
remessa, o crédito etc. do líquido, nem deixar de atender às obri·· 
gações assumidas pelos devedores brasileiros, que envolvem interêsses 
de natureza econômica, aos quais não deve ser estranho o Esta.do, 
pode-se admitir a distribuição do rendimento, sem ônus, desde que 
a fonte concorde em tomá-lo, no seu total, como se líquidO fôsse de 
uma quantia X, que o tivesse produzido, depois de abatido o im
pôsto de 15 % . 

Para tanto, parte-se da proporção seguinte, considerando-se o 
rendimento bruto 100. 

Sendo o rendimento bruto 100, o impôsto de 15% é 15 e a. remessa 
ou crédito etc., a residente no estrangeiro, 85. 

Portanto, se para um pagamento, crédito etc., a residente no 
estrangeiro de 85 é necessário o rendimento IDO, para o pagamento X 
será necessário o rendimento Y: 

85 100 100 X X 20 X X 
y 

X y 85 17 

No caso de um rendimento qualquer de CrS LODO, cuja remessa 
se pretendesse pelo total, o tributo seria, então, calculado como se 
o rendimento bruto fôsse de Cr$ 1.176,47: 

20 X 1.000 
Cr$ 1.176,47 

17 

Agora., o tributo de 15% sôbre CrS 1.176,47, dá, exatamente, 
Cr$ 176,47, o que permite o desembaraço de Cr$ LODO, como se de
sejava. 

A aplicação dessa fórmula corresponde a um aumento de 2,647% 
a ser adicionado à taxa regulamentar de 15%. 

Assim, em cada pagamento, remessa., emprEgo etc. de rendimento 
sujeito à retenc:ão pela fonte e que o devedor quisesse efetuá-lo sem 
ônus para o credor, seria aplicada a fórmda supra, ou. diretamente, 
a taxa de 17,647% (15% + 2,647%). com o esclarecimento de tra
tar-se de pagamento, remessa, crédito etc. livre de ônus para o cre
dor. a fim de não oferecer a falsa impressão de aumento ilegal de 
taxa. 

Parecem-nos, por êsse meio, atendidos os interêsses dos con
tribuintes e a exigência da lei". 
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o critério adotado, como normalmente acontece, sofreu contesta
ções, mas, no fundo, ninguém lhe negou o mérito. O que se procurou 
fazer foi contrariar a aplicação da taxa prática, como depois ficou sendo 
chamada aquela resultante do raciocínio que fundamentou o parecer 
transcrito. 

A tendência era, à época, depois de levantada a questão, a de rea
justar-se o rendimento e aplicar, sôbre o valor reajustado, a taxa regu
lamentar. Tratava-se, logicamente, de questão de forma apenas, porque, 
aritmeticamente, o resultado é o mesmo. 

No caso da taxa de 15%, de que trata o parecer, resultava na taxa 
prática de 17,647% a ser aplicada sôbre o rendimento entregue ou re
metido. No reajustamento do rendimento, adicionar-se-iam os 17,647% 
do rendimento remetido ao seu valor, aplicando-se sôbre o montante a 
taxa regulamentar de 15 %. 

De fato: 

17,647% de 100 = 1570 de 117,647 

Enquanto a questão não foi claramente objetivada na legislação 
do tributo, verificaram-se decisões divergentes do Egrégio 1.0 Conselho 
de Contribuintes, umas aceitando a taxa prática, outras negando-lhe 
a validade e algumas sugerindo a retificação do rendimento ao invés 
do reajustamento da taxa. 

A Lei n.o 4.154, de 28-11-1962, publicada a 30-11-1962, dirimiu quais
quer dúvidas que ainda pudessem restar, quanto à legitimidade do rea
justamento do tributo devido, dispondo em seu artigo 5.0 , in ver bis : 

"Ressa~vados os casos previstcs nos artigos 100 e 101 do Regula
mento mencionado no artigo 1.0 (DeC1'eto noO 47.373, de 7-12-1959), 
quaondo a folltl:.' pagadora assumir ° ônus do impõsto devido pelo 
beneficiado, a importância paga, creditada, empregada, remetid.a ou 
entregue, será considerada como líquida, cabendo o reajustamento 
do respectivo rendimento bruto sôbre o qual recairá o tributo (a 
indicação entre parêntesis não é do original)"o 

A disposição transcrita foi incorporada ao Regulamento do Impôsto 
de Renda a partir do Decreto n.o 51.900, de 10-4-1963 (art. 209), cons
tando, também, do artigo 414 do RIR aprovado pelo Decreto n.o 55.866, 
de 25-3-1965, e do art. 502 do Decreto n.o 58.400, de 10-5-1966. 



1-4 - APROPRIAÇ.\O INDÉBITA 

Anteriormente à Lei n.o 4.357, de 16-7-1964, publicada a 17, os ca
sos de falta de recolhimento do impôsto retido pelas fontes pagadoras, 
embora constituíssem; sem dúvida, apropriação indébita, não se in
cluíam legalmente entre os crimes dessa natureza, acarretando para 
o infrator sômente penas pecuniárias. Destas, aplicaram-se, inicialmente, 
apenas, as multas de mora e, posteriormente, a partir do advento da 
Lei n.o 2.354, de 29-11-1954, multas mais elevadas decorrentes de pro
cedimento ex ofticio, em relação às quais o leitor encontrará informa
ções pormenorizadas no item II-5 - MULTAS E MORAS. 

A Lei n.o 4.357, citada, em seu art. 11, sua alínea a e parágrafos, 
declarou incluir-se entrE' os fatos constitutivos do crime de apropriação 
indébita, definido no art. 168 do Código Penal, o não recolhimento, den
tro de 90 dias do término dos prazos legais, das importâncias do impôsto 
de renda, seus adicionais e empréstimos compulsórios descontados pelas 
fontes pagadoras. 

Observe-se, o que é importante, que só se podem conceituar tais 
latos como crime de apropriação indébita quando houver falta de reco
lhimento do impôsto que tenha sido retido na fonte. Não tendo havido 
retenção, não haverá crime de apropriação indébita, ôbviamente. 

O § 1.0 do art. 11, da Lei citada, estabelece que o fato (apropriação 
indébita) deixa de ser punível se a fonte retentora do tributo recolhê-lo 
antes da decisão administrativa de primeira instância no respectivo 
processo fiscal. 

A punibilidade do crime extingue-se (§ 2.0 do art. 11), se existir, 
à data da apuração da falta do recolhimento, crédito do infrator, pe
rante a Fazenda Nacional, autarquias federais e sociedades de economia 
mista em que a União seja majoritária, de importância superior aos tri
butos não recolhidos, excetuados os créditos restituíveis nos têrmos da 
Lei n.o 4.155, de 28-11-1962, que estabelece normas para a restituição 
de receita e dá outras providências. 

A ação penal (art. 11, § 3.°) será iniciada por representação da 
Procuradoria da República, à qual a autoridade julgadora de primeira 
instância é obrigada a encaminhar as peças principais do feito, compro
vando a existência do crime, logo após a decisão final condenatória pro
ferida na esfera administrativa. 

Se a infração fór cometida por sociedade (art. 11, § 4.°), responde
rão por ela os seus diretores, administradores, gerentes ou empregados, 
cuja responsabilidade no crime será apurada em processo regular. No 



MANUAL DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - I - 4 17 

caso das sociedades estrangeiras, a responsabilidade será apurada entre 
os seus representantes, dirigentes e empregados no Brasil. 

Os dispositivos citados, da Lei n.o 4.357/64, foram incorporados aos 
Regulamentos do Impôsto de Renda, aprovados pelos Decretos n.o 55.866, 
de 25-3-1965 (art. 362 e parágrafos) e n.o 58.400, de 10-5-1966 (art. 461 
e parágrafos). 

Transcreve-se, a seguir, para maior facilidade de consulta, o art. 168, 
do Código Penal, na parte aplicável ao caso da falta de recolhimento 
do impôsto retido pelas fontes: 

"art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a 
posse ou detencão: 

Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa, de Cr$ 500 
(quinhentos cruzeiros) a Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros) . 

§ 1.0 - A pena é aumentada de um têrço, quando ° agente re
cebeu a coisa ... " 

" 



I-S-PARCELAMENTO DE DtBITOS 

A partir de 29-11-1954, quando foi publicada a Lei n.o 2.354, da 
mesma data (art. 28), os Delegados Regionais e Seccionais do Impôsto 
de Renda podem autorizar o pagamento parcelado de débitos vencidos, 

acrescidos da multa de mora cabível. 
Concedido o parcelamento pela forma indicada, a falta de paga

mento, nos prazos marcados, de qualquer das prestações, acarreta o ven
cimento das demais, devendo ser providenciada a imediata inscrição do 
saldo da dívida para cobrança judicial. 

Por fôrça dos dispositivos legais citados, o parcelamento de débitos 
vencidos passou a ser focalizado, sempre, no artigo 86 dos sucessivos re
gulamentos do tributo, até, inclusive, do aprovado pelo Decreto núme
ro 51.900, de 10--4-1963, só alterado, no particular, a partir de 17-7-1964, 
quando passou a vigorar a Lei n.o 4.357, de 16-7-1964, cujo artigo 7.° 
introduziu na legislação fiscal brasileira o regime da correção monetária 
de débitos fiscais. 

Dos dispcsitivos da Lei n.o 4.357, citada, o leitor encontrará por
menores, neste trabalho, no item de INCIDÊNCIA GENÉRICA em que 
se trata da "Correção Monetária de Débitos Fiscais". 

No Regulamento baixado com o Decreto n.o 55.866, de 25-3-1965, 
a concessão do parcelamento em causa passou a ser disciplinada pelo 
artigo 427 e seu parágrafo único, disposições em que se refletiram já, 
além do recomendado no artigo 28 da Lei n.o 2.354/54, também o que 
sE' estabeleceu no artigo 7.0 e seus parágrafos, da Lei n.o 4.357/64 (ver, 
também, o art. 435 e parágrafo único do Decreto n.O 58.400/66). 

Pela nova ordem legal, os parcelamentos concedidos ficam sujei
tos, além da mora prevista pela Lei n.o 2.354/54, também à correção 
mcnetária do montante devido, como determinam o artigo 346, do 
Decreto n.o 55.866/65, e o art. 428, do Decreto n.0 58.400/66. 

Tendo presente o preceituado no artigo 9.0 da Lei n.o 3.519, de 
30-12-1958, publicada na mesma data, passou a vigorar, também, au
torização legal para o parcelamento de débitos, superiores a Cr$ 100.000, 
resultantes de processos instaurados por infração dos regulamentos dos 
impostos internos. No aludido preceptivo, evidentemente, enquadraram
se os débitos do impôsto de renda, na fonte, apurados através de pro
cedimento fiscal. 

O mandamento legal comentado estabeleceu, também, que o par
celamento seria concedido, mediante requerimento dos devedores, apre-
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sentado à repartição dentro do prazo previsto para o cumprimento da 
decisão de primeira instância, limitando-se ao máximo de seis o número 
das prestações em que, a critério da autoridade concedente, deverá ser 
solvido o débito. 

O dispositivo citado, da Lei n.o 3.519/58, foi incorporado ao regula
mento do tributo, constituindo o artigo 87 e seu parágrafo único, do 
Decreto n.o 47.373, de 7-12-1959, e mantido, com o mesmo número, no 
Decreto n.o 51.900, de 10-4-1963 e sàmente alterado pelo Regulamento 
baixado com o Decreto n.o 55.866, de 25-3-1965, que, no artigo 428 e 
seu parágrafo único, cuidou da matéria, ainda nos mesmos têrmos 
originais, apenas elevando o limite mínimo, de Cr$ 100.000, para 
Cr$ 850.000, com base no estabelecido no artigo 9.0, da Lei n.o 4.357/64. 

Releva notar, outrossim, que a matéria consta, atualmente, do 
art. 507 e parágrafo único do Decreto n.o 58.400/66, que elevou o aludido 
limite para Cr$ 1.071.000. 

No parcelamento dêsses débitos, desde a sua instituição e ainda ago
ra, desatendido o pagamento de 2 prestações sucessivas, vencer-se-ão, 
automàticamente, as demais, devendo providenciar-se a cobrança exe
cutiva do restante da dívida. 



I - 6 - PRESCRIÇÃO - VIGÊNCIA ÚTIL 

o leitor encontrará, nos diversos itens de "Incidência Específica", 
freqüentes referências a vigência útil de taxas, prazos etc. 

Para evitar que se possa supor que os autores tenham pretendido 
permitir-se interpretações de ordem jurídica, cabe explicar o raciocínio 
que conduziu tais indicações. 

O impôs to de renda. como é sabido, tem evoluído constantemente, 
desde a sua instituição no Brasil. O Decreto-Lei n.o 4.178, de 13-3-1942, 
roi marco importante dessa evolução, consolidando tôda a legislação 
anterior e introduzindo significativas modificações no sistema de tribu
tação. Por isto, foi tomado como ponto de partida dêste trabalho que 
visa, principalmente, a orientar os que se dedicam à execução de servi
ços nas repartições do impôsto de renda. 

Serão, certamente, muito raros casos tão antigos, de 29 anos, que 
possam ainda encontrar-se em estudo nas repartições do impôsto de 
renda, mas é evidente que os mesmos podem existir e, assim, as refe
rências que se fornecem, a partir do ano de 1937, que são consideradas 
como de vigência útil, talvez tenham aplicação. Se isto não acontecer, 
que se tomem as indicações feitas como elementos históricos. de cada 
item de "Incidência Específica". 

O artigo 190 do Decreto-Lei n.o 4.178, citado, determinou que "não 
corre a prescrição nos casos de arrecadação de impôsto na fonte". 

Nos regulamentos anteriores inexistia disposição similar e, por isto, 
ficava o impôsto de fonte subordinado ao mesmo regime aplicável ao 
impôsto lançado, de prescrição no prazo de cinco anos, contados da 
expiração daquele em que se tornasse exigível o tributo. 

Se bem que, também anteriormente a 1942, pudessem ocorrer in
terrupções da prescrição. foram abandonados, face ao tempo decorrido, 
os casos mais remotos. começando-se a apreciação da matéria a partir 
de 1937 (vigência útil), cuja prescrição qüinqüenal foi abolida pelo 
artigo 190 do D.L. 4.178. 

O Decreto-Lei n.o 5.844, de 23-9-1943, no seu artigo 191, declarou, 
modificando o artigo 190 do D.L. 4.178/42, que "não corre a prescrição 
qüinqüenal nos casos de arrecadação do impôsto na fonte", redação que 
tem sido respeitada em todos os regulamentos posteriores até, inclusive, 
no Decreto n.O 55.866, de 25-3-1965 (art. 344) e no Decreto n.o 58.400, de 
10-5-1966 (art. 426). 

Como a prescrição qüinqüenal é a única de que cogitam as leis e 
regulamentos disciplinadores da cobrança do impôsto de renda, eviden
temente não há prescrição !'lOS casos de tributos que devam ser retidos 
nas fontes. 



1- 7 - SALÁRIO-MÍNIMO FISCAL 

A Lei n.o 3.470, de 28-11-1958, publicada na mesma data, toi a que' 
primeiro se valeu do salário-mínimo como unidade de cálculo (art. 42), 
não aplicável, no entanto, aos casos de arrecadação nas fontes (art. 42 
e § 2.°). 

A Lei n.o 3.898, de 19-5-1961, publicada em 20-5-1961 (art. 5.°), 
todavia, mandou aplicar, na organização das tabelas para o desconto 
na fonte do impôsto sôbre os rendimentos do trabalho, a referida uni
dade de cálculo, tratada como sendo "o salário-mínimo mensal mais 
elevado vigente no país, no ano anterior, ajustada para Cr$ 1.000 a 
fração dessa importância". 

Já a Lei n.O 4.154, de 28-11-1962, publicada a 30, usou mais larga
mente a unidade, mencionada com a designação de salário-mínimo 
fiscal, que a Lei n.o 4.140, de 21-9-1962, definira como sendo: "o maior 
salário-mínimo mensal vigente no País, arredondada para CrS 1.000 a 
fração porventura existente". 

O artigo 35 da Lei n.o 4.154; citada, declarou que, para os casos de 
arrecadação nas fontes, o salário-mínimo fiscal a considerar-se seria o 
vigente no mês anterior, mandando outros dispositivos do mesmo di
ploma legal que se aplicasse aquela unidade de cálculo a vários casos 
de arrecadação nas fontes, para limitar a isenção ou para fixar a in
cidência. 

Os pormenores dessa aplicação estão analisados nos diversos "Itens 
de Incidência Específica" em que foram utilizados. 

A partir de 1-1-1965, quando passou a vigorar plenamente a Lei 
n.O 4.506, de 30-11-1964, os valôres que eram expressos em salários-mí
nimos foram convertidos em cruzeiros, ficando sujeitos a atualização 
anual em função dos coeficientes de correção monetária estabelecidos 
pelo Conselho Nacional de Economia, desde que os índices gerais de 
preços se elevem acima de 10% ao ano ou de 15% em um triênio (art. 3.° 
e parágrafo único e art. 90). 

A disposição legal mencionada foi consolidada pelo art. 431 do Re
gulamento aprovado pelo Decreto n.o 55.866, de 25-3-1965 e repetida no 
art. 503 do Decreto n.o 58.400, de 10-5-1966. 



I - 8 - ANISTIA 

A Lei n.o 3.519, de 30-12-1958, publicada na mesma data, modifi
cando a legislação do impôsto do sêlo e dando outras providências, de
clarou, em seu art. 10. aplicarem-se a todos os tributos, exceto àqueles 
que possuíssem disposição semelhante em sua legislação específica, as 
normas e sanções estabelecidas na Consolidação das Leis do Impôsto 
de Consumo, relativas à inscrição e cobrança das dívidas fiscais cujo 
valor não tenha sido pago ou depositado nos prazos legais. 

A Lei n,o 3.520, de 30-12-1958, publicada na mesma data, alterando 
a Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo e dando outras pro
vidências, estabeleceu em seu art. 1.0, alteração 13.a. VII, que não seria 
levada à cobrança judicial dívida ativa da União até Cr$ 200, cessando 
o andamento das respectivas ações. Esta mesma lei estabeleceu (art. 14) 
que os processos instaurados por infração da legislação tributária fe
deral, existentes na data de sua publicação (30-12-1958), em qualquer 
fase administrativa ou judiciária e cujo valor em litígio não fôsse su
perior a CrS 1.000, não teriam prosseguimento e seriam arquivados. 

A disposição contida no art. 1.0, alteração 13.a, VII, da Lei núme
ro 3.520/58, foi incorporada, em caráter definitivo, aos Regulamentos do 
Impôsto de Renda, constando, no aprovado pelo Decreto n.O 47.373/59 
(art. 187), no baixado com o Decreto n.o 51.900.62 (art. 186, § 3.0) e, 
no a que se refere o Decreto n.o 55.866/65 (art. 354, § 3.°). Neste último 
regulamento, o valor-limite de CrS 200, foi elevado para Cr$ 1.700, 
face ao estabelecido no art. 3.° da Lei n.o 4.506, de 30-11-1964, que man
dou atualizar, anualmente, em função dos coeficientes de correção mo
netária estabelecidos pelo CNE, as importâncias expressas em cruzei
ros, na Legislação do Impôsto de Renda (ver, também, o art. 437, § 3.°, 
do Decreto n.o 58.400/66). 

Quanto ao recomendado no art. 14, da Lei n.o 3.520/58, disposição 
de caráter transitório; constou do Regulamento aprovado pelo Decreto 
n.o 47.373/59, em seu art. 213 e parágrafo único. Em virtude dêsses 
preceptivos regulamentares, não tiveram prosseguimento as cobranças 
de débitos em litígio inferiores a Cr$ 1.000, existentes em 30-12-1958, 
e resultantes de processos instaurados por infrações às disposições da 
Legislação do Impôsto de Renda. Para êsse efeito, considerou-se valor 
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em litígio a importância do impôsto reclamado, acrescida da multa apli
cada, nos processos julgados, ou acrescida da multa mínima cabível 
nos processos em fase de julgamento. 

A Lei n.o 4.862._ de 29-11-1965 (D.O. de .30-11-1965) estabeleceu em 
.seu art. 12 que "ficam cancelados quaisquer débitos ou cobranças fis
cais de valor originário não superior a Cr$ 20.000, decorrentes do não 
recolhimento do tributo, adicionais e multas, que deveriam ter sido li
quidadas até 17-11-1964". 



I - 9 - RESTITUICÃO 
-> 

A partir do advento do Decreto-Lei n.o 4.178/42 foram adotadas 
normas mais explícitas relativamente ao direito de o contribuinte 
requerer restituição de impôsto pago indevidamente ou a maior; prazo 
de prescrição para o exercício dessa prerrogativa, bem como outras 
peculiaridades pertinentes à matéria. Os Regulamentos do Impôs
to de Renda, aprovados pelos Decreto-Lei n.o 5.844/43 e Decretos 
n.OS 24.239 47; 36.773/55; 40.702/56; e 47.373/59; incluíram apenas, 
no que tange à espécie, dispositivos de interêsse até certo ponto limi
tado. Aduziram tão-somente preceptivos atinentes a prazos. nos casos 
de pagamento decorrente de êrro de fato; suspensão de prazo prescri
cional; compensação de impôsto nos casos de cota-parte; rendimentos 
do trabalho provenientes do exercício de empregos; remuneração por 
serviços prestados, quando o beneficiário não fôsse empregado da fonte 
pagadora e rendimentos resultantes da distribuição ou utilização de 
reservas excedentes do capital, sendo que os três últimos assuntos fo
ram objeto de inclusão no Regulamento baixado com o aludido Decreto 
n.o 47.37359. 

Com a Lei n.o 4.15562, houve profundas modificações no proces
samento da restituição. Os dispositivos daquele diploma legal foram 
consolidados através do Regulamento aprovado pelo Decreto número 
51.900/63 - artigos 169 e 170. 

Várias foram, em decorrência, as inovações feitas, relevando notar, 
entre as principais, as seguintes: 

a) restituição e.r oflicia; 
b I estabelecimento de nóva prazo prescricional; 
c) despacho prévio e expresso da autoridade competente, re

conhecendo o direito creditório contra a Fazenda Nacional; 
d) simplificação do rito processual do pagamento da resti

tuição; 
e) forma de atuação do Tribunal de Contas; 
f I competência específica das autoridades para julgar as res

tituições do impôsto; e 
g! recurso contra as decisões proferidas pelas aludidas auto

ridades. 

Impende notar, quanto à competência específica das autoridades 
para julgar as restituições, que a mesma variou, no tempo, em função 
de fatôres diversos. Assim, o valor das restituições, nos exercícios de 
1963 e 1964, teve como ponto de referência o salário-mínimo fiscal. A 
partir do exercício de 1965, inclusive, no entanto, à vista do disposto 
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no artigo 3.0 e parágrafo único, da Lei n.o 4.506/64, os valôres expres
sos em salários-mínimos foram convertidos em cruzeiros e ficaram 
sujeitos à atualização monetária anual, em razão dos coeficientes de 
correção monetária estabelecidos pelo Conselho Nacional de Economia 
(ver a respeito do assunto o Ofício-Circular do DIR n.o 70/65). 

Ressalta esclarecer, outrossim, que a competência para julgamento 
da espécie está subordinada ao valor da restituição, cabendo a decisão, 
consoante o caso, aos Delegados Regionais e Seccionais ou ao Diretor do 
Departamento do Impôsto de Renda. 

Poderá, em relação às decisões proferidas em casos de restituição, 
desfavoráveis aos contribuintes ou fontes, ser interposto recurso dentro 
do prazo de 20 dias contados da ciência da decisão: 

li quando o ato fôr dos Delegados, para o Diretor do DlR; e 

lI) quando o ato fôr do DlR, para o Diretor-Geral da Fazenda 
Nacional. 

Será definitivo e irrevogável, na esfera administrativa, o Julgamen
to do recurso a que se reporta o item anterior. 

Torna-se de tôda a conveniência, ainda, quanto à competência da 
autoridade fiscal para aplicar o Regulamento do Impôsto de Renda, ve
rificar o que se contém no artigo 376, do aprovado pelo Decreto núme
ro 55.866/65 e no art. 490 do Decreto n.o 58.400/66. 

À vista do que estatui a recente Lei n.O 4.862/65, foram, em rela
ção à espécie, introduzidas inovações que alteraram, mais uma vez, em 
profundidade, o processamento da restituição. Assim, pelo artigo 18, 
ficou estabelecido que a restituição de receitas da União, descontadas 
ou recolhidas a maior, será feita através da anulação das respectivas 
receitas. E isto por intermédio da autoridade competente para proceder 
à cobrança originária. Essa mesma autoridade, em despacho expresso, 
reconhecerá o direito creditório contra a Fazenda Nacional, autorizando 
a entrega da quantia indevida. 

Deverá, ainda segundo o mesmo dispositivo legal - parágrafo pri
meiro - ser o processo encaminhado à Direção-Geral da Fazenda Na
cional, para fins de revisão, sempre que a importância a ser restituída 
fôr superior a Cr$ 5.000.000. 

Fixaram-se, ainda, outras normas visando a disciplinar o assunto, 
das quais ressuma destacar, a seguir, as mais importantes: 

a) casos de classificação em conta de responsáveis; 
b) revogação do artigo 3.° e seus parágrafos, da Lei n.o 4.155 

de 28-11-1962 - classificação do pagamento da restituição 
de receita e tramitação no Tribunal de Contas; 

c) regime contábil-fiscal da receita - gestão; 

d) restituição de rendas extintas e respectivo registro no Tri
bunal de Contas; e 

e) aplicação da lei nova, também, aos pedidos de restituição 
apresentados às repartições arrecadadoras até a data da 
mencionada Lei n.o 4.862/65. 
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Arrolamos, a seguir, a legislação existente a respeito da espécie, 
a fim de oferecer subsídios, visando a que possam ser solucionadas con
sultas e promovidos estudos, tendo em mira as mutações havidas, du
rante o período de que se trata: 

D.L. n.o 4.178, de 13-3-1942 - art. 170, §§ 1.0 e 2.0; art. 175; art. 178. 
D.L. n.o 5.844, de 23-9-1943 - art. 170, §§ 1.0 e 2.°; art. 175; art. 178. 
D.L. n.o 7.747, de 16-7-1945 - todo. 
Dec. n.o 9.423, de 20-5-1942 - art. 23, VII. 
Dec. n.o 15.437, de 2-5-1944 - art. 13,11. 
Dec. n.o 20.910, de 6-1-1932 - art. 1.0; art. 2.0. 
Dec. n.o 24.239, de 22-12-1947 - art. 170, §§ 1.0 a 4.0; art. 175; art. 178. 
Dec. n.O 36.773, de 13-1-1955 - art. 24, § 5.0; art. 170 e §§ 1.0 a 5.0 

art. 175; art. 178. 
Dec. n.o 40.702, de 31-12-1956 - art. 24, § 3.0; art. 170, §§ 1.0 a 5.0; 

art. 175; art. 178. 
Dec. n.o 47.373, de 7-12-1959 - art. 24:, § 3.0; art. 170, §§ 1.0 a 5.° 

art. 175; art. 178. 
Dec. n.o 51.900, de 10-4-1963 - art. 169; art. 170; art. 175; art. 178. 
Dec. n.o 55.855, de 24-3-1965 - art. 58, IV. 
Dec. n.o 55.866, de 25-3-1965 - art. 71; art. 77; art. 81; art. 376 e 

parágrafo único; art. 400 e parágrafos; art. 401 e parágrafos; 
art. 402 e parágrafos; art. 432. 

Dec. n.o 58.400, de 10-5-1966 -art. 112; art. 123; art. 126; art. 293, g; 
art. 428, §§ 3.0 e 4.0; arts. 478 a 483 e parágrafos; art. 511. 

Lei n.o 154, de 25-11-1947 - art. 1.0. 

Lei n.o 2.354, de 29-11-1954 - art. 41. 

Lei n.o 4.154, de 28-11-1962 - art. 11, parágrafo único; art. 12, § 2.0; 
art. 17. 

Lei n.o 4.155, de 28-11-62 - art. 1.0 e parágrafos; art. 2.0; art. 3.0 e 
parágrafos; art. 5.°. 

Lei n.o 4.506, de 30-11-1964 - art. 10, § 1.0; art. 12; art. 13, § 2.0; 
art. 15, § 6.0. 

Lei n.o 4.862, de 29-11-1965 - art. 18; art. 24. 

Conviria, outrossim, consultar: 

Circular n.o 10, de 18-1-1934 do MF. 
Circular n.o 2, de 28-5-1963 da DG. 
Ofício-Circular n.o 9, de 1-7-1963 do DIR. 



1- 10 - RECOLHIMENTO DO IMPÔSTO 

As pessoas jurídicas ou físicas obrigadas a reter o impôsto de renda 
na fonte, ou os procuradores dos domiciliados no estrangeiro, devem 
providenciar o seu recolhimento aos cofres públicos, dentro dos prazos 
legalmente fixados. 

Sôbre os prazos para recolhimento e taxas de incidência, o leitor 
consultará, conforme o tipo de rendimento, os Itens de Incidência Es
pecífica, neste MANUAL. 

Se a fonte ou o procurador deixar de fazer a retenção do impôsto, 
responderá assim mesmo pelo seu recolhimento, que deverá ser feito 
por meio de guia própria, em modêlo aprovado pelo DIR. 

Da guia constarão a natureza do rendimento e a importância res
pectiva e, ainda, quando se identifique o beneficiário do pagamento 
ou crédito, o seu nome completo e enderêço, seja no país ou no exterior. 

O recolhimento do impôsto será feito à repartição ou agência ar
recadadora do domicílio da fonte pagadora do rendimento. 

Essas normas prevalecem desde o Decreto-Lei n.o 4.178, de 13-3-1942 
(arts. 101 a 105) que, aliás, só cogitava da identificação do beneficiá
rio do rendimento, quando fôsse êle domiciliado no exterior. 

Até o advento da Lei n.o 154, de 25-11-1947 (D.a. de 27), tam
bém as Delegacias Regionais do Impôsto de Renda podiam arrecadar 
o tributo, quando o seu pagamento se fizesse em cheque. O artigo 1.0 da 
Lei referida, mandando acrescentar parágrafo único ao artigo 89, do 
Regulamento aprovado pelo Decreto-Lei n.o 5.844, de 13 de setembro 
de 1943, estabeleceu que os cheques destinados ao pagamento do im
pôsto seriam emitidos ou endossados a favor das repartições arrecada
doras ou à sua ordem, retirando, portanto, das Delegacias do Impôsto 
de Renda, a competência para recebê-los. 

Relativamente aos pagamentos feitos por cheques, como tenha va
riado, seguidamente, o critério adotado, destacamos o seguinte: 

a) pela Circular n.O 8, de 10-7-1959 (D.a. de 14-7-1959), a Di
reção-Geral da Fazenda Nacional recomendou às repartições 
arrecadadoras que só recebessem cheques visados; 

b) Pela Portaria BR 218, de 24-5-1961 (D.a. de 26-5-1961l da 
mesma repartição, foi revogada a Circular n.o 8/59, voltando. 
assim, novamente, a ser dispensado o visto nos cheques; 

c) a Circular n.o 4, de 5-7-1963 (D.a. de 9-7-1963), revogou a 
Portaria BR 218/61 e restabeleceu a exigência do visto nos 
cheques; e 
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d) a Circular n.o 1, de 31-1-1964 (D.O. de 5-2-1964) da Direção
Geral, revogou a Circular n.O 4/63 e, outra vez, dispensou o 
visto, estabelecendo, todavia, exigências que ainda prevale
cem e que, em resumo, são as seguintes: 

I - os cheques devem ser emitidos pelo próprio devedor, 
à ordem da repartição e contra estabelecimentos ban
cários existentes no lugar do pagamento, devendo con
ter, em caracteres perfeitamente legíveis, o nome com
pleto e o enderêço do contribuinte; 

II - os cheques devem ser de importância igual ao valor do 
débito a saldar; 

III - os cheques devem ser emitidos pelo próprio contribuinte, 
dependendo do visto aquêles emitidos por terceiros; 

IV - os cheques devem ser vinculados aos respectivos paga
mentos e, nas quitações, serão feitas ressalvas quanto 
ao meio de pagamento; e 

V - a devolução do cheque pelo estabelecimento sacado res
tabelece a dívida, tornando sem efeito a quitação e im
pondo ao devedor a multa moratória por atraso no 
pagamento. 

Sempre foram legalmente competentes para receber o impôsto re
tido pelas fontes as exatorias federais, inclusive as alfândegas e mesas 
de rendas. 

Todavia, face à Exposição de Motivos da Direção-Geral da Fazenda 
Nacional, n.O DG-I0, de 20-6-1955, em despacho exarado no processo 
145.809/55, o Sr. Ministro da Fazenda aprovou instruções para arreca
dação do impôsto de renda, no então Distrito Federal, pela Caixa Eco
nômica Federal e pelo Banco do Brasil S.A., através de suas respectivas 
agências. Essa autorização não abrangia o impôsto retido pelas fontes, 
referindo-se, apenas, ao tributo e respectivos adicionais, lançados em 
nome de pessoas físicas e jurídicas. 

Anteriormente, pelo Decreto-Lei n.o 9.813, de 9-9-1943 (D.a. de 
11-9-1943), fôra o S1'. Ministro da Fazenda autorizado a contratar com 
o Banco do Brasil a execução de serviços, entre outros, da arrecadação 
do impôsto de renda. Em decorrência foi celebrado contrato em 25-1-1961, 
~ontrato que é referido na Portaria Ministerial n.O 431, de 6-12-1963 
(D.a. de 12-12-1963), pela qual foi o Banco do Brasil autorizado a dis
tribuir, com outros estabelecimentos bancários, o serviço da arrecadação 
do impósto de renda. Ainda não havia aí autorização para a coleta do 
cributo retido pelas fontes. 

Pela Portaria Ministerial GB-195, de 29-5-1964 (D.a. de 23-7-1964), 
ficou estabelecido que, a partir de 1-6-1964, também o recolhimento do 
lmpôsto de renda e adicionais respectivos, retidos na fonte, na Guana
bara; far-se-ia, obrigatàriamente, por intermédio das agências do Banco 
do Brasil. Nesse caso, as guias deveriam ser submetidas ao visto prévio 
da Delegacia Regional do Impôsto de Renda, sofrendo, na oportunidade, 
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exame sumário e recebendo o correspondente número de ordem. O Ban
co daria quitação nas l.a e 2.a vias das guias, autenticando-as mecâni
camente, encaminhando à Delegacia Regional a 2.a via e retendo a 3.a 

via para o seu próprio contrôle. O visto foi dispensado apenas para os 
casos de retenção do impôsto sôbre rendimentos do trabalho assalariado. 
Os recolhimentos devidos pelos órgãos da administração centralizada 
foram excluídos da regra geral, devendo continuar a ser feitos através 
das repartições arrecadadoras. 

Respectivamente, pelas Portarias Ministeriais n.os GB-395, de 
11-11-1964 (D.a. de 19-11-1964) e GB-409, de 24-11-1964 (D.a. de 
2-12-1964), foi estabelecida a mesma obrigatoriedade, respeitadas as 
mesmas condições previstas na Portaria n.o 195/64, para as fontes reten
toras das capitais dos Estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

A Lei n.O 4.503, de 30-11-1964, publicada na mesma data, em seu 
artigo 17, autorizou o Poder Executivo a atribuir a arrecadação das ren
das federais a estabelecimentos bancários oficiais e privados, e, onde 
não houver estabelecimento bancário ou f'xatoria federal, às Agências 
do Departamento Nacional dos Correios t; Telégrafos. 

Com base no aludido dispositivo legal, a Portaria Ministerial nú
mero 265, de 4-8-1965, alterada logo depois pela Portaria n.o 385, de 
26-10-1965, disciplinou a arrecadação de tributos federais pela rêde ban
cárias nacional, ficando revogadas as Portarias 431/63, 195/64, 395/64 
e 409/64 e as autorizações anteriormente concedidas ao Banco do 
Brasil S.A. e à Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. 

Nas Portarias mencionadas no início do parágrafo anterior ficou 
estabelecido que, além do Banco do Brasil, poderão arrecadar receitas 
federais, em nome e por conta do Tesouro Nacional, os bancos que pre
encherem as condições fixadas pelo Banco Central. Também se fixam, 
através dêsses atos, a responsabilidade dos estabelecimentos bancários, 
as condições para a admissão dos bancos no sistema, os casos de exclusão, 
as rendas arrecadáveis pelos bancos e as que deverão, obrigatàriamente, 
ser recolhidas pelo Banco do Brasil, e a vinculação do contribuinte ou 
da fonte a um estabelecimento de crédito de sua escolha. 

O sistema foi, a partir de 1-1-1966, implantado na Guanabara e na 
capital do Estado de São Paulo, pelas Delegacias Regionais do Departa
mento Federal de Arrecadação, devendo, gradativamente, estender-se às 
capitais dos demais Estados e aos Municípios do interior, mediante atos 
especiais baixados e publicados na imprensa local pelos respectivos De
legados do aludido Departamento. 

A Portaria Ministerial n.o GB-31, de 1-2-1966, retificando a de nú
mero 265/65, desprezou o sistema de vinculação a um determinado es
tabelecimento bancário, permitindo que os recolhimentos se façam a 
qualquer banco autorizado. 

No sistema atual, poderá ser recolhido pela rêde bancária o impôsto 
retido na fonte, de qualquer natureza, desde que observados os prazos 
regulamentares e que a respectiva guia seja visada previamente pela 
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Delegacia ou Inspetoria do Impôsto de Renda. Continua independendo 
do visto nas guias o recolhimento do impôsto retido sôbre rendimentos 
do trabalho assalariado. 

Sôbre o assunto - arrecadação pela rêde bancária - convém sejam 
consultados, também, as Instruções de Serviço n.t'~ 9, de 8-11-1965 e 2, 
de 15-2-1966, dO Departamento de Arrecadação e o Regulamento 
do Impôsto de Renda aprovado pelo Decreto TI.o 58.400, de 10-5-1966, 
:uts. 118 a 120; 122 a 124; 127 e 128; 149 a 151; 254; 272; 274 a 276; 
278; 288 e 289; 291; 310 e 311; 412; 415; 418 a 422; 501. 



1- 11 - SOCIEDADES ANÔNIMAS DE CAPITAL ABERTO 

A Lei n.o 4.506, de 30-11-1964 (art. 39), publicada na mesma data, 
foi a que primeiro cogitou de sociedade anônima de capital aberto, 
declarando serem "assim consideradas as que tenham ações efetiva
mente cotadas nas Bôlsas de Valôres e cujo capital com direito a voto 
pertença, na porcentagem mínima de 30% (trinta por cento), a mais 
de 200 (duzentos) acionistas que não possuam cada um mais de 3% 
(três por cento) do capital da sociedade e sejam pessoas físicas ou fun
dos mútuos de participação e capitalização". 

Como benefício às sociedades assim consideradas, o artigo 39, ci
tado, declarou que não pagariam elas o impôsto de 7 % sôbre os lucros 
distribuídos, instituído pelo artigo 38 daquele diploma legal. A mesma 
lei, ainda, no artigo 84, parágrafo único, criou vantagem para os acio
nistas das sociedades anônimas de capital aberto, tributando os divi
dendos de ações ao portador identificado, à razão de 15 %, no exercício 
de 1965, e de 10%, a partir de 1-1-1966, quando as taxas previstas para 
incidirem sôbre o mesmo tipo de rendimento, proveniente das demais 
sociedades, foram mantidas, respectivamente, em 20% e 15%. 

O parágrafo único do citado artigo 39 dispôs que, a partir 
de 1966, a percentagem de 30 jiJ sôbre o capital com direito a voto e o 
número de 200 (duzentos) acionistas seriam acrescidos, anualmente, de 
1'/0 (um por cento) e de 20 (vinte) acionistas, até perfazerem o total 
de 45 'A e 500, respectivamente. 

A Lei n.o 4.728, de 14-7-1965 (D.a. de 16-7-1965), em seu artigo 59 
e §§ 1.0 e 2.0, declarou caber ao Conselho Monetário Nacional fixar pe
riodicamente as condições em que, para os efeitos legais, a sociedade 
é considerada de capital aberto. As deliberações do Conselho aumen
tando as exigências para a conceituação daquele tipo de sociedade so
mente entrarão em vigor no exercício financeiro que se inicie, no mí
nimo, seis meses depois da data em que forem publicadas (§ 1.°). No 
cálculo da porcentagem mínima de capital com direito a voto, repre
sentado por ações cotadas nas Bôlsas de Valôres, o Conselho Monetário 
"levará em conta a participação acionária da União, dos Estados, dos 
Municípios, das autarquias, bem como das instituições de educação e 
de assistência social, das fundações e das ordens religiosas de qualquer 
culto" (§ 2.°). 

Como se vê, a Lei n.o 4.728/65 (art. 59, § 2.°) admitiu, para os 
efeitos da conceituação da sociedade de capital aberto, que se considere, 
além da participação acionária de pessoas físicas ou fundos mútuos 



32 MANUAL DO IMPõSTO DE RENDA NA FONTE - I -11 

de participação e capitalização (Lei n.o 4.506/64 - art. 39 in fine), 
aquela da União, dos Estados, Municípios etc., fato que constitui pro
funda modificação no critério inicialmente firmado. 

Relativamente aos benefícios atribuídos aos acionistas das socieda
des de capital aberto, estabeleceu a Lei n.o 4.728/65 (art. 55 e § 1.0) 
maiores vantagens do que as previstas na Lei n.o 4.506/64. Ficaram 
isentos da incidência, a partir daí, os dividendos recebidos pelos titula
res de ações nominativas, endossáveis e ao portador identificado, sujei
tos à taxa de 25 %, apenas, os dividendos de ações ao portador não 
identificado. 

O Banco Central da República do Brasil, na forma do deliberado 
pelo Conselho Monetário Nacional, em sessão de 8-2-1966, e de acôrdo 
L:om o disposto nos artigos 59 da Lei n.o 4.728, de 14-7-1965, e 9.0 da 
Lei n.o 4.595, de 31-12-1964, aprovou, sob o n.O 16, em 16-2-1966, sôbre 
a conceituação de sociedade anônima de capital aberto, importante Re
solução, que se transcreve nesta publicação. 

O Regulamento aprovado pelo Decreto n.a 58.400, de 10-5-1966, 
focaliza as sociedades anônimas de capital aberto, no art. 250, estabe
lecendo forma para sua conceituação. 



I - 12 - CRIME DE SONEGAÇiO FISCAL 

A Lei n.o 4.'729, de 14-7-1965 (D.O. de 19-7-1965), nesta publicação, 
definiu os crimes de sonegação fiscal e fixou, para os culpados, pena de 
detenção (de seis meses a dois anos) e multa pecuniária (de duas a 
cinco vêzes o valor do tributo). 

Face ao preceituado no art. 11 da Lei citada, entrou ela em vigor 
a 17 de setembro de 1965, ou seja, 60 dias depois de sua publicação. 

Pelo Decreto n.o 57.609, de 7-1-1966, publicado em 11-1-1966, do 
qual também há cópia nesta publicação, foi disciplinada a ação das 
autoridades administrativas federais em casos de crimes de sonegação 
fiscal e de apropriação indébita, previstos, respectivamente, nas leis 
n.o, 4.729, de 1965, e 4.357, de 1964. 

Veja-se, também, sôbre o assunto, o que dispõem os artigos 455 e 
460, do Decreto n.o 58.400, de 10-5-1966. 



I - 13 - REAJUSTAMENTO DE V ALÔRES EXPRESSOS 
EM CRUZEIROS, NA LEGISLAÇÃO 

A partir do exercício financeiro de 1965, segundo determinação do 
art. 3.0 da Lei n.o 4.506. de 30-11-1964, publicada na mesma data (ver 
alterações determinadas nos têrmos do art. 2.0 da Lei n.o 4.862/65), 
os valôres expressos em cruzeiros, na legislação do impôsto de renda, 
devem ser anualmente atualizados em função de coeficientes de corre
ção monetária estabelecidos pelo CNE, desde que os índices gerais de 
preços se elevem acima de 10'/0 ao ano ou de 15% em um triênio. 

Em razão da citada disposição legal, .já o Regulamento aprovado 
pelo Decreto n.o 55.866, de 25-3-1965, reajustou valôres fixados em 
cruzeiros, para multas, limites de incidência etc., prevalentes em 1965. 

Para o exercício de 1966, na conformidade do que foi comunicado, 
pelo DIR, aos Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto 
Renda, pelo Ofício-Circular n.o 70, de 31-12-1965, o CNE fixou, por 
decisão em reunião de seu Plenário, realizada em 14-12-1965, o coefi
ciente de 1,26 para a atualização das importâncias expressas em cru
zeiros na leg'islação do impôsto de renda, enquanto não fôsse baixado 
nôvo regulamento do tributo, como prescreve a Lei n.O 4.862, de 29-11-65 
(D.a. de 30-11-1965), o q\;.e se deu com o Decreto n.o 58.400, de 10-5-1966. 



1- 14 - CONTAGEM DE PRAZOS 

Até o advento da Lei n.o 4.388, de 28-8-1964 (D.O. de 31-8-1964), 
os diversos prazos fixados em dias pelas Leis e Regulamentos do Im
pôsto de Renda sempre se contaram por dias corridos. 

O artigo 12 da Lei citada estabeleceu, verbis: 

"Contar-se-ão em dias úteis os prazos estabelecidos nas leis e 
regulamentos fiscais, excluídos, sempre, os dias em que não 
houver expediente nas repartições federais." (O grifo não é 
do original). 

Tal determinação prevaleceu até 16-11-1964, véspera da publicação 
da Lei n.o 4.481, de 14-11-1964, que, dando outra redação ao artigo 12 
da Lei n.o 4.388/64, mandou, novamente, que se contassem em dias 
corridos os prazos em estudo. 

Há que ser observado, portanto, que a contagem dos prazos, no 
período de 31-8-1964 até 16-11-1964, deverá ser feita em dias úteis, vol
tando a fazer-se, como antes, em dias corridos, a partir de 17-11-1964. 



II - ITENS DE INCIDÊNCIA GENÉRICA 

1 - Adicional Restituível - Leis n.O 1.474/51 e 2.973/56. 
2 - Empréstimo Público de Emergência - Lei n.o 4.069/62. 
3 - Empréstimo Compulsório - Lei n.o 4.242/63. 
4 - Correção Monetária de Débitos Fiscais. 
5 - Multas e Moras. 



11 - 1 - ADICIONAL RESTITUÍVEL 
E 2.973/56 

LEIS 1.474/51 

I - INCID:ítNCIA 

o adicional restituível, cobrado como empréstimo compulsório, in
cidia sôbre o impôsto de renda retido na fonte (de um modo geral); 
incidia, outrossim, sôbre o impôsto de lucro imobiliário; e, ainda, sôbre 
as reservas constituídas a partir do ano base de 1961. 

VIG:ítNCIA: a partir de 1-1-1952 até 31-12-1964. 

NOTA: 

1) O adicional restituível foi instituído pela Lei n." 1.474. de 26-11-1951. art. 3." (e pará
grafos). pUblicada na mesma data. passando a prevalecer (art. 5.") a partir de 1-1-1952. 

2) Ao adicional ficaram sujeitos os contribuintes (fonte) de que tratavam 'Os arts. 92. 
96. incisos 3." a 5.". 97 e 98 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 24.239. de 26-12-1947, 
com as modificações que se introduziram pela Lei n." 1.474/51 (art. 1.", "H"). Ficaram. 
ainda, sujeit'Üs á incidência as reservas e os lucros suspensos ou não distribuídos. for
mados ou escriturados. em cada um dos anos. a partir de 1951, inclusive, e constantes 
das respectivas declarações de pessoas jurídicas (art. 3.", § 2.", III). 

3) O montante do adicio:lal restituível arrecadado constituiria fundo especial. com per
sonalidade contábil, devendo ser aplicado na execução do programa de reaparelhamento 
de portos e ferrovias. aumento da capaCidade de armazenamento. frigoríficos e mata
douros, elevação do potencial de energia elétrica e desenvolvimento de indústrias básicas 
e de agricultura (art. 3.0, § 1.0). 

4) Face a'Ü destacado na nota 2, excluíam-se da incidência do adicional apenas Os impostos 
devidos, na fonte, sôbre: juros de títulos ao portador da dívida pública; rendimentos 
da amortização antecipada dos títulos de capitalização, mediante sorteio; juros de de
bêntures e de 'Outras Obrigações ao portador; benefícios atribuídos aos portadores dos 
títulos de capitalização. rendimentos todos classificados nos incisos 1." e 2." do art. 96 
do Regulamento aprovado pela Decreto n." 24.239/47, com a redação que lhes foi dada 
pelo art. L", "H". da Lei n." 1.474/51 (art. 3.", lI). 

5) O adicional incidiria sôbre os impostos a serem recolhidos em cada um dos exercícios 
financeiros de 1952 a 1956 (art. 3 .... § 2.". lI). 

6) Sôbre o assunto. vale consultar, nesta pubilcação, os itens XXXV a XLIII da Portaria 
n." 1.012, de 11-12-1951. do DIR. Entre outras observaçôes de interêsse, ali se esclarece 
que o adicional de 3% incidente sôbre as reservas e lucros suspensos seria recolhido 
por meio de guias. vale dizer dentro do mesmo sistema aplicado para arrecadação do 
impôsto na fonte, de modo geral. 

7) A Lei n." 1.474/51 foi regUlamentada pelo Decreto n." 30.812. de 2-5-1952, publicada em 
4-5-1952, cUjo art. 4." e seus parágrafos cuidam do adicional restituível. nos mesmos 
têrmos previstas pela citada lei. 

8) A Lei n." 1.628, de 20-6-1952, publicada em 26-6-1952. estabeleceu, sôbre o adicional res
tituível a que se refere êste item, as seguintes normas: 

a) os títulos da dívida pública, referidos no art. 3" da Lei n." 1.474/51. seriam 
emitidos com a designação de "Obrigações do Reaparelhamento Econômico" e 
venceriam juros de 5r;~ a.a., pagáveis senlestralmente (art. 1.°); 

b) a bonificação atribuível aos que subscrevessem compulsoriamente o empréstimo, 
nos têrmos do art. 3.", * 3.", da Lei n." 1.474/51, seria de 25'1<. pagável de uma 
só vez, em "Obrigações do Reaparelhamento Econômico". restituindo-se, em di
nheiro, a fração inferior a Cr$ 1.000 (art. 5." e parágrafos). 

c) seria pessoal o direito á restituição do adicional e da bonificação, não podendo 
ser cedido, penhorado ou dado em garantia, exceto ao Tesouro Nacional; a en
trega das obrigações sômente poderia ser feita ao contribuinte, aos seus sucesso
res causa mortis, ao inventariante do espólio, ao síndico da massa falida ou a 
procurador constituído nos 120 dias que antecedessem a entrega (art. 6." e seu 
parágrafo único); 



40 MANUAL DO IMPõSTO DE RENDA NA FONTE - II-1 

d) o adicional de 15','0 (art. 3.°, a, da Lei n.O 1.474/51) não alcançaria o impôsto 
de renda devido na fonte, pela posterior distribuição de reservas e lucros sus
pen~os sôbre os quais, comprovadamente, houvesse incidido o de 3(/-~, previsto 
no art. 3.", b, da Lei n.o 1.474/51 (art. 24); 

9) A vigência da cobrança do adicional restituível, pelo art. 1.0 da Lei n.o 2.973, de 
26-11-1956, foi prorrogada pelo prazo de 10 anos, contados do exercício de 1957, inclusive; 

10) Além da ampliação da vigência, indicada na nota anterior, a Lei n.O 2.973, de 26-11-1956, 
estabeleceu mais as seguintes normas: 

a) passGu a ser de 4-;: a percento.gem do adicional restituível, qUE: era anterior
lnente de 3S~, incidEnte sôbre o valor das reservas e lucros suspensos, excetua
dos o fundo de reserva legal e as reservas técnicas das companhias de seguros 
e capitalização (art. 1.0, § 3.°); 

b) para efeito de cohrança do adicional seriam ahandonadas as frações infe
riores a CrS 100 (art. 1.0, § 4."); 

c) nos casos de extinção da sociedade que tivesse recolhido o adicional, seria per
mitida, excepcioaalmente, a transferência dos recihos do pagamento, do nome 
da sociedade extinta, para os dos sócios ou acionistas, respeitada a integralidade 
de cada reciho, cUjo valor não poderia ser desdobrado; os requerimentos de trans
ferência seriam solucionados pelos delegados do impôsto de renda, que fariam 
a.s indispensáveis comunicações à Caixa de Amortização e à Contadoria-Geral 
da República (art. 3." e parágrafo único); e 

d) no caso de extravio do recibo de pagamento do adicional, poderia o respectivo 
tItular ohter certidão que o suhstituiria, tornecida pelas Delegacias do Impôsto 
de Renda; haveria, também aí, necessidade de comunicações á Caixa de Amor
tização e á Contadoria-Geral da República (art. 4.°, parágrafo único); 

11) O Decreto n." 42.915, de 30-12-1957, puhlicado no D.a. da mesma data, expediu normas 
reguladoras dos adicionais restituíveis do impôsto de renda, emissão e serviços de amor
tização e juros das "Obriga.ções do Reaparelhanlento Econômico", narInas que merecem 
destaque: 

a) a entrega das obrigações aos contribuintes e depositantes seria efetuada no 6.° 
exercício após o recolhimento ou depósito, em séries anuais de enlissão; os re
colhimentos de 1952 teriam série de emissão em 1958, os de 1953 em 1959, os de 
1954 em 1960 e assim por diante (art. 5.°); a data de emissão de cada uma 
das séries referidas seria a de 1." de julho de cada ane (art. 5.0, § 2.°); 

b) as ohrlgações seriam emitidas pela Caixa de Amortização, aplicando-se, no que 
couhesse, as disposições do Regulamento dos Serviços da Dívida Pública Federal 
Fundada e do Meio Circulante (art. 8.°); 

c) no caso do adicional calculado sôbre o Impôsto de lucro imobiliário e sôbre o 
Impôsto devido pelos residentes ou domiciliados no estrangeiro, a entrega das 
obrigações se faria ao contrihuinte indicado na guia como possuidor do rendi
mento; no caso de rendimentos de títulos ao portador, a entrega seria feita à 
fonte retentora, que os distribuiria aos contribuintes, na proporção devida (art. 24, 
I e II); a entrega à fonte retentora só pOderia ser feita mediante assinatura de 
têrmo, pelo qual a mesma assumisse como que a qualidade de depositária da 
Caixa de Amortização e se obrigasse a manter em seu balanço, por exercício, 
conta especial relativa' aos títulos e frações em dinheiro, além de outras con
dições quanto ao depôsito das frações em conta especial no Banco do Brasil, 
quanto a juros bancários dessa conta, quanto á convocação dos beneficiários 
por edital, quanto gO recolhimento á Caixa de Amortização dos títulos não re
clamados no prazo de 5 anos e o saldo em dinheiro à repartição competente 
do Tesouro, para os devidos fins e, finalmente, quanto á fiscalização especial, 
determinada pelo Ministro da Fazenda (art. 25, itens I a VII); 

d) o serviço de juros e amortizacão das Obrigações seria assegurado através de re
cursos fornecidos pelo BNDE (art. 36) que constariam do Orçamento da União 
e seriam calculados em razão do montante efetivamente emitido pela Caixa de 
Amortização (art. 37); 

e) a partir da vigência do Decreto citado nesta nota ficaram as fontea retentoras 
de impostos, nos casos de rendimentos de ações ao portador e de prêmios ob
tidos em loterias obrigadas a fornecer, aos contribuintes sujeitos ao adicional 
restituível, cOluprovantes nominativos, de numeração seguida, relativos às im
portâncias retidas, obedecendo a modêlo aprovado pelo DIR (art. 42); 

f) aOs contribuintes cujos rendimentos fôssem ahjeto de incidência do adicional, 
caberia fazer valer seus direitos junto ás fontes retentoras, comunicando ao DIR 
e à Caixa de Amortização qualquer anormalidade (art. 44); 

g) as fontes retentoras que não ohservassem o disposto no Decreto citado ou que 
"rejudicassem, por qualq1.,er forma, os possuidores dos rendimentos tributados, 
ficariam sujeitas às penalidades aplicãveis às entidades que não observassem as 
instruções, leis e regulamentos vigentes; e, confornle o caso, às sanções penais 
aplicáveis aos seus administradores, previstas no inciso I do art. 168 do D.L. 
n." 2.627/40 e legislação especial \art. 45); se a falta fôsse cometida por entidade 
que dependesse de autorização governamental, ficaria ela sujeita á penalidade 
prevista no art. 73, do D.L. n.o 2.627;'40, sem prejuízo das dt'mais sanções pre
vistas no regulamento aqui objetivado (art. 46); 

h) o direito ao recebimento das Obrigações e da fração em dinheiro prescreveria enl 
.1 anos, contados a partir da pUblicação do edital de convocação dos contribuin
tes; no mesmo prazo prescreve também o direito ao recebimento das parcelas 
anuais de amortização das Obrigações (arts. 47 e 48); e 

i I sõbre as normas baixadas pelo Decreto que vem .sendo examinado veja-se, tam
bém, nesta publicação, a Ordem de Serviço n.O 2, de 29-1-1958, do DIR; 

12) Pela Ordem de Serviço n.0 4, de 30-1-1958. o Sr. Diretor do DIR esclareceu às repartições 
subordinadas que os recibos de recolhimento do adicional restituível (Leis n. OS 1.474/51 
e 2.973/56) poderiam ser aceitos como depósitos para recursos; 
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13) Pelo Ofício-Circular n.O 20. de 6-8-1959, 'O DIR transmitiu aos órgãos delegados decisão 
tomada no processo n.O 275.907/58, sôbre comprovantes do pagamento do adicional res
tituível (Lei n.O 1.474/51), esclarecendo que os mesmos, quando ,Oferecidos em garantia 
à Fazenda Nacional, não poderiam ser transferidos ou alienados para qualquer fim, 
vist'Ü tratar-se de títulos da dívida pública; 

14) A Ordem de Serviço n.O 12, de 28-8-1962, do DlR, constante desta publicação, determi
nou que o adicional restituível Ora focalizad'Ü seria calculado e integralmente recoll1ido 
com base na totalidade do Impôsto devido, independentemente de haver ou não a pes
soa jurídica pleiteado os favores do art. 34, da Lei n.O 3.995, de 14-12-1961; 

15) Pela Ordem de Serviço n.o 20, de 23-9-1964, o DIR declarou (item VII, alíneas b, e, e f) 
não Incidir o adicional restituível de 4% sôbre reservas, na importância relativa â me
tade do impôsto de renda, destinada a investimentos no Nordeste (SUDENE) e levada 
a crédito do "Fundo para Aumento do Capital", por emprêsas instaladas naquela região; 

16) Até o advento da Lei n." 4.154, de 28-11-1962' (D.O. de 30-11-1962), o adicional de 3% 
(Lei n.O 1.474/51) e de 4,,/', (Lei n.O 2.973/56), incidente sôbre reservas ou lucros sus
pensos, era CObrado pelo sistema de notificação (Portaria n.O 29,0, de 13-2-1952, do DIR 
- D.O. de 6-5-1952). O art. 16 e seu paragrafo único da Lei n.o 4.154/62, submeteu a 
incidência ao regime normalmente aplicavel ao Impôsto de fonte, mandando que o re
colhimento do adicional se fizesse por meio de guia própria, dentro dos prazos previstos, 
que eram os aplicaveis para o caso do impôsto devid'Ü sôbre os dividendos de ações ao 
portador, a partir de 1963 (ano base de 1962). Foi, outrossim, concedido prazo especial 
para as importâncias relativas aos exercíci'Üs anteriores, ainda não cobradas. Veja-se 
sôbre o assunto a parte dêste item relativa a Prazos para recolhimento; 

17) Pela O.S. n.O 19/63 do DIR, foi aprovado o modêlo de "Guia para Recolhimento de Adi
cionais e Empréstimos"; 

18) O art. 15, da Lei n.o 4.506, de 30-1.1-1964, publicada na mesma data, revogou, a partir 
do exercício financeiro de 1965, a cobrança dos adicionais criados pela Lei n.O 1.474/51. 
O paragrafo 6.°, do mesmo artigo, concedeu àqueles que tiverem direito às Obrigações 
do Reaparelhamento Econômico, a opçao, até 30-11-1967, pelo recolhimento de 20% de 
seu val'Ür, em Títulos do Tesouro Nacional, com clausula de correção monetãria; e 

19) A Lei n.O 4.862, de 29-11-1965, pUblicada a 30-11-1965 (art. 4.°, c) declara que os con
tribuintes não serão obrigados a recolher importâncias correspondentes a exercícios 
anteriores, relativas ao adicional estudado neste item. 

II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 1.474/51 - art. 3.0 e parágrafos; art. 5.0. 
Dec. n,o 30.812/52 - art. 4,0 e parágrafos. 

Lei n.O 1.628/52 - art. 1.0; art. 5.0 e parágrafos; art. 6.0 e parágrafo 
único; art. 24. 

Dec. n. 36.773/55 - art. 210 e parágrafos. 
Lei n,O 2.973/56 - art. 1.0, §§ 2.0 a 4.0. 

Dec. n.o 42.915/57 - art. 1.0; art. 2.0; art. 5.0, § 2.0; art. 8.0; art. 24, 
I e H; art. 25; art, 37; art. 42; art. 43; art. 44; art. 
45; art. 46; art. 47; art. 48; art. 49; art. 54. 

Dec. n.o 47.373/59 - art. 207, 2,0, b, 3.0, §§ 1.0 e 2.0. 
Lei n.o 4.154/62 - art. 16 e parágrafo único. 
Dec. n.o 51.900/63 - art. 213, 2.0, b, 3.0, §§ 1.0 a 5.0. 
Lei n.O 4.506/64 - art. 15 e parágrafos. 
Dec. n.o 55.866/65 - art. 432. 
Lei n.O 4.862/65 - art. 4.0, c. 
Dec. n.o 58.400/66 - art. 511. 

IH - PRAZOS PARA RECOLHIMENTO 

1) No caso do adicional restituível incidente sôbre os impostos cha
mados de fonte, o prazo para recolhimento coincidia com aquêle fixado 
para cada caso específico, conforme o tipo de rendimento. O adicional 
deveria ser recolhido juntamente com o impôsto. 
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2) No caso do adicional incidente sôbre reservas ou lucros sus
pensos, foi êle cobrado por notificação, até o advento da Lei n.o 4.154/62. 
Até então o prazo para recolhimento era o fixado na notificação de 
cobrança. 

3) A Lei n.o 4.154/62 (art. 16) determinou que o recolhimento 
do adicional devido sôbre reservas ou lucros suspensos fôsse recolhido 
por meio de guia; com observância dos seguintes prazos: 

a) no caso das sociedades anônimas 

contado da data da assembléia-geral ordinária .... 60 dias 

b) no caso das demais sociedades 

contado da data do balanço ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 180 dias 

VIGÊNCIA: de 1-1-1963 até 31-12-1964. 

NOTA: 

Quando, em face da Lei n." 4.154/62 (art. 16 e seu parágrafO' único), passou o reco
lhimento do adicional sôbre reservas e lucros suspensos a ser feito por meio de guia. 
semelhante à adotada para os recolhimentos dos impostos de fonte, foi concedido, para 
o pagamento dOe débitos correspondentes aos exercícios anteriores, prazo até 31-3-1%3. 

IV TAXAS 

Sôbre O impôs to de fonte conforme indicações nas no
tas 2 e 4 - "Incidência": 

de 1-1-1952 até 31-12-1964 

Sôbre reservas e lucros suspensos, formados no ano an
terior: 

de 1-1-1952 até 31-12-1956 
de 1-1--1957 até 31-12-1964 

37r) 
4~i) 



II - 2 - EMPRÉSTIMO PÚBLICO DE EMERGÊNCIA 
LEI N.o 4.069/62 

I - INCIDl!:NCIA 

o Empréstimo Público de Emergência (EPE) , incidiu, em caráter 
compulsório, sôbre o impôs to dito de lucro imobiliário e outros arre
cadados nas fontes, excetuado apenas o de rendimento do trabalho. 

VIGl!:NCIA: no exercício de 1962. 

NOTAS: 

1) O EPE foi instituído pela Lei n.o 4.069. de 11-6-1962. pUblicada em 15-6-1962. destinan
do~e a receita dêle obtida (art. 46) a ser distribuída. proporcionalmente. às populações 
dos municípios dos diversos Estados excetuados os das capitais. através de financia
mento de casas a serem entregues aos trabalhadores em geral. O EPE renderia juros 
de 10% a.a .• pagáveis por semestre vencido (art. 48. § 1.0); os juros do EPE são isen
tos do impõsto de renda e do impôsto do sêlo (art. 57). 

2) Nesta publicação apenas se cuidará do EPE incidente sôbre impôsto de renda arreca
dado na fonte. embora fôsse O empréstimo devido também em relação aos impostos 
de pessoas físicas ou jurídicas. 

3) A Lei n.o 4.069/62. na parte que cogita do EPE. fOi regulamentada pelo Decreto n.O 1.394. 
de 13-9-1962. pUblicado em 19-9-1962. 

4) O Decreto n.O 1.394. de 13-9-1962. citado. fixou normas para a cobrança do EPE das 
quais se destacam as mais importantes. a saber: 

a) o dever legal de subscrever o empréstimo subsistiria. quer o impôsto tivesse 
sido pago ou recolhido no período entre 1.0 de janeiro e 15 de junho de 1962. 
data em que entrou em vigor a Lei n." 4.069/62, quer posteriormente (art. 1. ... 
parágrafo único); 

b) as repartições lançadoras deveriam proceder à imediata cobrança do EPE. des
prezando. no resultado do cálculo, as frações de CrS 1.000 (art. 2."); 

c) a cobrança do EPE. incidente sôbre o impôsto de fonte. seria feita mediante a 
exigência de guia de recolhimento (art. 3.0. b); 

d) no ato do recolhimento do EPE. seria fornecido ao subscritor. em caráter pro
visório. um recibo ou guia. documento no qual seria apôsto carimbo especial 
com os seguintes dizeres: "Empréstimo Público de Emergência - Lei n." 4.069, 
de 11 de junho de 1962 - artigo 44 - adicional de .. """ 'lo"; êsse recibo ou 
gula seria posteriormente substituído pelos títulos definitivos (art. 4.". parágrafO 
único) ; 

e) o contrôle das importãncias recolhidas aos cofres públicos a título de EPE e 
a identificação de subscritores compulsórios. seriam feitos pelas repartições lan
çadoras através tie relacionamento mensal. por órgão arrecadador, com indicação 
do número da gula, da data do recolhimento, do nome do subscritor e da im
portãncia recolhida (art. 5. 0

); 

f) o subscritor do EPE seria o contribuinte (art. 5.", ~ 1."); 
g) quando O contribuinte não tôsse identificado. ou quando o recolhimento do 

impôsto já tivesse sido efetuado. a fonte seria considerada como subscritor, para 
todos os efeitos legais (art. 5.", § 2."); 

11) as obrigações do EPE seriam nominativas e intransferíveis, não podendo ser 
cedidas, a qualquer título, nem penhoradas nem dadas em garantia e denomi
nar-se-iam "Obrigações do Empréstimo de Emergência" e do valor mínimo de 
Cr$ 1.000 (art. 7.°); 

i) ocorrendo a extinção da pessoa jurídica, titular de obrigações, será permitida 
a transferência do título para o nome do sócio ou acionista, respeitada a inte
gralidade do valor mínimo (art. 10); 

j) no caso do falecimento do titular, proceeler-se-á à transférência da Obrigação na 
forma da Lei (art, 11); 

k) as obrigações elo EPE têm poder libera tório para pagamento elo impôsto de 
renda a partir do exercício de 1964, inclusive (art. 12); as que fôssem emitidas 
em virtude de recolhimentos posteriores a 1962, teriam o mesmo poder libera
tório a partir do segundo ano subseqüente ao de sua emissão (art. 12, parágrafo 
único); êsse poder liberatório deveria se,· previamente reconhecido pela Caixa ele 
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Amortização ou pela Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, onde o comprovante 
estivesse inscrito I art, 13); nu ato do reconhecimento do poder liberatório, deveria 
ser baixada a inscrição do título, cessando a fluência de juros (art, 13, parágrafo 
único) ; 

1) o prazo de resgate do EPE é de 7 anos, a partir de 15-6-1952 (art. 17). 

5) O Decreto n." 53.880, de 10-4-1964 (D.a. de 10-4-1964), que dispõe sõbre o resgate do 
EPE, estabeleceu, em resumo, as seguintes normas, que merecem destaque: 

a) enquanto não se emitirem os títulos definitivos, os recibos ou guias forneci
dos ao subscritor, em caráter provisório, valerão como cautelas ela.'> "Obrigações 
do Empréstimo de Emergência" (art. 2.°, parágrafo único); 

b) a partir do exercício financeiro de 1964, seriam resgatáveis, mediante pagamento 
do impôsto de renda, as importâncias recolhidas em 1962 (art. 3.", § 1."); 

c) aos títulos repc'esentativos do pagamento ou recolhimento efetuados após o 
exercício de 1962, foi concedido poder libera tório para pagamento do impõsto 
de renda devido na fonte, após o transcurso de 2 anos contados do mês em 
que tenha sido efetuado o recolhimento do empréstimo (art. 3.0, § 2,°); 

d) o resgate, obser\'ado o prazo indicado na nota anterior, deverá ser solicitado na 
data da apresentação da guia de recolhimento do impôsto descontado na fonte, 
onde o subscritor fará a indicação do número do comprovante da subscrição 
do EPE, data, local e importância do recolhimento objeto da compensação pe
dida (art. 4.0 e parágrafo único); 

e) dentro do prazo improrrogável de 5 anos corridos, contado da data da apre
sentação da guia de recolhimento do impôsto descontado na fonte. o subscritor 
deverá requerer, em separada, â repartição lançadora, diretamente ou por inter
médio das repartições arrecadadoras, o resgate do EPE para o pagamento total 
ou parcial do Impôsto, indicando na petição o número, a data e o local da 
apresentação da guia de recolhimento, juntando obrigatóriamente o comprovante 
original da subscrição do EPE (art, 5.°); 

f) o pedido formulado fora do prazo fixado será considerado no exercicio subse
qüente (art. 5.0, parágrafO único); 

g) o subscritor do EPE poderá pleitear o pagamento do impôs to de renda por êle 
devido a partir de 1964, mediante compensação com O resgate do empréstimo 
representado por títulos de valor igualou inferior ao tributo devido (art, 6.°); 

h) como rotina, para contrôle de serviços, foi recomendado (art. 7.0, I) às reparti
ções lançadoras do impôsto de renda, o seguinte: 

I) processar, sem juntar a gUia de recolhimento, o pedido de resgate ante
cipado formulado pelo subscritor do EPE; 

lI) conferir os documentos apresentados e certificar no processo de resgate 
a procedência do pedido, Inutilizando o comprovante apresentado, com 
carimbo ou picote; 

III) conferir e certificar na gUia a existência do pedido de resgate; 
IV) compens"r, no cálculo do impôsto de renda devido, a importância do EPE 

resgatável, antecipadamente, cobrando, se houver, a diferença de impôsto; e 
V) encaminhar â respectiva Contadoria Seccional o processo de resgate; 

i) na rotina de contrôle foram destinadas ao DIR (art. 7.", V) as seguintes atri
buiçôes: 

I) ultimar o exame dos processos de pedidO de resgate do EPE para paga
mento do impôsto de renda, podendo promover as diligências que julgar 
convenientes; e 

lI) determinar, desde logo, a cobrança do impôsto, com as multas devidas, 
no caso de dúvida quanto à legitimidade do comprovante do EPE, can
celando a compensação e determinando a apuração da responsabilidade 
criminal do contribuinte que houver requerido fraudulentamente o res
gate do empréstimo; 

j) foi assegurado ao subscritor o direito de requerer â Caixa de Amortização e às 
Delegacias Fiscais o desdobramento dos títulos, depois de encerrado o segundo 
ano subseqüente ao do recolhimento do EPE (art. 8.°); 

k) a importãncia do EPE compensada com o impôsto devido a partir de 1964, será 
lançada como renda tributária arrecadada no exercício correspondente, fazen
do-se, paralelamente, a escrituração do resgate da dívida pÚblica respectiva 
(art, 9.°); 

I) não é permitido o resgate anteCipado para o pagamento de diferenças de impôsto 
ou para liquidação de débitos cobrados ex o//icio (art. 10); 

m) o comprovante original do recolhimento do EPE poderá ser substituido por cer
tidão, passada pelas autoridades competentes, observadas àS disposições legais 
próprias (art, 11); 

n) as obrigações do EPE não terão poder llberatório para pagamento do Impôsto 
de renda devido entre os dias 5 e 31 de dezembro de cada ano (art, 12); 

o) para cessação da fluência de juros, considera-se a data em que fôr apresentado 
o requerimento como a do resgate do EPE (art. 13). 

6) Pela O.S. n." 19/63, do DIR, foi aprovado o modêlo de "Guia para RecolhImento de 
Adicionais e Empréstimos", 

7) A Lei n." 4.862, de 29-11-1965, publicacia a 30-11-1965 (art. 4.", a) declara que os contri
buintes não serão obrigados a reCOlher importâncias correspondentes a exercícios ante
riores, relativas ao empréstimo público de emergência estudado neste item, 

8) NOTA IMPORTANTE: O EPE incidiu sôbre todos os impostos chamados de fonte, In
clusive sôbre os recolhimentos em prestações devidos sÔbre aumentos de capital, rea
lizados durante o ano de 1962 com aproveitamento de reservas tributadas ou em de
corrência de correção monetária do ativo imobilizado, gczando do benefício de tributação 
excepcional, casos em que era calculado sôbre cada parcela e juntamente canl ela re
colhido. 
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II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 4.069/62 - art. 43; art. 44, b, parágrafo único; art. 46; art. 48 
e §§ 1.0 e 2.0; art. 49; art. 57. 

Dec. n.O 1.394/62 - art. 1.0, parágrafo único; art. 2.0; art. 3.0, b; art. 4.0 
e parágrafo único; art. 5.0 e § 1.0; art. 7.0; art. 10; art. 11; art. 12, 
parágrafo único; art. 13, parágrafo único; art. 17. 

Dec. n.o 53.880/64 - art. 1.0, parágrafo único; art. 3.0, § 1.0; art. 3.0 , 

§ 2.0; art. 4.0 , parágrafo único; art. 5.0, parágrafo único; art. 6.0; 
art. 7.0, I e V; art. 8.°; art. 9.0; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13; 
art. 14; art. 15; art. 16. 

Dec. n.O 55.866/65 - art. 331, parágrafo único. 
Lei n.O 4.862/65 - art. 4.0, a. 
Dec. n.O 58.400/66 - art. 413, b. 

IrI - PRAZOS PARA RECOLHIMENTO 

Para os casos de fatos geradores ocorridos a partir de 
1.0 de janeiro de 1962 até 14-6-1962 ........... . 

Para os casos de fatos geradores ocorridos entre 
15-6-1962 até 31-12-1962 .................... . 

IV - TAXAS 

No exercício de 1963 

marcado na no
tificação de 
cobrança. 

na mesma data 
do recolhimento 
do impôsto. 

20% 



II . 3 . EMPRÉSTIMO COMPULSóRIO 
LEI N.o 4.242/63 

I - INCIDÊNCIA 

o empréstimo compulsório, mediante desconto pelas fontes paga
doras, incidiu sôbre rendimentos subordinados ao regime de arrecada
ção do impôsto de renda nas fontes de modo geral e, também, sôbre 
rendimentos de assalariados. 

VIGÊNCIA: a partir de 2-8-1963 até 31-12-1964. 

NOTAS: 

1) O empréstimo campulsório foi instituído pelos arts. 72 e seus parágrafos e 73 da Lei 
n.O 4.242, de 17-7-1963, t)ublicada no dia imediato, devendo prevalecer sua cobrança nos 
exercicios de 1963 a 1965 e destinando-se sua arrecadacão ao Fundo Nacional de Inves-
timentos, criado pelo art. 74 da mesma lei. . 

2) Pelo Decreto n.O 52.314, de 31-7-1963, publicado em 2-8-1963, foi aprovado o regulamento 
para cotrança do empr8stimo compul~ório, que disciplinou as formas de sua incidência, 
declarando que o mesmo seria cobrado pelo prazo de 3 anos, a cOntar de 2-8-1963, 
recomendando as seguintes regras: 

a) no caso de rendimentos de assalariados, o empréstimo compulsório deveria in
cidir sóbre o rendimento liquido (art. 2.°, c), considerando-se como tal 1'1 di
ferença entre o rendimento bruto e as c~ntribuições pa"a a constituição de 
fundos de beneficência e impõsto sindical (art. 2.", parágrafo único); 

bl em relação aos beneficiários dos rendimentos sujeitos á incidência do impõsto 
de renda na fonte, seriam êles contri'ruintes do empréstimo comoulsório, cal
culado êste sÕbre o montante dos rendimentos pagos ou creditados (art. 3.°); 

c) foram apontados. como contribuintes do empréstima compulsório, os 1:'eneficiá
rios dos seguintes rendimentos (art. 3."): de residentes ou domiciliados no 
estrangeiro; de ações e de partes beneficiárias ao portador não identificado; de 
deságio na cOlocação de letras de câmbio, letras do Tesouro e de outros titulas 
de crédito; de importâncias pagas ou creditada3 por pessoas jurídicas a pessoas 
físicas a título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes. quando 
não fõr indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando 
o comprovante não individualizar o beneficiário; lucro apumdo por pessoas fí
sicas na venda de propriedades imobiliárias: lucros obtidos em loterias de fi
nalidade assistencial, quando superiores a Cr$ 1.000; It:cros decorrentes de prê
mios em dinheiro obtidos enl loterias. concursos de-=portivos, 1nc'usive turfe e 
em sorteios de qu.Jquer espécie; benefícios superiores a Cr$ 1.000 resultantes 
de amortização antecipada, mediante sorteio, dos títulos de capitalizaçâo e os 
lucros atribuídos aos seus portadore,; juros de derêntures ou outras O"'rig?côes 
ao portador, provenientes de emnri'stimcs contraíelos dentro ou fora elo pais, 
por sociedades que operem no território nacional; multas ou vantagens recebidas 
por pessoas físicas nos casos de rescis&o de contrates, excetuados os ue trabalu..J; 

d) o empréstimo compulsório, calculado com base nos rendimentos sujeitos ao im
põsto de renda na fonte, seria rptir'n na ono .. tun'''"de do pagamento, crédito, 
emprégo, remEssa ou entrega do rendimento (art. 6.°); 

e) a fonte retentora do empréstimo comnuloório deveria fornecer ao contribuinte 
o respectivo comprovante, isento de sêlo (art. 6.", ~ 1."); 

f) quando o contribuinte recebesse rendimentos do tracalho de mais de uma fonte, 
deveria informar a cada uma delas o montante recebido das demais e cada qual 
deõcontaria o empréstimo compu:sór:a, proporc!cnalmente ao rendimento que hou
vesse pago, mas calculado com base no total auferido pelo ascalariado (a"t. 7.°, 
§§ L" e 2."); os que se omitissem na informação ficariam sujeitos às penas 
regulamentares do impõsto de renda. previstas para os casos de evidente intuito 
de fraude (nrt. 7.", § 3.°); 

g) no resultado do cálculo do empréstimo compulsório deveriam ser desprezadas 
as frações inferiores a CrS 100 (art. 10); 
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h) o subscritor do empréstimo seria o contribuinte (art. 11); se o contribuinte não 
pudesse ser Identificado, ou no caso de haver sido recolhido o Impôsto, a fonte 
seria considerada como subscritor, para todos os efeitos legais (art. 12); 

i) no ato do recolhimento do empréstimo compulsório, seria fornecido ao subs
critor, em caráter provisório, recibo ou guia, com os seguintes dizeres: "Emprés
timo Compulsório - Lei n.O 4.242 - arts. 72 e 73 - Cautela Provisória do Tí
tulo de Investimento" (art. 13); 

j) os recibos ou guias deveriam ser depois substituídos pelos títulos definitivos, 
de acôrdo com as instruçôes a serem baixadas pela autoridade competente 
(art. 13, parágrafo único); 

k) seriam extensivas aD empréstimo compulsório as disposiçôes da legislação do 
Impósto de renda que lhe fÔ.ssem aplicáveis, inclusive as pertinentes ao capí
tulo das penalidades (art. 14); e 

1) ocorrendo variação do salário-mínimo em vig'Ür, nos exerclClOS de 1964 e 1965, 
as tabelas para o desconto do empréstimo compulsório seriam reajustadas na 
mesma proporção (art. 12). 

3) Pela 0.8. n." 19, de 11-10-1963, 'O DIR aprovou formulário para o recolhimento do em
préstimo compulsório (Lei n.O 4.242), do adicional restituível (Leis n.O' 1.474 a 2.973) 
e do empréstimo pÚblico de emergência (Lei n.O 4.069). 

4) Pela O.S. n." 20, de 15-10-1963, nesta publicação, foram baixadas pelo DIR instruçôes 
para a execução dos serviços de cobrança do empréstimo compulsório, normas que me
recem ser consultadas pelo leitor. 

5) Pela O.S. n." 6, de 11-3-1964, do DIR, nesta publicação, foram ajustadas tabelas para 
cálculo do desconto na fonte do empréstimo compulsório, devida pelos assalariados, a 
partir de março de 1964. 

6) Sôbre 'O empréstimo compulsório, no caso de rendimentos do trabalho, classificáveis na 
cédula "C", a Lei n.o 4.357, de 16-7-1964, pUblicada no D.a. de 17-7-1964 (art. 19 e pa
rágrafos) determinou que o empréstimo em foco seria cobrado, mediante desconto na 
fonte, á razão de 3,5% sôbre a diferença entre a remuneração de cada mês e o limite 
mensal de isenção do impôsto de renda. A O.S. n." 16, de 27-7-1964, do D'IR, nesta 
publicação, alterou, em consonãncia com as dispOSições da Lei n.O 4.357, as normas 
para a cobrança do empréstimo compulsório. 

7) O art. 21, da Lei n.O 4.357/64, revog'Üu, a partir do exercício financeiro de 1965, os arts. 72, 
73 e 75, da Lei n." 4.242/64, disposições que instituíram o empréstimo compulsório e dis
ciplinaram a sua cobrança. 

8) Pelo art. 18, parágrafo único, da Lei n.O 4.357/64, foi reduzida dQ 15% para 10%, a partir 
de 1.0 de julho de 1964, a taxa de incidência do empréstimo compulsório sóbre dividendos 
e outros interêsses de ações ao portador ou de partes beneficiárias ao portador, quando 
os beneficiários optarem pela não identificação. 

9) Pelo Decreto n.O 54.334, de 28-9-1964, publicado no D.a. de 1-10-1964, foi aprovado nôvo 
Regulamento para a cobrança do empréstimo compulsório instituído pel'Ü art. 72, da 
Lei n." 4.242/63 e alterado pelos arts. 19 e 21 da Lei n.O 4.357/64, revogando-se o De
creto n.o 52.314, de 31-7-1963. 

10) As normas traçadas pelo Decreto n.O 54.334/64 seguiram rotina semelhante â adotada 
pelo Decreto n.O 52.314/63, mantendo a incidência do emuréstimo sóbre os mesmos 
rendimentos. Modificou-se, todavia, a forma de incidência sôbre os rendimentos do tra
balho aesalariado, passando a ser permitida a ponderação dos encargos de família e 
dos dependentes do contribuinte que, anteriormente, não eram considerados. As con
tribuições dos assalariados seriam calculadas como segue: 

a) o empréstimo se,ia descontado, mensalmente, â razão de 3,5% sôbre a diferençft 
entre a remuneração líquida (remuneração total menos contribuições para Cons
tituição de fundos de beneficência e impôsto sindical) e o limite de isenção, 
fixad-o em Cr$ 84.000 (art. 3.° e § 1.0); 

b) do re,ultado da aplicação da percentagem ind!cada na nota anterior seria de
dutível uma cota de 2% do limite mensal de isencão (Cr$ 1.680) para cada um 
dos encargos de família ou dependentes do contribuinte; e 

c) não se incluiriam na incidÊncia do empréstimo: as diárias e ajudas de custo 
quando destinadas á indenização de despesas de viagem e instalação do contribuin
t"" 011 (lf' <::118 família PITl loc'''llirlad''' niferf"n to .rJrque'a t>Tt} flue resirli c;: c; e " fl:<::: diá!'ia~ 
de comparecimento pagas pelos cofres públicos, excetuadas as percebidas pelos 
memDl'03 ae Ó gaos ac.llllnisLnhiv~s de oelH era vao l:OleL.l.Va; as ünportàncias pa
gas nelo3 cofres públicos a título de saláriG'-família; as importâncias pagas aos 
assalariados a título de indenização por rescisão de contrato de trabalho. 

11) Quanto aos demais rendimentos, sujeitos à Incidência do impôst-o de renda na fonte, 
ficaram subacdlnados ao empréstimo compulsório aquêles mesmos ind'cados na nota 
n." 2, c, dêste Item, todos sutordinados a uma sÓ taxa, de 10%, aplicada sôbre o ren
dimento (art. 4.° e alíneas do Decreto n." 54.334/64). 

12) O não recolhimento da importância da empréstimo compulsório descontado pela fonte 
pagadora, dentro do prazo de 90 dias contados do término dos prazos fixados em lei 
para tal recolh:mento, constituía crime de auropriação in1t'bita, definido no art. 168 
do CÓdigo Penal, na conformidade do art. 11, da Lei n." 4 357/64. 

13) A Lei n.O 4.262, de 29-11-1965, pUblicada a 30-11-1965' (art. 4.°, b) declarou que os 
contribuintes não serão obrigados a recolher Importâncias correspondentes a exercícios 
anteriores, relativas ao empréstimo compulsório estudado neste item. 
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14) A partir Cio exercício financeiro de 1967, inclusive, face no estabelecido no art. 22, da 
Lei n." 4.862/65, os Títulos de Investimento, representados pelos recibos de recolhimento 
do empréstimo compulsório, terão poder libel'atório, para fins de pagarnento dos im
postos federais devidos pelo subscritor cOlupulsÓrio. 

15) O Ministro da Fazenda baixará instruções, a partir de 1-1-1966, sôbre a liquidação ou 
resgate dos Títulos de Investimento, podendo estabelecer prioridade para os credores 
do emprestimo compulsório na subscrição, em lugar da União, de novas emissões de 
capital por sociedades de economia mista (Lei n.O 4.862/65, art. 22, parágrafo único). 

161 A partir cio exercício de 1967, á opção do subscritor, o empréstimo compulsório poderá 
ser resgatado. mediante entrega, aos respectivos credores, de Obrigações Reajustáveis 
(Lei n." 4.357/641 nominativas e intransferíveis, salvo no caso de partilha em inven
tário judicial. e com p"azo de resgate de 5 anos I Lei n." 4.862/65 - [1rt. 45, parágrafo 
único) . 

Ir - LEGISLAÇÃO 

Dec. n.o 51.900/63 - art. 102; art. 103. 
Lei n.o 4.242./63 - art, 72, §§ 1.0, 2. 0 , 4.0, 5.0, 6. 0 ; art. 73, §§ 1.0 e 2.0. 
Dec. n.o 52.314/63 - art. 1.0, a e c; art. 2. 0 , a e c e parágrafo único; 

art. 3.0 e suas alíneas; art. 5.0; art. 6.0, §§ 1.0 e 
2.0; art. 7. 0 , ~~ 1.0, 2.0 e 3.0 ; art. 8. 0 ; art. 9.0; art. 
10; art. 11 e parágrafo único; art. 12; art. 13 e 
parágrafo único; art. 14; art. 15. 

Lei n.O 4.357.64 - art. 11; art. 18, parágrafo único; art. 19 e §~ l.0 
e 2.0; art. 21. 

Dec. n.o 54.334/64 - art. LO, a e b; art. 2.0, a e b; art. 3.0, seus pará
grafos e alíneas; art. 4.0 e alíneas; art. 6.0 e 
parágrafo único; art. 8.0 ; art. 9.0; art. 10; art. 
11 e parágrafo único; art. 12 e parágrafo único; 
art. 13; art. 14; art. 15. 

Lei n.o 4.862/65 - art. 4.0, b; art. 22 e parágrafo único; art. 45, pará
grafo único. 

Dec. n.o 58.400/66 - art. 413, c. 

IrI - PRAZOS PARA RECOLHIMENTO 

a) No caso de empréstimo compulsoriamente 
feito pelos beneficiários de rendimentos su
bordinados ao regime de arrecadação nas 
fontes ................................. dentro do mes

mo prazo mar
cado para o reco
lhimento do im
pôsto sôbre que 
recair o adicio
nal. 

b) No caso de empréstimo compulsório devido 
pelos assalariados. 
Contado do mês em que se pagar, creditar, 
empregar, remeter ou entregar o rendimento dentro do mês 

seguinte. 

VIGÊNCIA: de 2-8-1963 até 31-12-1964. 
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IV - TAXAS 

a) Sôbre rendimentos do trabalho assalariado, de acôrdo com as 
seguintes tabelas: 

-1-

Rendimentos mensais pagos ou creditados, incluindo gratificações, bonificações, 
13° salário e outras vantagens, além do salário mensal: 

Desconto 
mensal 

, -- --'---._'._- - ----

Até Cr$ 73.749 ........... . 
de Cr$ 73.750 a Cr$ 82.082 ... . 
de Cr$ 82.083 a Cr$ 94.582 .. . 
de Cr$ 94.583 a Cr$ 107.082 .. ". 
de Cr$ 1G7.C83 a Cr$ 123.749 ...... . 
de Cr$ 123.75') a Cr$ 140.332 ... . 
de Cr$ 140.333 a Cr$ 156.999 ... . 
de Cr$ 157.000 a Cr$ 173.665 ... . 
de Cr$ 173.666 a Cr$ 190.332 ... . 
de Cr$ 190.333 em diante ......... . 

VIGÊNCIA: de agôsto de 1963 a fevereiro de 1964. 
NOTA: 

Isento 
Cr$ 1.300 
Cr$ 1.600 
Cr$ 1.900 
Cr$ 2.500 
Cr$ 3.2)0 
Cr$ 4. ')00 
Cr::; 4,9)0 
Cr$ 6.000 

3,5% 

Esta tabela consta do Decreto n.o 52.314, de 31-7-1963, publlcado em 2-8-1963, pre
valecendo até, inclusive, o mês de fevereil"o de 1964, quando foi alterado o salário 
mínimo. 

-2-

Rendimentos pagos ou creditados, mensalmente, incluindo gratificações, boni
ficações, 13" salário e outras vantagens, além do salário mensal: 

--------'-'----,---'- - -- ----------

Até Cr$ 147.500 ... . 
de Cr$ 147.501 a Cr$ 16,1.165 .... . 
de Cr$ 164.166 a Cr$ 189.165 ... " 
de Cr$ 189.166 a Cr$ 214.165 ..... . 
de Cr$ 214.166 a Cr$ 247.500 ... . 
de Cr$ 247.511 a Cr$ 28D.665 ...... . 
de Cr$ 28D.666 a Cr$ 314.000 ..... . 
de Cr$ 3l·U'Cl a Cr$ 347.33).. .. " . 
de Cr$ 317.331 a Cr$ 380.665 ..... . 
de Cr$ 38). fi66 em diante .......... . 

VIGÊNCIA: de março a junho de 1964. 
NOTA: 

Desconto 
mensal 

Isento 
Cr$ 2.400 
Cr$ 3.200 
Cr$ 3.800 
Cr$ 5.000 
Cr:i) 6.400 
Cr$ 8.000 
Cr$ 9.8JO 
Cr::,> 12.000 

3,t)~;'~ 

Esta tabela foi editada com a 0.8. n.O 6, de 11-3-1964, por fôrça do recomendado 
no art. 4." do Decreto n.O 52.314;'63, tendo em vista a alteração do salário-mínimo pelo 
Decreto n." 53.5'78, de 21-2-1964, publicado em 24-2-1964. 

-3-

Taxa aplicável sôbre a porção de rendimento líquido (salário 
menos contribuições para constituição de fundos de beneficên-
cia e para o impôs to sindical) mensal, acima de Cr$ 84.000 3,5% 

VIGÊNCIA: de julho a dezembro de 1964. 
NOTAS: 

1) Pràticamente, o cálculo mensal do empréstimo podia ser feito mediante aplicação da 
tax" de 3,5% sôbre todo rendimento liquido d·C) contribuinte, abatendo-se do total as~im 
alJurado a quantia de Cr$ 2.940 13,5% sôb"e Cr$ 84.000 - limite de isenção) e também 
a importância de Cr$ 1.680 por dependente que tivesse o contribuinte. 

2) A forma de cálculo de incidência acima indicada decorre da Lei n." 4.357/64 (art. 19 
e !w.rá::;rafoE,), aplicável aos casos de Ealários pagos de junho a dezembro de 1964. 
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b) Sôbre rendimentos outros sujeitos ao regime de arrecadação 
nas fontes, conforme especificação abaixo: 

-1-

Rendimentos de residentes ou domiciliados no estrangeiro. 
sôbre o rendimento bruto ............................ 10 ~ó 

Deságio na colocação de letras de câmbio, letras do Tesou
ro e de outros títulos de crédito. 

sôbre montante do deságio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 

Importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a 
pessoas físicas a título de comissões, bonificações, gratificações 
ou semelhantes, quando não fôr indicada a operação ou a causa 
que deu origem ao rendimento e quando o comprovante do pa
gamento não individualizar o beneficiário do rendimento. 

sôbre o rendimento bruto ............................. 10 '/r 

Lucro apurado por pessoas físicas na venda de proprieda
des imobiliárias. 

sôbre o montante do lucro tributável .................. 10% 

Lucros superiores 3, Cr$ 1.000, decorrentes de prêmios em 
dinheiro, obtidos em loterias de finalidade exclusivamente as
sistencial, inclusive as exploradas diretamente pelo Estado. 

sôbre o montante dos lucros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 

Lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em lo
terias: concursos desportivos em geral, inclusive do turfe, com
preendidos os bettings e as acumuladas (exclusive as pu
les de ponta, de "placés" e de duplas), bem como os sorteios de 
qualquer espécie, ressalvados os de antecipação nos títulos de 
capitalização e os de amortização e resgate de ações das socie
dades anônimas. 

sôbre a importância dos lucros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 

Benefícios líquidos superiores a Cr$ 1.000, resultantes da 
amortização antecipada mediante sorteio dos títulos de eco-
nomia denominados de "capitalização" e os benefícios atribuí-
dos aos portadores dos títulos de capitalização, nos lucros da 
emprêsa emitente. 

sôbre a importância dos benefícios ..................... 10% 

Juros de debêntures ou outras obrigações ao portador, pro
venientes de empréstimos contraídos dentro ou fora do país por 
sociedades nacionais ou estrangeiras que operem no território 
nacional. 

sôbre o montante dos juros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1O::~ 
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Importâncias relativas a multas ou vantagens recebidas 
pelas pessoas físicas nos casos de rescisão de contrato, exce
tuadas as importâncias que forem recebidas pelos assalariados, 
a título de indenização, nos casos de rescisão de contratos de 
trabalho. 

sôbre as importâncias brutas 

VIGÊNCIA: de agôsto de 1963 até dezembro de 1964. 

NOTAS: 

51 

10% 

11 As taxas acima indicadas foram instituídas pela Lei n." 4.242/63 e mantidas pela Lei 
n.o 4.357/64. Constaram, outrossim, do art. 3." e alíneas do regulamento baixado com 
o Decreto n." 52.314, de 31-7-1963, que foi revogado' pelo art. 2.° do Decreto n,O 54.334, 
de 28-9-1964. O regulamento aprovado por este último decreto repetiu as taxas acima, 
em seu art. 4.° e alíneas. 

2) A incidência do empréstimo compulsório, que normalmente vigorm'ia até julho de 1966 
face ao disposto na Lei n." 4.242/63 (art. 721, foi revogada, a partir de 1.0 de janeiro 
de 1965, pelo art. 21 da Lei n." 4.357/64. 

-2-

Dividendos e outros intel'êsses de ações ao portador e de 
partes beneficiárias ao portador, sempre que os seus beneficiá
rios optarem pela não identificação. 

sôbre os dividendos ou interêsses: 
de agôsto de 1963 a junho de 1964 ......... , ......... . 
de julho de 1964 a dezembro de 1964 ................. . 

NOTAS: 

15% 
10% 

1) A taxa foi instituída pelO art. 72, ~ 2.", b, da Lei n.' 4.242/63, que foi regulamentada 
pelo Decreto n.o 52.314/63 (art, 3.", b) e deveria vigorar, a partir de agôsto de 196:! até 
julho de 1966 (art, 2.°, a), 

2) Pela Lei n,o 4.357/64 (art. 18, parágrafO único) foi a taxa reduzida para 10%, a partir 
de 1.0 de julho de 1964, 

3) Ainda pela Lei n.o 4,357/64 (art. 21) foi revogado, a partir de 1.0 de janeiro de 1965, 
o art. 72 da Lei n° 4.242/63, pelo qual se instituiu o empréstimo, Vale dizer que a 
incidência prevaleceu até 31-12-1964. 



II - 4 - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS FISCAIS 

I - INCIDÊNCIA 

A correção monetária incide sôbre os débitos fiscais que não fo
rem efetivamente liquidados no trimestre civil em que deveriam ter 
sido pagos e tem por base de cálculo as variações do poder aquisif:jvo 
da moeda nacional, apuradas, trimestralmente, pelo Conselho Nacional 
de Economia. 

VIGÊNCIA: a partir de 17-7-1964 até 

NOTAS: 

1) A correção monetária de débitos fiscais foi instituída pelo art. 7.° e seus parágrafos 
da Lei n.o 4.357. de 16-7-1964. devendo obedecer às seguintes regras: 

a) o Conselho Nacional de Economia fará pUblicar no Diário Oficial. no segundo 
mês de cada trimestre civil. a tabela de coeficientes de atualização monetária 
a vIgorar no trimestre seguinte. sendo a correção feita com base na tabela 
em vigor à data da liquidação do débito (art. 7.°. § 1.0); 

b) a correção é aplicável. inclusive. aos débitos suspensos por medida administra
tiva ou judicial. salvo se o contribuinte depositar. em moeda. a importáncia 
questionada (art. 7.0. § 2.°); 

c) quando a Importânch;, do depósito feito pelo contribuinte para garantia de ins
táncia tiver que ser devolvida. por ter sido Julgada procedente a reclamação. 
recurso ou medida judicial. será ela atualizada monetàrlamente. devendo a de
volução processar-se. obrigatáriamente. no prazo de 60 dias. contados da data 
da decisão (art. 7.°. §§ 3.° e 4."); 

d) se as Importânsias depositadas. em garantia de instância. não forem devolvidas 
no prazo nêle previsto. ficarão sujeitas a permanente correção monetária. até 
a data da efetiva devolução. pOdendo ser utilizadas pelo contribuinte. como 
compl'nsação, no pagamento de tributos federais (art. 7.0. § 5.°); 

e) as multas e juros de mora previstos na legislação vigente como percentagem do 
débito fiscal. seriam calculados sábre o respectivo montante corrigido monetã
rlamente (art. 7.0. § 6."); 

f) a correção monetária aplicar-se-ia. também. aos débitos fiscais que deveriam 
ter sido pagos antes de 17-7-1964. quando o devedor deixasse de liquidar sua 
obrigação (art. 7.0, § 8.° - Veja-se. também. a nota 2): 

I) dentro de 120 dias. quando o débito fásse inferior a Cr$ 500.000 (art. 7.°. 
§ 8. 0 • a); 

II) em. no máximo, 20 prestações mensais. sucessivas. de valor não inferior a 
Cr$ 300.000 cada uma. no caso de débitos em montante superior a Cr$ 600.000, 
efetuando-se o pagamento da primeira prestação. obrigatáriamente. dentro 
de 90 dias da data da Lei (art. 7.°. § 8.°, b); 

III) em duas prestações mensais, iguais e sucessivas. se o valor do débito es
tivess" compreendido entre Cr$ 500.000 e CrS 600.000, devendo a primeira 
ser paga dentro de 90 dias da data da lei (art. 7.°. § 8.°, c); e 

g) excluíam-se da correção monetária e da exigência do pagamento. na forma 
do art. 7.", § 8.", Os débitos cuja cobrança estivesse suspensa por medida ad
ministrativa ou judicial, se o devedor já houvesse efetuado o depósito. em 
moeda, da Importáncia questionada. ou viesse a fazê-lo dentro de 90 dias da 
data da Lei (art. 7.°. § 9.°). 

2) Os arts. 3.°. 4.° e 5.0 da Lei n.o 4.481, de 14-11-1964 (D.O. de 17-11-1964). alteraram, 
entre outros, os prazos previstos no art. 7.° da Lei n.O 4.357. de 16-7-1964. prorrogan
do-os como segue: 

a) para 15 de dezembro de 1964, o prazo para pagamento integral. sem correção. 
dos débitos inferiores a Cr$ 500.000 (art. 3.0

); 

b) para 30 de novembro de 1964, o prazo para pagamento do débito fiscal. com 
redução de 50~~ do valor das multas correspondentes. livre de correção mo
netária (art. 4. 0 ): e 

c) os prazos constantes das alíneas b e c. do § 8.° (pagamento da L" prestação) 
e do § 9.0. do art. 7. 0 • da Lei n." 4.357/64. passaram a vencer-se a 30-11-1964 
(art. 5.°). 
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3) O art. 12 e seus parágrafos, da Lei n.O 4.388, de 28-8-1964, mandavam contar em dias 
úteis os prazos estabelecidos nas leis e regulamentos fiscais. A Lei n.O 4.481/64 (art. 9.°), 
que prorrogou os prazos da Lei n.O 4.357/64, entretanto, restabeleceu a contagem dos 
prazos em dias corridO'S. 

4) Pela Portaria Ministerial n.O 343, de 25-9-1964, publicada no D.a. de 28-9-1964 e inclui
da nesta publicação, foram estabelecidas as seguintes normas, relativamente à cor
reção de débitos fiscais, prevista na Lei n." 4.357/64: 

a) as prestações do pagamento parcelado deveriam ser liquidadas dentro dos pra. 
zos marcados, sendo facultado aos devedores a antecipação do recolhimento 
de uma ou mais prestações (item 5); 

b) a determinação do débito a ser corrigido seria feita pela soma do principal 
com as multas de qualquer natureza, inclusive as de mora (item 6); 

c) nos casos de parcelamento, vencida uma prestação e não paga até o venci
mento da prestação seguinte, considerar-se-ia vencida a dívida global, que 
ficaria sujeita à correção monetária sem prejuízo da aplicação das multas e 
demais sanções legais cabíveis (item 7); 

d) quando o débito estivesse em fase de cobrança executiva. poderia o contri
buinte requerer os benefícios da redução da multa ou do parcelamento do 
débito, sem correcão monetária, requerendo-os diretamente às Procuradorias da 
Fazenda Nacional (item 19); e 

e) pOderiam ser pleiteados os mesmos benefícios, quando o débito se encontrasse em 
fase de cobrança mediante ação executiva (item 20). 

5) Pela O.S. n.O 22, de 29-9-1964, nesta publicação, o DIR traçou normas diversas para 
aplicação da correção monetária de débitos fiscais, normas que merecem ser consultadas. 

6) Complementando a Portaria Ministerial n." 343. de 25-9-1964, foi baixada pelo Sr. Ministro 
da Fazenda a Portaria n.o Gb. 352, de 5-10-1964, nesta publicação, com instruções a se
rem observadas pelO's contribuintes, pelo Banco ào Brasil e pelas repartições arrecadadoras 
e controladoras, no caso de pagamento de débitos feitos. sem correção monetária, às 
agências do Banco do Brasil. A Portaria n.O 352/64 foi transmitida pelo DIR aos órgãos 
subordinados, pelo Ofício-Circular n.O 35/64. 

7) A Portaria Ministerial n.O Gb. 414, de 25-11-1964, nesta pUblicação, tendo em vista o 
que estabeleceu a Lei n." 4.481, de 14-11-1964, relativamente à contagem de prazos, 
baixou, em aditamento à Portaria n.o 343, de 25-9-1964, instruções especiais, a serem ob· 
servadas pelas repartições subordinadas. 

8) Ainda em aditamento às Portarias n.O Gb. 343 e 352, de 25-9-1964 e 5-10-1964, respecti. 
vamente, foram baixadas pela Portaria Ministerial n.O Gb. 275, de 13-8-1965, as seguintes 
instruções, em resumo: 

a) a contagem do prazo para efeito da atualização monetária começará a partir da 
date> em que o contribuinte tiver sido notificado para o recolhimento do débito, 
quer ce trate do lançamento inicial ou suplementar; 

b) quando os débitos resultarem de procedimento ex of/ieio. a atualização será feita 
a partir de 1.0 de janeiro do ano que se seguir ao exercício financeiro a que 
corresponder o lançamento; 

c) no sistema de fonte, o prazo para atualização monetária será contado a partir 
da data em que O tributo se tornou eXigível, em qualquer caso; 

d) no caso de débitos em suspenso, mesmo sem depósito da importância em litígio, 
somente após 16 de julho de 1964 começará a correr o prazo para o cálculo da 
atualização, a não ser que, anteriormente àquela data, houvesse sido proferida 
a decisão, caso em que o prazo se contará da data da ciência do interessado; 

e) se tiver sido proferida decisão favorável ao contribuinte e esta fór reformada por 
órgão ou autoridade superior, somente apos a notificação da última decisão será 
iniciada a contagem do prazo para fins de atualização monetãria; 

f) em se tratando de guias ou outros documentos indispensáveis ao recolhimento 
do tributo, a atual!zação começarâ a partir da data em que tais elementos bá· 
sicos, após o exame realizado pela repartição competente, forem postos à dis
posição do contribuinte, mediante intimação regular, que marcará o prazo de 
30 dias, a contar da sua efetivação, findo o qual será o processo encaminhado 
à cobrança executiva, se não tiver sido pago o débito; e 

g) quando o recolhimento independer de notificação ou intimação, a atual!zação 
do débito será calculada a partir da data em que deveria ter sido recolhido. 

9) Por fornecerem subsídios interessantes a respeito da correção monetária de débitos, ins
tituída pela Lei n.O 4.357/64, vale a pena consultar, nesta publicação, os seguintes atos 
administrativos: 

Ordens de Servico do DIR 
n.O 26, de 1-12-1964 

Ofícios-circulares do DIR 
n.o 26, de 20-8-1964 
n.O 44, de 24-8-1965 
n.O 59, de 25-10-1965 
n.O 60, de 25-10-1965 
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10) A Lei n." 4.862, de 29-11-1965 (D.a, de 30-11-19(;5) abriu nóvo prazO', até 31-1-1966, pa.ra 
pagamento integral de débitos fiscais que deveriam ter sido liquidados antes de 17-7-1964, 
gozando os contribuintes da redução de 50"; tla importância das multas devidas e fi
cando dispensados da correção monetária do valor do crédito da União. desde a sua 
constituiç"o até a respecti\'a liquida cão (art. 13). Veja-se, nesta publicação, a Portaria 
Ministeria' n.O 22, de 24-1-1966 (D.a. de 271. que autoriza o recebimento dos débitos 
fiscais, nos moldes do art. 13, da Lei n." 4.862/65, até 31-3-1966. 

11) De acórdo com o art. 14 da lei citada, as dívidas ativas da União, em fase de cobrança 
judicial a 30-11-1965, poderão ser liquidadas em até 8 parcelas mensais, iguaif3 e suces
sivas, considerada a situação financeira do devedor; a requerimento do executado, que 
dará plena garantia ao Juízo e depois de ouvido o Ministério Público, o Juiz poderá 
autorizar o parcelanlento da divida, corrigida lnonetàriamente e acrescida de juros, 
multa, custas e den1als encargos da cobrança judicial (~ 1.0); o requerimento valerá 
como confissão irretratável da dívida e, no seu pagamento, não se admitirá atraso de 
qualque!' prestação, sob pena ele se considerarem vencidas as demais, pro~seguindo ° 
executivo fiscal (§ 2.°). 

12) Na forma do art, 15 d~ Lei n. v 4.862, cito da, a atualização do valor do crédito da União 
será feita a partir do \'encimento do trimestre civil em que deveriam ter sido liquidados 
os débitos fiscais, excluido o pel'iodo anterior fi. 17_7-1964; quando o débito fiscal re
sultar de decisão de illstància superior. rnodificando decisão de primeira instância fa
vorável ao contribuinte, o cálculo da correçáü far-se-á, mediante exclusão do período 
anterior à data mn que tiver sido notificada Ou comunicada ao devedor a última de
cisão (§ 1.0); em se tratando de guias de reCOlhimento e de outros documentos indis
pensáveis ao cálculo de tributos, adicionas e penalidades, arH'esentadas no prazo legal 
às repartições, a correção monetária começGrá a partir da data em que os elementos 
básicos, a~)ós o eXalne realizado pela repnrtição, forem postos à disposição dos contri
buintes, rnediante intimação para o pa~'an1ento do respecti\'o débito ,~; 2.0); nos casos 
de reclalT~acõf's. recursos e ações, a garantia de instância pOderá ser feita, a ,Juízo do 
autor, pelo valor original do débito questionado O 5.0); tratando-se de lançamento 
ex o//icio ou suplementar. a correção monetária será feita a partir de 1.' de janeiro 
do exercício a que corresponder o tributo devido (~ 3.°); para os efeitos da correção 
monetária, nüo constitlH'fi tributos 'Os enlpréstilnos públicos compulsórios, nen1 as con
tribuiçóes obrigRtórias para o Plano Nacion"l de Educação (~ 4."). 

13) A pnrtir de 30-11-1965, face ao determinado no art. 16. da Lei n.o 4.862/65, não são 
passíveis de correção monetária do res;:Jectivo valor, nem poderão ultrapassar, na 
~ua totalidade, de 30{,'~' da iInportâllcia i.nicial da dívida, as multas n10ratórias, inclu
sive Os juros de mora, acrescidos aos débitClS resultantes da falta de recolhimento dos 
tributos, adicionais e penalidades, dentro dos prazos legais, 

14) O Orçamento Geral da União consignara, a partir do exercicio de 1966, inclusive, ru
brica própria para contabilizaçáo das inlportâncias de correçiío mOIletária prevista no 
art. 7. 0 da Lei n.o 4.357, de 16-7-1964. 

15) Face ao estatuído no art. 20 da Lei n." 4.862/65 (D.a. de 30-11-1965), na de\'olução dos 
depósitos feitos em gal\ll1tia de instância, por ter sido jUlgado procedente o recurso, re
clamação ou medida judicial, a importânCia do respectivo depósito devidamente corrigida. 
a ser entregue tambélI1 ao credor, correrá por conta da anulação da respectiva receita, 
promovida pela autoridade incumbida de fazer a cobrança originária, a qual, em des
pacho expresso, reconhecerã o direito creditório contra a Fazenda Nacional e autorizará 
a entrega do depósito corrigido. 

16) Sóbre o assunto, convém ver, nesta publicação, as Portarias Ministeriais GB n.o' 445 e 
446, ambas de 21-12-1065 (D.a, de 24-12-1965). 

II - LEGISLAÇÃO 

Lei ll,o 4.357/64 - art. 7.0, §§ 1.0 a 9,0; art. 43. 

Lei ll.o 4.481/64 - art. 3.0; art. 4,0; art. 5.0; art. 10. 

Dec. ll.O 55.866/65 - art. 332; art. 346, §§ 1.0 a 4.0; art, 371, § 1.0; art. 427. 

Lei ll.o 4.602/65 tôda. 
Lei ll.o 4.862/65 

Dec, ll,o 58.400/66 

art. 13; art. 14, §§ 1.0 e 2,°; art. 15, §§ 1.0 a 
art. 16; art. 19; art. 20. 

5 o' . , 

art, 428 e §§ 1.0 alO; art, 435, parágrafo 
art. 440, § 1.0; art, 473. §§ 1.0 a 3.0. 

único; 
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UI - PRAZOS PARA RECOLHI,MENTO 

São focalizados aqui apenas os prazos para recolhimento de dé
bitos sem correção monetária: 

1) De acôrdo com as disposições da Lei n.o 4.357, de 16-7-1964, 
modificadas pela Lei n.o 4.481, de 14-11-1964, foram fixados os seguintes 
prazos: 

a) para a totalidade dos débitos inferiores a 
Cr$ 500.000 (Lei n.O 4.357/64 - art. 7.0, § 8.0, a, e Lei 
n.o 4.481/64 - art. 3.0 ) ••.••.............••........ até 15-12-1964 

b) para a primeira prestação dos débitos a partir 
de Cr$ 500.000 (Lei n.o 4.357/64 - art. 7.0, § 8.0, b e c 
2 Lei n.O 4.481/64 - art 5.°) ....................... até 30-11-1964 

c) para o pagamento do débito fiscal com redu
ção de 50% do valor das multas aplicadas (Lei núme
ro 4.357/64 - art. 7.0, § 7.0, e Lei n.o 4.481/64 -
art. 4. 0 ) ••.••••••..••.•...••.....••.•.••.••.••.••• até 30-11-1964 

d) para depósito em moeda, nos casos de cobran
ça suspensa em decorrência de medida administrativa 
ou judicial (Lei n. O 4.357/64 - art. 7.0, § 9.0, e Lei 
n.O 4.481/64 - art. 5.0) ........................... até 30-11-1964 

VIGÊNCIA: de 17-7-1964 até 15-12-1964. 

2) De acôrdo com as disposições da Lei n.o 4.862, de 29-11-1965 
(D.D. de 30-11-1965 - suplemento), foi fixado o seguinte prazo: 

Para pagamento integral do débito, com redução 
de 50% da multa (art. 13) ....................... . até 31-1-1966 

VIGÊNCIA: de 30-11-1965 até 31-1-1966 

NOTAS: 

1) Pela Portaria Ministerial n." 22, de 24-1-1966 (D.a. de 27-1-1966), foi autorizado o rece
bimento dos débitos fiscais, nos moldes do artigo 13 da Lei 4.862/65, até 31-3-1966. 

2) Pela Portaria Ministerial Gb 254, de 21-7-1966 (D.a. de 25) foi autO'rizado o recolhi
mento, sem correção monetária, até 31-10-1966, dos débitos parcelados na forma da 
alínea b, do § 8.", do art. 7.°, da Lei n.O 4.357. de 16-7-1964. 

IV - TAXAS 

O Conselho Nacional de Economia fixou, nos têrmos do art. 7.0 , 

§ 1.0, da Lei n.o 4.357, de 16-7-1964, as diversas tabelas de coeficientes 
de correção monetária de débitos fiscais pelas Resoluções a seguir enu
meradas, incluídas nesta publicação: 

n.o 5, de 8-9-1964 (D.a. de 2-10-1964) para vigorar de 
outubro a dezembro de 1964 

n.o 6, de 7-12-1964 (D.a. de 29-12-1964) para vigorar de 
janeiro a março de 1965 
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n.O 5, de 25-2-1965 (D.a. de 18-3-1965) para vigorar de 
abril a junho de 1965 

n.O 13, de 11-5-1965 (D.a. de 19-5-1965) para vigorar de 
julho a setembro de 1965 

n.O 20, de 24-8-1965 (D.a. de 14-9-1965) para vigorar de 
outubro a dezembro de 1965 

n.O 30, de 11-11-1965 (D.a. de 25-11-1965) para vigorar de 
janeiro a março de 1966 

n.O 6, de 1-3-1966 (D.a. de 9-3-1966) para vigorar de abril 
a junho de 1966. 

n.o 26, de 24-5-1966 (D.a. de 7-6-1966), para vigorar de 
julho a setembro de 1966. 



II - 5 - MULTAS E MORAS 

I - INCIDÊNCIA 

As multas e moras, estas também chamadas juros moratórios, in
cidem sôbre o valor do tributo devido na fonte, cujo recolhimento não 
3e tenha verificado dentro do prazo legalmente previsto, mesmo que 
não haja ocorrido a sua retenção, observadas as seguintes normas: 

a) quando a fonte, espontâneamente, recolher o impôsto ou qual
quer suplemento devido, será o débito agravado com a multa 
e, se fôr o caso, com os juros moratórios; e 

b) quando o recolhimento se fizer por fôrça de exigência da re
partição ou em decorrência de ação fiscal, o impôsto ou qual
quer suplemento devido será agravado com a multa igual a 
de lançamento ex officio, imposta pela autoridade lançadora 
a que a fonte estiver jurisdicionada. 

VIGÊNCIAS: 

Face aos variados critérios legais adotados, através dos tempos, para 
aplicação das multas e moras devidas por falta ou atraso de recolhi
mento de impostos retidos na fonte, serão êles focalizados, a seguir, 
com indicação das respectivas vigências: 

1) a partir de 1937 (vigência útil) até 23-3-1942: 

aplicava-se a multa fixa (12%) sôbre o impôsto retido, 
que não fôsse recolhido às estações fiscais, dentro dos pra
zos regulamentares (art. 174, § 5.0 , do Decreto n.o 17.390, 
de 26-7-1926, que prevaleceu, sem alterações, até o ad
vento do Decreto-Lei n.o 4.178/42); 

2) a partir de 24-3-1942 até 29-11-1954: 

aplicava-se a multa fixa (10 %) sôbre o impôsto devido 
que não fôsse recolhido às repartições fiscais dentro dos 
prazos regulamentares, ainda que não se tivesse operado 
a retenção do tributo (arts. 102, 103 e 147 do Decreto-Lei 
n.o 4.178/42). 
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3) a partir de 30-11-1954 até 4-9-1956: 

a) aplicava-se a multa de mora (1 (lá ao mês), nos seguintes ca
sos (Lei n.o 2.354/54 - art. 33): 

I - quando não fôsse apresentada pelo contribuinte, dentro 
do prazo legalmente previsto, a comprovação da guia 

de recolhimento do impôsto sôbre lucro imobiliário; e 
II quando as fontes ou procuradores de residentes ou do

miciliados no estrangeiro efetuassem o recolhimento fora 
do prazo legal, espontâneamente ou por exigência da re
partição, salvo no caso da falta de recolhimento do im
pôsto retido. 

b) aplicava-se a multa fixa (50 j~) sôbre o impôsto devido, nos 
casos de exigência do recolhimento pela repartição, quando a 
fonte, tendo descontado o impôsto, não houvesse efetuado o 
recolhimento do mesmo aos cofres públicos, sendo a falta apu
rada mediante ação fiscal; neste caso, se o atraso fôsse supe
rior a 50 meses, aplicar-se-ia à espécie, em substituição, multa 
igual à de mora (1 ';:; ao mês). 

NOTA: 
O art. 209, do RegulamentCl aprovado pela Decreto n.O 36.773, de 13-1-1955, publi

cado em 17-1-1955, estabeleceu que as multas de mora nêle referidas (que eram inclu
sive as previstas pela Lei n. U 2.354/54, art. 33), seriam cobradas a partir de 30 de 
novembro de 1954, dewndo ser aplicadas retroativamente, quando inferiores à de 10% 
prevista na legislação anterior. 

c) no caso especial do parcelamento de débitos notificados ou ven
cidos até 29-11-1954, previsto no art. 208, do Decreto n.o 36.773, 
de 13-1-1955, publicado a 17-1-1955, cobrar-se-ia, além da mora 
de 10%, devida em relação ao tempo decorrido na vigência da 
legislação anterior, mais a de 1 % ao mês, em relação ao pe
ríodo subseqüente; no caso de a aplicação da mora de 10% para 
o período anterior a 30-11-1954 ser superior à de 1 % ao mês, 
aplicar-se-ia esta, ao invés daquela (art. 209, § 2.°, do Decreto 
n.o 36.773/55). 

4) a partir de 5-9-1956 até 27-11-1958: 

a) foi mantida a multa de mora (1 % ao mês) para o caso de apre
sentação fora do prazo da comprovação da guia de recolhimen
to do impôsto de lucro imobiliário; 

b) aplicava-se a todos os casos de recolhimento do impôsto fora 
dos prazos regulamentares, mas espontâneamente, multa fixa 
(10 '7á), acrescida da multa de mora (1 Já ao mês), não podendo, 
a soma dessas multas, ultrapassar a 50?;;) do débito (Lei nú
mero 2.862, de 4-9-1956, publicada em 5-9-1956 - art. 27); e 

c) aplicavam-se aos casos de ação fiscal para exigência de reco
lhimento do impôsto na fonte, multas de 30%, 50% ou 300jó 
equivalentes às de lançamento ex officio, quando houvesse falta 
ou inexatidão das guias respectivas (Lei n.o 2.862/56 -
art. 28), 
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5) a partir de 28-11-1958 até 29-11-1962: 

a) aplicava-se a multa de Cr$ 500 a Cr$ 5.000, quando o contri
buinte não apresentasse, nos prazos fixados, a comprovação 
da guia de recolhimento do impôsto de lucro imobiliário (Lei 
n.o 3.470/58 - art. 80); 

b) aplicava-se multa igual à devida nos casos de pagamento de 
impôsto fora dos prazos fixados em lei, quando, na revisão da 
guia de recolhimento do impôsto de lucro imobiliário, fôsse 
apurado impôsto ou diferença a cobrar (Lei n.o 3.470/58 -
art. 80); 

c) foi mantida a multa por atraso no recolhimento, como pre
vista pela Lei n.O 2,862/56 (art. 27) e referida já na alínea b 
da VIGÊNCIA 4; 

d) continuaram sendo aplicadas aos casos de ação fiscal para exi
gência do impôsto de fonte, multas equivalentes às de lançamen
to ex offieio, então de 50% ou 300%, quando houvesse falta 
ou inexatidão das guias de recolhimento (Lei n.o 3.470/58 -
art. 31); 

e) aplicava-se multa igual ao valor do impôsto, nos casos de falta 
ou inexatidão da guia de recolhimento, por omissão de rendi
mentos, se o responsável não atendesse à intimação para es
clarecimentos ou deixasse de acusar, na resposta, todos os ren
dimentos pagos ou creditados (art. 31 da Lei n.o 3.470/58); 

f) as penalidades previstas nas alíneas anteriores (d e e) aplicam
se igualmente aos casos de falta ou inexatidão das guias de 
recolhimento do impôsto de lucro imobiliário (art. 4.0, § 2.0, 
da Lei n.o 3.470/58); 

g) nos casos de ação fiscal para exigência de recolhimento do 
impôsto de fonte, em virtude de falta ou inexatidão das res
pectivas guias, será concedida a redução da quinta parte da 
multa aplicada, se o responsável recolher o débito sem apre
sentar reclamação ou recurso (Lei n.o 3.470/58 - art. 31, 
§ 4.°); e 

h) quando a fonte deixa de descontar o impôsto sôbre rendimen
tos do trabalho assalariado (art. 61, § 2.0, da Lei n.o 3.470/58), 
fica sujeita a multa de Cr$ 500 a Cr$ 5.000, em relação a cada 
grupo de cinco beneficiados (Ver VIGÊNCIA 9). 

6) a partir de 30-11-1962 até: 

Aplicam-se todos os casos previstos nas alíneas da VIGÊNCIA 5, 
salvo quanto à alínea c, que é objeto de nota abaixo. 

NOTA: 
Aplica-se aos casos de recolhimentos fora dos prazos regUlamentares a multa de 

10%. quando o atraso não exceder de 180 dias; nos casos de atraso superior a 180 dias 
a muIta de 10% referida será cobrada por semestre ou fração; nos casos de atraso 
não superior a 30 dias. a multa será de apenas 5'70 (Lei n." 4.154/62 - art. 15); além 
da multa de 10%. por semestre ou fração. deverá ser cobrada. ainda. a mora de 1% 
ao mês, contada a partir do segundo mês de atraso. como estabelecido na Lei n.o 2.862/56 
(art. 27), então sem obediência ao teto de 50%. revogado pelo art. 15. § 3.°. da Lei 
n.O 4.154/62. 
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7) a partir de 17-7-1964 até 29-11-1965: 

De acôrdo com o estatuído no art. 7.0, § 6.0, da Lei nú
mero 4.357, de 16-7-1964, publicada em 17-7-1964, as multas 
e moras como percentagens do débito fiscal serão calculadas 
sôbre os valôres corrigidos dos tributos devidos, quando sujei
tos à correção. 

8) a partir de 30-11-1964 até: 

Em face do disposto no art. 30, item lU e § 2.°, da Lei 
n.o 4.506, de 30-11-1964, publicada na mesma data, as socie
dades, associações e fundações referidas nas letras a e b do 
art. 28, do De~reto-Lei n.o 5.844, de 23-9-1943, ficarão sujeitas 
a multa de Cr$ 10.000 a Cr$ 100.000 se deixarem de recolher, 
nos prazos marcados, o impôsto que tenham retido sôbre ren
dimentos por elas pagos. 

9) a partir de 5-4-1965 até: 

Ante o recomendado no art. 9.0, da Lei n.o 4.357, de 
16-7-1964, foram monetàriamente corrigidos, consoante se vê 
das alíneas a e t, do art. 361, do Decreto n.o 55.866, de 25-3-1965 
(D.a. de 5-4-1965), os limites máximo e mínimo das multas, 
referidas nas'lJíneas a e t da vigência 5, que passaram a ser 
de Cr$ 4.200 a Cr$ 42.500. 

* * * 
OBSERVAÇÕES: 

1) A Lei n.O 4.862, de 29-11-1965 (publicada em suplemento ao D.a. de 30-11-1965), que 
alterou a legislação do impôsto de renda, determinou, em seu art. 16, que não são 
passíveis de correção monetária do respectivo valor, nem poderão ultrapassar, na sua 
totalidade, de 30% da Importãncia inicial da dívida, as multas moratórias, inclusive 
os juros de mora, acrescidos aos débitos resultantes da falta de recolhimento dos tri
butos, adicionais e penalidades, dentro dos prazos legais. 

2) Pela Portaria Ministerial n.O 22, de 24-1-1966 (D.a. de 27), foi autorizado o recebimento 
dos débitos fiscais, nos moldes do art. 13 da Lei n.O 4.862/65, até 31-3-1966. 

3) Pela PO'l"taria Ministerial n.O Gb. 254, de 21-7-1966 (D.a. de 25) foi autorizado o reco
lhimento, sem quaisquer penalidades, Inclusive multa de mora, até 31-10-1966, dos dé
bitos parcelados na forma da alínea b, do § 8.°, do art. 7.°, da Lei n.O 4.357, de 16-7-1964. 
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II - LEGISLAÇÃO 

Dec. n.O 17.390/26 - art. 74, § 5.0. 

D.L.n.o 4.178/42 - art. 28, a e b; art. 102; art.103; art. 147; art. 208; 
art. 209. 

D.L. n.O 5.844/43 - art. 147. 

Dec. n.O 24.239/47 - art. 147. 

Lei n.o 2.354/54 - art. 33 (art. 147, a a e e §§ 1.0 e 2.°); art. 35. 

Dec. n.o 36.773/55 - art. 147, a a e, § 1.0; art. 209. 

Lei n. ° 2.862/56 - art. 27; art. 28. 

Dec. n.O 40.702/56 - art. 147, a a e, § 1.0. 

Lei n.o 3.470/58 - art. 4.0, § 2.0; art. 31, a a d, §§ 1.0 a 4.0; art. 61, 
§ 2.°; art. 80, a e b 

Dec. n.o 47.373/59 - art. 142; art. 146, parágrafo único; art. 147, a a f, 
§§ 1.0, 3.0, 4.0 e 5.0. 

Lei n.o 4.154/62 - art. 15 (art. 142 e parágrafos). 

Dec. n.o 51.900/62 - art. 142, §§ 1.0 e 2.°; art. 146; art. 147, a, b, d, e, 
f, §§ 1.0, 3.0, 4.0 e 5.0. 

Lei n.o 4.357/64 - art. 7.0, § 6.0; art. 9.0. 

Lei n.o 4.481/64 - art. 9.0. 

Lei n.o 4.506/64 - art. 30, IV e § 2.0. 

Dec. n.O 55.866/65 - art. 357, §§ 1.0 e 2.°; art. 358; art. 361, a, b, d, a f, 
§§ 1.0, 3.0 a 5.0; art. 365; art. 371 e parágrafos; 
art. 436; art. 440. 

Lei n.o 4.729/65 - art. 1.0, §§ 2.° e 4.0; art. 2.0, parágrafo único; art. 11. 
Lei n.o 4.862/65 - art. 16; art. 39, parágrafo único. 

Dec. n.o 58.400/66 - art. 296; art. 417; art. 428 e § 10; art. 440 e pará
grafos; art. 441; art. 442 e parágrafos; art. 443 e 
parágrafo único; art. 446 alíneas e parágrafos; 
art. 447; art. 448 alíneas e parágrafos; art. 449; 
art. 455, §§ 2.0 e 5.0; art. 456; art. 460; art. 473, 
§§ 1.0 e 2.0. 

III - PRAZOS PARA RECOLHIMENTO 

a) As multas calculadas percentualmente sôbre o impôsto, por 
recolhímentos espontâneos fora do prazo legal, ou feitos em decorrên
cia de exigência fiscal, inclusive nos casos de procedimento ex officio, 
devem ser recolhidas juntamente com o impôsto; 

b) As multas aplicadas em conseqüência de infrações regulamen
tares devem ser recolhidas dentro do prazo fixado na notificação res
pectiva. 
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IV - TAXAS 

a) Multa e mora, aplicáveis sôbre o valor do impôsto ou da dife
rença, nos casos de recolhimentos espontâneos, fora dos pra
zos regulamentares: 

1) a partir de 1937 até 23-3-1942. 
Taxa única .................................. 12 % 

2) a partir de 24-3-1942 até 28-11-1954. 
Taxa única .................................. 10% 

3) a partir de 29-11-1954 até 4-9-1956. 
Taxa aplicada por mês ou fração de mês de atra-

so, até o máximo de 50 % do débito .......... 1 ~'.~ 

4) a partir de 5-9-1956 até 29-11-1962. 
Taxa fixa no primeiro mês de atraso. . . . . . . . . . . 10~;) 

Taxa aplir;ada, além da de 10% fixa, por mês de 
atraso. limitada ao máximo de 40% .......... 1 ~;) 

5) a partir de 30-11-1962 até 

I - quando o atraso não fôr superior a 30 
dias - taxa fixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ':~ 

TI - quando o atraso fôr superior a 30 e não 
excedente de 180 dias ................. 10 ;:ó 

III - quando o atraso fôr superior a 180 dias. 
Por semestre ou fração de semestre . . . . . 10;~ 

IV - multa de mora (sem limitação) - taxa 
mensal a partir do segundo mês ....... 1; é 

NOTAS: 

1) Prevaleceu o limite máximo de 50'; do débito para a aplicação da multa de mora, 
apenas aLé 29-11-1962, limite revogado por fôrça do disposto no art. 15, § 3,", da Lei 
n." 4.154/62, 

2) A Lei n ," 4,862, de 29-11-1965 (publicada em suplemento ao D,Q, de 30-11-1965). que 
alterou '" legislação do impôsto de renda, determinou, em seu art. 16, que não po
derão 1llcrapassar, na sua totalidade, de 30% da importância inicial da dívida as multas 
moratórias, inclusive os juros de mora, acrescidos aos débitos resultantes da falta de 
recolhiInento dos trIbutos, adicionais e penalidades, dentro cio prazo legal. 

b) Multa aplicável sôbre o valor do impôs to ou diferença a reco
lher, apurado em decorrência de procedimento ex officio: 
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NOTA: 

I - a partir de 29-11-1954 até 4-9-1956. 

Na falta ou inexatidão da guia de reco
lhimento, apurada em ação fiscal, aplicada 
sôbre o impôsto ou diferença: nos casos de 
exigência do recolhimento pela repartição 
competente, se a fonte descontar o impôsto no 
ato do crédito ou pagamento do rendimento 
e não efetuar o recolhimento, quando a falta 
tenha sido apurada mediante ação fiscal di-
reta na fonte pagadora ................... 50% 

n - a partir de 5-9-1956 até 27-11-1958. 

Na falta ou inexatidão da guia de reco
lhimento, apurada em ação fiscal, aplicada 
sôbre o impôsto ou diferença: 

1) quando forem prestados satisfatària-
mente os esclarecimentos pedidos . . . . . . . 30 IJ{-, 

2) quando forem julgados insatisfatórios 
os esclarecimentos prestados ........ 509;) 

3) quando fôr comprovado o evidente intui-
to de fraude ......................... 300 % 

In - a partir de 28-11-1958 até 

Na falta ou inexatidão da guia de reco
lhimento, apurada em ação fiscal aplicada sô
bre o impôsto ou diferença: 

1) nos casos de ação fiscal para exigência do 
recolhimento do impôsto .............. 50% 

2) quando provado o evidente intuito de 
fraude .............................. 300% 

3) quando a fonte deixar de atender à inti
mação para esclarecimentos ou de acusar, 
na sua resposta, todos os rendimentos. . 100% 

A partir de 29-11-1958. pOderá a fonte gozar da redução da quinta parte da multa 
de eXigência ex officio, se, no prazo marcado. efetuar o recolhimento. sem apre<lentar 
reclamação ou recurso. 
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c) Multas aplicáveis por infrações regulamentares. 

Vejam-se as notas feitas às vigências da Incidência, a saber: 

VIGÊNCIA 5, alínea a e h. 

VIGÊNCIA 7. 

VIGÊNCIA 8. 



III - ITENS DE INCIDÊNCIA ESPECÍFICA 

1 - Aluguéis Pagos a Residentes ou Domiciliados no Exterior 
2 - Lucros de Filiais, no Brasil, de Emprêsas Estrangeiras 
3 - Rendimentos de Películas Cinematográficas Estrangeiras 
4 - Royalties e/ou Rendimentos de Assistência Técnica, Científica, 

Administrativa ou Semelhantes, Pagos a Domiciliados no Exterior 
5 - Outros Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior 
6 - Rendimentos de Domiciliados no País, Ausentes no Estrangeiro, 

a Serviço da Nação ou por Motivo de Estudos 
7 - Juros de Debêntures e de Outras Obrigações ao Portador 
8 - Juros e Prêmios de Títulos ao Portador da Dívida Pública 
9 - Juros e Prêmios de Títulos Nominativos da Dívida Pública 

10 - Juros Pagos por Pessoas Jurídicas a Pessoas Físicas 
11 - Deságio de Títulos ao Portador 

12 Rendimentos de Partes Beneficiárias Nominativas, Pertencentes 
a Pessoas Físicas 

13 Rendimentos de Partes Beneficiárias Nominativas, Pertencentes 
a Pessoas Jurídicas 

14 - Rendimentos de Ações e de Partes Beneficiárias ou de Fundador, 
ao Portador 

15 - Rendimentos de Ações Nominativas e de Ações Nominativas En
dossáveis, Pertencentes a Pessoas Físicas 

16 - Rendimentos de Ações Nominativas e de Ações Nominativas En
dossáveis, Pertencentes a Pessoas Jurídicas 

17 - Amortização de Ações ao Portador 

18 - Fundos de Reserva das Sociedades Anônimas - Parte Excedente 
ao Valor do Capital Realizado 

19 Importâncias Registradas Como Despesas, por Sociedades Anôni
mas, sem Identificação da Causa e Individualização do Benefi
ciário do Crédito ou do Pagamento 

20 - Empréstimos Tomados a Pessoas Jurídicas por Sócios, Acionistas, 
Seus Cônjuges ou Dependentes 

21 - Lucros e Outros Rendimentos Atribuídos aos Titulares de Cotas 
de Capital 

22 Lucros e Interêsses Distribuídos por Outras Sociedades, Exceto 
as Anônimas, a Quaisquer Pessoas Jurídicas 
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23 - Reavaliação do Ativo 

24 - Correção Monetária do Ativo Imobilizado 
25 - Aumento de Capital com Aproveitamento de Reservas - Tribu

tação Excepcional 
26 - Prêmios em Dinheiro Obtidos em Loterias ou Sorteios de Qual-

quer Espécie 
27 - Benefícios Atribuídos aos Portadores de Títulos de Capitalização 
28 - Rendimentos do Trabalho Assalariado 
29 - Cotas-Partes de Multas e Fundo de Estímulo 

30 - Remuneração a Não Empregados 
31 - Aluguéis Pagos por Pessoas Jurídicas a Pessoas Físicas Domici

liadas no País 
32 - Fretes 
33 - Multas e/ou Vantagens Decorrentes da Rescisão de Contratos, 

Exceto os de Trabalho 
34 - Rendimentos das Cotas de Participação no Fundo Nacional de 

Investimentos 
35 - Lucro Obtido Pelas Pessoas Físicas na Venda de Propriedades 

Imobiliárias 



IH - 1 - ALUGUÉIS PAGOS A RESIDENTES OU 
DOMICILIADOS NO EXTERIOR 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre o rendimento líquido de aluguéis de que 
sejam beneficiários os domiciliados no exterior. 

VIGÊNCIA: útil, a partir de 1937 até 

NOTAS: 

1) O impôstc sôbre a especle foi instituído pelo art. 174, do Decreto n.O 17.390, de 26-7-1926. 
Embora fossem tributáveis, desde 1923 (Lei n.O 4.783/23), Os rendimentos de domiciliados 
no exterior, o impôsto não incidia, então, sôbre rendimentos de capitais imobiliários, 
que, só a partir de 1926 (art. 18 da Lei n." 4.984 de 31-12-1925), passaram a ser gra
vados e apenas com o impôsto complementar progressivo, na decla~ação de pessoa física. 

2) Com a nova redação dada ao art. 174, do Decreto n.O 17.390, de 26-7-1926, pelo Decreto 
n.O 21.554, de 20-6-1932, surgiu referência à renda de aluguéis pertencentes a domiciliados 
no estrangeiro. 

3) Embora sem que a isto se reportassem expressamente os regulamentos do tributo desde 
que surgiu o tipo de incidência de que tratamos, 'O impôsto foi sempre calculado sôbre 
o rendimento líquidO de aluguéis. Veja-se sôbre o assunto a decisão do DIR n." 157 
na Revista Fiscal de 1932. 

4) Admitiram-se sempre como deduções do rendimento bruto de alugUéis de domiciliados 
no exterior aquelas mesmas previstas para a cédula "E" da decla,ação de pessoa fí
sica, desde que, comprovadamente, constituam ônus do beneficiário do rendimento. 

5) No caso de falecimento da pessoa física domiciliada no estrangeiro, o impôsto na fonte 
será reco:hido, em nome do espólIo, até a homologação da partilha ou adjudicação dos 
bEns. 

6) Quando O aluguel já houver sirlo tributado na fonte, pagará apenas a diferença de 
impõsto, se pertencente a domiciliado no exterior. 

7) Se a fonte ou o procurador não retiver o impôsto, responderá, assim mesmo, pelo seu 
recolhimento. 

8) Se a fonte assumir o ônus do impôsto devido pelo beneficiário do rendimento, a im
p'Ortância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue será considerada líquida, 
cabendo o reajustamento do rendimento bruto, sôbre o qual recairá o tributo. 

9) Sôbre aluguel de embarcações, veja-se o item "IIl - 32 - FRETES". 

II - LEGISLAÇÃO 

Lei n,o 4.783/23 - art. 3.0, § 2.0 . 

Lei n.o 4.984/25 - art. 18. 
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Dec. n.o 17.390/26 - art. 1.0; art. 174. 

Dec. n.o 21.554/32 - art. 1.0 (art. 174). 

D.L. n.o 1.168/39 - art. 21. 

D.L. n.o 4.178/42 - art. 16; art. 97; art. 98; art. 100; art. 102 art. 103. 

D.L. n.o 5.844/43 - art. 16; art. 97 e § 3.0; art. 100, parágrafo único; 
art. 102. 

Lei n.o 154/47 - art. 1.0 (97 e 102); art. 27. 

Dec. n.o 24.239/47 - art. 16; art. 97 e § 3.°; art. 100, parágrafo único 
art. 102, § 1.0. 

Lei n.o 2.354/54 - art. 30; art. 43. 

Dec. n.o 36.773/55 - art. 16; art. 97, 1.0, § 5.0; art. 100, parágrafo 
único e alíneas; art. 102, § 1.0. 

Dec. n.o 40.702/56 - art. 16; art. 97, 1.0, § 5.0; art. 100, parágrafo 
único, a e b; art. 102, § 1.0. 

Lei n.O 3.470/58 - art. 77; art. 78. 

Dec. n.o 47.373/59 - art. 16; art. 97, I, II, § 1.0, a e b, § 50; art. 102, 
parágrafo único, a e b; art. 103, §§ 1.0 e 7.0; 
art. 105, § 2.0. 

Lei n.o 4.154/62 - art. 5.0; art. 8.0, § 9.0; art. 19, § 3.0. 

Dec. n.o 51.900/63 - art. 16; art. 97, 1.0, a e b, §§ 5.0, 7.0 e 8.0; art. 102, 
§ 1.0, a e b; art. 103, §§ 1.0 e 7.0; art. 105, § 2.0; 
art. 209. 

Dec. n.o 55.866/65 - art. 22 e parágrafo único; art. 41; art. 229, 1.0; 
art. 229, parágrafo único, h; art. 234; art. 243, 
§ 1.0, a e b; art. 244, § 1.0; art. 413; art. 414. 

Lei n.o 4.862 65 - art. 46. 

Lei n.o 4.863/65 - art. 28. 

Dec. n.o 57.585/66 - Todo. 

Dec. n.o 58.400/66 - art. 33, alíneas e parágrafo único; art. 293, b 
e h; art. 298; art. 309, § 1.0, a e b; art. 310, § 
1.0; art. 502. 

III - PRAZOS PARA RECOLHIMENTO 

1) À proporção que fôssem sendo recebidos os alu-
guéis pelo procurador do beneficiário do rendimento .. , mensalmente. 

VIGÊNCIA: de 1937 até 23-3-1942 
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2) Contado da data em que se tornou obrigatória a 
retenção em virtude do recebimento do aluguel pelo pro
curador, ou do crédito, emprêgo, remessa, pagamento ou 
entrega do rendimento pela fonte .................. . 

VIGÊNCIA: de 24-3-1942 até 31-12-1947 

3) À medida em que são cobrados os aluguéis pelo 
procurador, ou em que é feito o crédito, emprêgo, remes
sa, pagamento ou entrega do rendimento pela fonte, por 
semestre vencido. . ................................. . 

VIGÊNCIA: de 1-1-1948 até 

IV - TAXAS 

De 1937 até 31-12-1943 
de 1-1-1944 até 31-12-1947 
de 1-1-1948 até 31-12-1954 
de 1-1-1955 até 31-12-1958 
de 1-1-1959 até 31-12-1962 
de 1-1-1963 até 31-12-1964 
de 1-1-1965 até 31-12-1965 
de 1-1-1966 até 31-12-1966 

NOTAS: 

8% 
10% 
15% 
20% 
25% 
25% 
25% 
25% 
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30 dias. 

janeiro e ju
lho de cada 
ano. 

+ 5% 

+ 2,5% 

1) Nos anos de 1963 e 1964, à vista do determinado pelo art. 19, § 3.°. da Lei n.· 4.154/62, 
juntamente com o Impôsto, foi cobrado como impôsto também um adicional de 5%. 

2) No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.O. 
de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na forma 
do regulamento baixado com o Dec. n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.O. de 7-1-1966), nesta 
publicação. 



UI·2 . LUCROS DE FILIAIS, NO BRASIL, 
DE EMPRÊSAS ESTRANGEIRAS 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre o lucro, real ou arbitrado, apurado nas ope
rações das filiais, no Brasil, de emprêsas domiciliadas no exterior, res
peitadas as disposições regulamentares pertinentes a quaisquer pes
soas jurídicas. 

VIGÊNCIA: útil, a partir de 1937 até 

NOTAS: 

1) Embora já o § 2.° do artigo 3.' da Lei u.' 4.783, de 31-12-1923 (Orçamento para 1924), 
tivesse objetivado a tributação dos rendimentos de residentes fora do pais, parece 
que ainda ai não poderiam ser alcançados pela incidência os lucros de que se trata. 
O Regulamento do Impósto de Renda, aprovado pelo Decreto n." 17.390, de 26-7-1926, 
reproduziu, ampliada, em seu artigo 174, a citada disposição da Lei n." 4.783/23, Em 
nova redação do artigo 174 do aludido Decreto n.o 17.390/26, mandada adotar pelo De
creto n," 21.554, de 20-6-1932. se bem que não se referindo. ainda. especificamente ao 
rendimento do tipo aqui focali:óado. deu oportunidade a várias decisões. inclusive da 
Supremo Tribunal Federal. que julgou de\'ido o impõsto, deóde o Decreto n." 17.390, 
de 1926. 

2) Face à redação dada "O artigo 174. do Regulamento alterado pelo DecreTO n." 21.554, 
de 20-6-1963, dever-se-ia abater do impõsto devido pelo domiciliado no exterior, o im
pôsto proporcional pago pela pessoa juridica. Assinl, a taxa geral etc 8' f incidente 
sôbre os rendiInentos de don1i('iliado~ 110 estrangeiro ficava. no caso, reduzida a 4(,ó 
apenas, por isso que a ;Jes"oa jurídica sujeitava-se :10 tributo, a r3::.~ão de 4(:/ sôb~'e 
os sp.us lucros. 

3) A partir da vigência do D,L. 4,178, de 13-3-J942, eplicável retroativamente desde 1-1-1942 
(art. 208). os lucros das filiais de en1présa:::. estrangeiras passaran1 a ser alcançados 
obviamente pela inCidência na f.orma do artigo 97. daquele diploma legal. C'. tambÉm, 
não 11lais se abateu o inlpôsto pago pela pessoa jurídica, do deyido na fonte. 

4) A partir de 1-1-1948, face ao disposto nos artigos 9." e 27. ela Lei n." 154. de 25-11-1947, 
foram excluídos da incidência do tributo na fonte. os lucros €lnpregados. no Brasil, 
na ampliação do parquE' industnaL A exclusão durou até a vigênCia da Lei nY 4.154, 
de 28-11-1962, que subordinou ,art. 4." e paragrafos) essa parte dos lucros à incidência 
de taxa menor do que aQuela a que ('stflo sujeitos os lucros crecUtados ou remetido:::" 
pela filial no ;:>aís, à matriz 110 exterior e impõe a sua ('fetiva aplica cão no fim a que 
se destina::.n, até a dat:1 elo encerran1ento do exercicio seguinte, sob pena de se tornar 
exigível o tributo às taxa:::.. norrnais, ~lgravado C0111 as !llultas e juros lnoratórios de
vidos. De acôrdo COU1 o r,rtigo :3tJ da Lei citacla, n taxa de incidência, no caso, é apli
cavei a partir de 1-1-196:;' 

5) Ainda a partir da Lei n.' 4.154,62. a in1portúncia destr,cada dos lucros para a !un
pliação do parque indu~trü1.l de\"erá sei' levada a crédito de conta de ,~apital ou de 
fundo espeCial. 

6) SôbrQ o assunto ampliação do lXll'que indu....;trial. COllyen1 que' se leirnn a:s Orden:s de 
Serviço do DIR n.''' 4/48. 1/49 e 21 55. 
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II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 4.783/23 - art. 3.0, § 2.0. 

Dec. n.o 17.390/26 - art. 174. 

Dec. n.o 21.554/32 - art. 1.0 (174). 

D.L. n.o 1.168/39 - art. 21. 
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D.L. n.o 4.178/42 - art. 97; art. 98; art.100; art. 102; art. 103; art. 208. 

D.L. n.o 5.844/43 - art. 97, a, § 3.0; art. 100; art. 102; art. 103; art. 207. 

Lei n.o 154/47 - art. 1.0 (97); art. 9.0; art. 27. 

Dec. n.o 24.239/47 - art. 97, a, § 2.0, c, § 3.0; art. 100; art. 102 e § 1.0; 
art. 103. 

Lei n.o 2.354/54 - art .. 30. 

Dec. n.o 36.773/55 - art. 97, 1.0, § 2.0, c, § 5.0; art. 100; art. 102 e seu 
§ ~.o; art. 103; art. 211. 

Dec. n.o 40.702/56 - art. 97, 1.0, § 2.0, c, § 5.0; art. 100; art. 102 e 
seu § 5.0; art. 103; art. 210. 

Lei n.o 3.470/58 - art. 21; art. 77. 

Dec. n.o 47.373/59 - art. 97, I, § 2.0, c, § 5.0; art. 102; art. 103, § 5.0; 
art. 105; art. 212. 

Lei n.o 4.131/62 - art. 41, c; art. 42; art. 43; art. 44. 

Lei n.o 4.154/62 - art. 4.0 e §§ 1.0 e 2.0; art. 5.0; art. 19, § 3.0; art. 36. 

Dec. n.o 51.900/63 - art. 97, 1.°, a, 2.0, c, 4.0, § 5.0, § 6.0, § 8.0; art. 102; 
art. 103, § 5.0, a, § 7.°; art. 209. 

Dec. n.o 53.451/64 - todo. 

Emenda Constitucional n.o 7/64 - tôda. 

Lei n.o 4.390/64 - art. 1.0; art. 3.0; art. 4.0. 

Dec. n.o 55.762/65 - todo. 

Dec. n.o 55.866/65 - art. 22, a; art. 229, incisos 1.0 e 3.0; art. 231; 
art. 232; art. 233; art. 234; art. 235; art. 243; art. 
244, § 6.0, a, § 7.0; art. 414. 

Lei n.o 4.863/65 - art. 28. 

Dec n.o 57.585/66 - todo. 

Dec. n.o 58.400/66 - art. 33, a; art. 292, 1.0 e 3.0; arts. 295 a 299; art. 309; 
art. 310, § 6.0, a e § 7.0; art. 502; art. 506. 
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IH - PRAZOS PARA RECOLHIMENTO 

a) Desconto pela fonte ao entregar, remeter, em
pregar ou creditar o rendimento, devendo o re-
colhimento ser feito ........................ antes da re

messa ou pa
gamemto. 

VIGÊNCIA: de 1937 até 23-3-1942. 

b) Contado da data do pagamento, crédito em
prêgo, remessa ou entrega do rendimento 

VIGÊNCIA: de 25-3-1942 até 27-11-1958 

c) Contado da data do encerramento do ~alanço. 

VIGÊNCIA: de 28-11-1958 até 

IV - TAXAS 

120 dias 
30 dias 

120 dias 

a) Sôbre os lucros remetidos, pagos, creditados ou entregues: 

de 1937 até 31-12-1941 ................. 4% 
de 1-1-1942 até 31-12-1943 · .............. " 8% 
de 1-1-1944 até 31-12-1947 · ................ 10% 
de 1-1-1948 até 31-12-1954 ................. 15% 
de 1-1-1955 até 31-12-1958 · ................ 20% 
de 1-1-1959 até 31-12-1962 ................. 25% 
de 1-1-1963 até 10 -9-1964 ................. 28% + 5% 
de 11-9-1964 até 31-12-1964 • o ••••••••••••••• 25;10 + 5% 
de 1-1-1965 até 31-12-1965 ................. 25% 
de 1-1-1966 até 31-12-1966 25% I 2,5% • ., •••••••••• o ••• T 

NOTAS: 

1) Nos anos de 1963 e 1964. juntamente cOm a taxa do tributo, e como impôsto também, 
foi cobrado um adicional de 5%, instituído pelo art. 19, § 3.°, da Lei n." 4.154, de 
?8-11-1962. 

2) A partir de 1-1-1963, em decorrência do disposta no artigo 44 da Lei n." 4.131/62, 
o impôsto será acrescido de 20%, no caso de emprêsas cujas atividades sejam repu
tadas de menor interêsse para a economia nacional, segundo definição em decreto do 
Poder Executivo. 
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3) A partir de 11-9-1964, data da pUblica,ção da Lei n.O 4.390, de 29-8-1964, O montante 
dos lucros e dividendO's remetidos para o exterior fica sujeito a um impôsto suplemen
tar de renda, sempre que a média das remessas, em um triênio, a contar do ano de 
1963, exceder a 12% sôbre O capital e reinvestimentos registrados, na forma dos ar
tigos 3.° e 4.°, da Lei n.o 4.390 citada. O artigo 299 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto n." 58.4·()0/66 estabelece " seguinte tabela para o impôsto suplementar: 

Remessas: 
Entre 12% e 15% 
Entre 15% e 25% 
Acima de 25% 

40% 
50% 
60% 

Êste impôsto suplementar será descontado e recolhido pela fonte, por ocasião de 
cada remessa que exceder à média trienal referida (ver, também, a O.S. n.O 23/64, 
do DIR, nesta publicação). 

4) Será diminuído do impôsto a pagar, o tributo anteriormente retido e recolhida. 
5) No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.O. 

de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na forma 
de Regulamento baixado com o Dec. n." 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), nesta 
publicação. 

b) Lucro reinvestido na ampliação do parque industrial. 

de 1-1-1948 até 31-12-1962 
de 1-1-1963 até 31-12-1965 
de 1-1-1966 até 31-12-1966 

NOTAS: 

Isento 
15% 
15% + 1,5% 

1) Somente a partir de 1.0 de janeiro de 1948, face ao disposto nos arts. 9.° e 27 da Lei 
n.O 154, de 25-11-1947, foi dado destaque aos lucros reinvestidos pelas sociedades estran
geiras, na ampliação de seu parque industrial, no país. Até então incidia sôbre êsses 
lucros, como em relação a tO'dos os outros remetidOs pelas filiais de emprêsas estrangei
ras, o tributo comum. 

2) A isenção concedida pela Lei n.O 154/47 durou até o advento da Lei n.o 4.154, de 28-11-1962, 
cUjo art. 4.° restabeleceu a incidência do tributo, embora com taxa menor. 

3) No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.a. 
de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na forma 
do regulamento baixado com o Dec. n.o 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966). nesta 
!>ubllcaçãO'. 



IH- 3 - RENDIMENTOS DE PELÍCULAS 
CINEMATOGRÁFICAS ESTRANGEIRAS 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre os rendimentos oriundos da exploração de 
películas cinematográficas estrangeiras, no país, excetuados os dos ex i
bidores não importadores. 

VIGÊNCIA: útil, a partir de 1937 até 

NOTAS: 

1) Anteriormente à vigência do D.L. n.O 5.844/43, nã.o se referia a legislação do impôsto 
de renda, especificamente, à tributação do rend:mento ele p21iculas cinematográficas 
estrangeiras. 

2) Todavia, solucionando consulta de diversas distribuidoras de filmes estrangeiros, no 
país, a ex-Diretoria do Impôsto de Renda, em 1941, entendeu que a totalidade dos 
rendimentos a que chamou de "aluguel dos direitos de exibição de filmes cinemato
gráficos uerLencentes a en1prêsas estrangeiras" estava sujeita ao tributo na fonte, nos 
têrmos do art. 15, letra c e do art. 174 do então vigente Regulamento do Impôst8 de 
Renda, dispositivos que davam conceituação e subordinavam à incidência, de modo 
geral, os rendimentos de domiciliados no E'xterior (ver decisão n." 1 - Re1Cista Fiscal 
de 1941, llE'sta publicação). 

3) Na decisão citada o Sr. Diretor do DIR mandou exigir das consulE'ntes o im.pôsto devido 
sôbre remessas ou créditos feitos nos anos de 1935 a 1940. 

4) O Decreto-Lei n.O 5.844/43 considerou como rendimento tributável, no caso, a per
centagem de 80% sôbre as importâncias pagas, creditadas. empregadas, remetidas G~l 

entregues aos produtores. distribuidores ou intermediários l~ü exterior. Êsse Decreto-Lei 
passou a vigorar a 1.0 de janeiro de 1944, logo depois sendo altE'rada a percentagem de 
incidência. 

5) O DecrE'to-Lei n.0 6.340, de 11-3-1944, cópia anexa, reduziu para 3W; a percentagem 
de rendin1ento sujeita à incidência e r.1andou que a nova percentagem fôsse aplicada, 
retroativan1ente, aos casos pendentes de soluçãc. 

6) A Lei n." a.470/58 (art. 18 e parágrafos I estabeleceu o limite de 70c~ e 80',. respectiva
mente, da receita produzida pelaS fitas COlnuns e pelas superproduções, para partici
pação dos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, mandando. ainda, 
que por conta dêles corram as despesas de fretes, dileitos aduaneiros, taxas de censura 
e fiscalização, copiagem e material de propaganda. Conceitua-se. outrossin1. como receita 
produzida pelas películas cinematográficas a obtida na atividade de distribuição :10 
território brasileiro, excluída. quandG fôr o caso. a parcela do lucro correspondente ao 
setor de exibição. Foi mantida (art. 78) a taxa percentual de 30', sóbre as importáncias 
pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos produtores. distribuidores ou 
intermediários no exterior, no que tange à conceituação de rendimentG' tributável da 
exploração de películas cinematográficas estrangeiras, no pais. 

7) A Lei n. l
-, 4.131/62, em seu art. 45, elevou para 40(}~ a taxa de incidência. rna;; o con

tribuinte passou a ter direito de optar pelo depósito, em conw especial, de 40,/;. do 
impôsto de"ido, no Banco do Brasil. para aplicação, mediante autorização do GEICINE, 
na produção de filmes no país, nos térmos do Decreto n." .'i1.10ô, de 1-8-1961. O art. 45, 
citado, foi regulamentado pelo Decreto nY 52.405/63 constante da presente. 

8) A Lei n." 4.506/64 (art. 70, itens e alíneas) focaliza. os rendimentos de pelíCUlas cinema
tográficas estrangeiras. para os efeitos da determinação do lucro operacional. 1vlanten1 
idênticas limitaçôes ás da Lei n." 3.470/58. quanto à participação, a qualquer título, dos 
produtores. distribuidores ou interrrlediário3. no exterior. na receita operacional da cUs
tribuição dos filmes estrangE'iros. 
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II -'- LEGISLAÇAO 

ConsoEdação das Leis sôbre impôsto de renda até o Decreto número 
21.554/32 (D.o. de 4-7-32) - art. 174, §§ 1.0 e 2.0. 
D.L. n.o 5.844/43 - art. 98; art. 100; art. 102; art. 207. 
D.L. n.o 6.340/44 - art. 2.0; art. 3.0; art. 4.0. 
Lei n.O 154/47 - art. 1.0; art. 27. 
Dec. n.o 24.239/47 - art. 98; art. 100; art. 102. 
Dec. n.o 36.773/55 - art. 97, §§ 3.0 e 4.0; art. 100; art. 102. 
Dec. n.o 40.702/56 - art. 97, §§ 3.0 e 4.°; art. 100; art. 102. 
Lei n.o 3.470/58 - art. 18 e parágrafos; art. 77; art. 78. 
Dec. n.O 47.373/59 - art. 37, §§ 9.0 e 10; art. 97, I, §§ 3.0 e 4.0; art. 102; 

art. 103. 
Lei n.o 4.131/62 - art. 45. 
Lei n.o 4.154/62 - art. 19, § 3.°. 
Dec. n.o 51.900/63 - art. 37, §§ 11 a 13; art. 97, 3.0; art. 102; art. 103. 
Dec. n.o 52.405/63 - Todo. 
Lei n.o 4.506/64 - art. 70, lI. 
Dec. n.o 55.866/65 - art. 147, a, b, I e lI, c; art. 229, 2.°; art. 230; 

art. 233; art. 243; art. 244. 
Lei n.O 4.863/65 - art. 28. 
Dec. n.o 57.585/66 - Todo. 
Dec. n.o 58.400/66 - art. 205, a, b, I e II e c; art. 292, 2.0; art. 294; 

art. 297; art. 309; art. 310. 

III - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

O recolhimento do impôs to devido devia ser feito 

VIGÊNCIA: de 1937 a 31-12-1943 

Contado da data do pagamento, crédito, remessa, 
emprêgo ou entrega do rendimento, aos produtores, 
distribuidores ou intermediários, no exterior ....... . 

VIGÊNCIA: de 1-1-1944 a 

antes do pa
gamento ou 
da remessa 
da renda. 

30 dias. 
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IV - TAXAS 

De 1937 a 31-12-1943 
de 1-1-1944 a 31-12-1947 
de 1-1-1948 a 31-12-1958 
de 1-1-1959 a 31-12-1962 
de 1-1-1963 a 31-12-1965 
de 1-1-1966 a 31-12-1966 

NOTA: 

1070 
20% 
25% 
40% 
40% + 4% 

No ano de 1966, à vista do determinada nO art. 28, da Lei 11." 4.863, de 29-11-1965 
(D.O. de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na 
forma do Regulamento baixado com o Dec. n." 57.585, de 6-1-1966 (D.O. de 7-1-1966). 
nesta publicação. 



lU· 4 . ROYALTIES E/OU RENDIMENTOS DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CIENTÍFICA, 
ADMINISTRATIVA OU SEMELHANTES, 
PAGOS A DOMICILIADOS NO EXTERIOR 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre o rendimento bruto pago, creditado, en
tregue, empregado ou remetido a domiciliado no exterior, a título de 
royalties pela exploração de patentes de invenção e processos ou fór
mulas de fabricação, ou sôbre o produto da alienação, a qualquer tí
tulo, dessas propriedades. O impôsto também incide sôbre o rendimento 
bruto da remuneração de assistência técnica, científica, administrativa 
ou semelhantes. 

VIGÊNCIA: útil, a partir de 1937 até 

NOTAS: 

1) Embora sómente a Lei n.O 2.354. de 29-11-1954 (art. 30). viesse a referir-se. expressa
mente. a royalties, como constituindo rendimento tributável. não há dúvida de que 
o beneficio dêsse tipo. atribuído a domiciliado no exterior. já estava sujeito à incidên
cia do tributo. desde que passou a vigorar o Decreto n.O 17.390. de 26-7-1926, cujo ar
tigo 174 objetivava. genericamente. os rendimentos pagos a residentes fora da pais, 
impondo-lhes o gravame. Pelo mesmo motivo, também, está subordinado à incidência 
do tributo na fonte, desde 1937, o rendimento correspondente á remuneração de assis
tência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, embora só a Lei n.o 4.131, 
de 3-9-1962, a ela se referisse clara e expressamente, para efeito da aludida Incidência. 

2) Com O advento da Lei n.O 3.470/58 (art. 75), vigente a partir de 28-11-1958, equiparou-se 
ao royalty, para os efeitos da incidência. o produto da alienação, a qualquer titulo, 
de patentes de invenção, processos ou fórmulas de fabricação e marcas de indústria 
e comércio. 

3) A partir de 1963, em razão do disposto no art. 13, da Lei n.o 4.131, de 3-9-1962, passaram 
a sofrer incidência mais elevada os royalties pela exploração de patentes de invenção 
e por assistência técnica. científica. administrativa ou semelhantes. que não satisfi
zessem as condições ou excedessem os limites previstos no art. 12 da mesma Lei. A 
taxa de incidência maior foi focalizada pelo Decreto n.O 5l.900. de 10-4-1963 (art. 97, 
inciso 2.0 , letra a) e não foi reproduzida nos regUlamentos posteriores. Prevaleceu, 
portanto, o critério apenas nos anos de 1963 e 1964. 

4) Vale a pena examinar. sóbre royalties e assistência técnica, etc., o que determinam 
o Decreto n.O 53.451, de 20-1-1964 (revogado pela Lei n.o 4.390, de 11-9-1964 - art. 3.°, 
regulamentada pelo Decreto n.O 55.762, de 17-2-1965. nesta publicação) e as Instruções 
da SUMOC (BCRB) n.o 269, de 18-3-1964 e n.O 231, de 24-10-1962. cujas disposições 
pertinentes transcrevem-se neste trabalho. 

5) A partir de 1965. os rendimentos aqui focalizados deixaram de ter destaque especial 
nos regUlamentos para os efeitos da incidência do impôsto de fonte. passando a ser 
tratados como a generalidade dOs rendimentos pertencentes a domiciliados no exterior 
(ver arts. 12. 13. 43 e 44, da Lei n.O 4.131, de 3-9-1962 e art. 1.0 da Lei n.o 4.390. de 
29-8-1964) . 
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fI - LEGISLAÇÃO 

Dec. n.o 17.390/26 - art. 174. 

Dec. n.o 21.554/32 - art. 1.0 (174). 

D.L. n.o 1.168 '39 - art. 17, § 2.0; art. 18; art. 21. 

D.L. n.o 4.178/42 - art. 97, a, b e c; art. 98; art. 100, parágrafo 
único, a e b; art. 102; art. 208. 

D.L. n.o 5.844'43 - art. 97, a, b e c, §§ 1.0 e 3.0; art. 100; art. 102; 

art. 207. 

Lei n.o 154/47 - art. 1.0 (97); art. 27. 

Dec. n.o 24.239/47 - art. 97, a, b e c, § 3.0; art. 100; art. 102. 

Lei n.o 2.354/54 - art. 30; art. 43. 

Dec. n.o 36.773/55 - art. 97, 2.0, §§ 2.0 e 5.0; art. 100; art. 102. 

Dec. n.o 40.702/56 - art. 97, 2.0, §§ 1.0, 2.0 e 5.0; art. 100; art. 102. 

Lei n.o 3.470/58 - art. 75. 

Dec. n.o 47.373/59 - art. 97, lII, § 1.0, a, b, §§ 4.0 e 5.0; art. 102; art. 103. 
Lei n.o 4.131/62 - art 12; art. 13, parágrafo único; art. 43; art. 44. 

Lei n.o 4.154/62 - art. 19, § 3.0. 

Dec. n.o 51.900/63 - art. 97, 1.0, c e 2.0, a e b, § 1.0, a, b, §§ 5.0, 7.0, 8.0; 

art. 102; art. 103, § 7.0. 

Dec. n.o 53.451/64 - art. 10; art. 11; art. 39 a 43; art. 83. 

Lei n.o 4.390/64 -- art. 1.0; art. 3.0. 

Dec. n.o 55.762/65 - Todo. 
Dec. n.o 55.866/65 - art. 22, a a d; art. 229, 1.0; art. 235; art. 243; 

art. 244. 

Lei n.o 4.863/65 - art. 28. 

Dec. n.o 57.585/66 - Todo. 
Dec. n.o 58.400/66 - art. 33, a a d; art. 292, 1.0; art. 299; art. 309; 

art. 310. 

NOTA: 

Sôbre o assunto royalties etc .. convém consultar: 

Dacreto n." 16.264/23 - art. 96; art. 97. 

D~creto-Lei n." 7.903;45 - arts. 39 a 41; arts. 50 a 52; art. 59; art. 60; art. 133; art. 139 
Constituição de 1946 - art. 141, ~~ 17 e 13. 
Portaria Ministerial n.o 436. de 30-12-1953 - nesta publicação. 
Portaria Ministerial n.'· 113, de 25-5-1959 - ne,ta publica cão. 
Portaria IVfinisterial 11.0 303, de 25-11-1959 -- nesta PUblica~ãO. 
O.S. n.o 12, de 16-5-1961 do DIR - nesta publicação. ' 
Instrução n.o 269, de 18-3-1964 da SUMOC - nesta publicação. 
E"lenda Constitucional 11." 7. de 22-5-1954 - nesta publicação. 
0.8. 11." 13, de 22-6-1964, do DIR - nesta publicação. 
O.S. n." 23. de' 12-10-1964, do DIR - nesta publicação. 
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lU - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

O impôsto deveria ser descontado pela fonte ao en
tregar, remeter, empregar ou creditar o rendimento, fa-

79 

zendo-se o recolhimento ............................ antes da re
messa ou pa
gamento. 

VIGtNCIA: de 1937 até 23-3-1942 

Contado da data do pagamento, crédito, emprêgo, 
remessa ou entrega do rendimento .. , ............... . 

VIGtNCIA: de 24-3-1942 até 

IV - TAXAS 

De 1937 até 31-12-1943 
de 1-1-1944 até 31-12-1947 
de 1-1-1948 até 31-12-1954 
de 1-1-1955 até 31-12-1962 ................. . 
de 1-1-1963 até 10- -9-1964: 

a) rendimento dentro do limite fixado no 
art. 37, § 5.0, do Dec. n.o 51.900/62 

b) parte do rendimento excedente ao li-
mite referido na letra a ........... . 

de 11-9-1964 até 31-12-1965 
de 1-1-1966 até 31-12-1966 

NOTAS: 

8% 
10% 
15% 
25% 

25% 

28% 

25% 
25% 

30 dias. 

+ 5% 

+ 5% 

+ 2,5% 

1) Nos anos de 1963 e 1964, de acôrdo com fi recomendação contida no art. 19, § 3.°, 
da Lei n.O 4.154/62, acresceu-se às taxas de 25':0;, e 28'/;, um adicional de 5% (tributo, 
também), calculado sôbre o rendimento tributável. 

2) Conviria, para exame e me:hor entendimento relativamente às taxas aplicáveis no pe
ríodo que medeia entre 1-1-1963 e 1O-9-1S64, a leitvra atenta dos ares. 12 e 13, da 
Lei n. ° 4.131/62 e art. 97, incisos 1.", letra c e 2.", letras a e b, parágrafo 5.°, do Re
gulamento aprovado pelo Decreto n." 51.900/63. 

:l) Tendo-se em vista o disDosto l'.0 art. 13, da Lei n." 4.131/62, combinado com o art. L" 
(art. 43), da Lei n.o 4.390, de 29-8-1964 (v., também, arts. 292, 1.0 e 299 do Regula
ment) aprovado pela Decreto n." 5&.400/66 bem como a O.S. n." 23/64, do DIR) é 
cabível, na espécie, quando ocorrer a hi;:;ótese prevista em lei, a cobrança do impôsto 
suplementar de renda. 

4) No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 
(D.a. de 30-11-1965), o Impôsto de renda será cobrado COm um adicional de 10%, na 
forma do Regulamento baixado com" Dec. n.o 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966). 
nesta publicação. 



111 - 5 - OUTROS RENDIMENTOS DE RESIDENTES 
OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre quaisquer outros rendimentos, além dos 
separadamente analisados nos itens IIl-l a IlI-4, quando percebidos 
por pessoas físicas ou .iurídicas residentes ou domiciliadas no exterior. 

VIGÊNCIA: útil, a partir de 1937 até 

NOTAS: 

1) A Lei n." 4.783, de 31-12-1923 (art. 2.°. § 2.·~·) foi a que primeiro focalizou os rendimen
tos de l'e,identes fora do pais, dpterminando que a fonte respondesse pela arrecadação 
do impôsto. 

2) O Decreto n.O 17.390, de 26-7-1926 (art. 174 e § 2.°) repetiu a disposição referida na 
nota anterior e declarou que o recolhimento do tributo deveria ser feito antes de. 
remessa. As taxas do impôsto eram, então, \'ariáveis de acôrdo com a categoria do 
rendimento. 

3) A consolidação da legislação do impôsto de renda, publicada depois do Decreto n.O 21.554, 
de 20-6-19:32 (art. 174), o qual, por sua \'ez, foi pUblicado no Diário ajicial de 24-6-1932, 
fixou taxa única de incidência sôbre rendimentos de c1on1iciliados no exterior. 

4) O Decreto-Lei n.O 4.178, de 13-3-1942 (arts. 97 e 98) declarou sujeitos ao tributo, na 
fonte, quaisquer rendimentos. exceto os dos títulos ao portador. de residentes ou domi
ciliados no exterior, assim tanlbém considerados os residentes no país que estivessenl 
ausentes no exterior, por mais de 12 D18S8S e os residentes no estrangeiro que perma
necessem 110 território nacional por menos de 12 meses. 

5) Pelo Decreto-Lei n." 4.871, de 23-10-1942 (D.a. de 26-10-1942) foram excluídos da inci
dência do tributo as comissões pagas pelos exportadores de café aos seus agentes no 
exterior. 

6) Pelo Decreto-Lei n.O 6.340, de 11-3-1944 (D.a. de 15-3-1944) fOTam excluídas da incidên
cia, também, as comissões pagas pelos exportadores de quaisquer produtos nacionais aos 
seus a.qentAs no exterior. 

7) Pelo Decreto-Lei n.O 7.885, de 21-8-1945, publicado no D.a. de 24-8-1945, foram excluídas 
da incidência as cOlnissões pagas pelas empresas de navegação nacionais aos seus agen
tes no eXTerior, em razão dos serviços que éstes lhes prestem naquela qualidade. 

S) A partir de 1-1 .. 1944, quando passou a ter vigência. no particular, a Lei n.O 5844, de 
23-9-1943, os rendimentos de títulos ao portador, já tributados na fonte, se beneficiassem 
domiciliados no exterior. sofreriam desconto apenas da àiferença do impôsto, até per
fazer a taxa aplicável aos residentes fora do país. 

9) Face ao disposto no art. 97, b. do D.L. n.o 5.844/43, foram excluídos da incidência os 
rendimentos de residentes no país, ausentes no exterior por motíy'Ü de estudos ou a 
serviço da Nação. 

10) Para ns efeito~ da incidência de que se trata, consideraln-se como residentes ou domi
ciliados no exterior: 

a) os residentes no país que esti"erem ausentes no exterior por mais de 12 me
se:3. salvo os donliciliados no país, ausentes no estrangeiro, a serviço da Nação 
ou por motivo de estudos (Decreto-Lei 11.° 4.178, de 13-3-1942 - art. 97, b); 

b) os residentes no e'3trangeiro que penn2nece'!'em no território nacional por me
nos de 12 meses (D.L. n.O 4.178/42 - art. 97, c); 

c) Os que continuarem a perceber rendimentos produz!.dos no país, a partir da 
data em que fôr requerida a certidão para se retirarem definitivamente do país 
(Lei 3.470/58 - art. 17, § 3.0); e 

d) as pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no estrangeiro (D.L. 
n." 4.178/42 - art. 97, a). 

11) A vista do estatuído nas Leis n." 1.474/51: 2.862/56; 3.470/58 e 4.357/64, os rendimentos 
percebidos pe:'os residentes ou domiciliados noO estrangeiro, nos casos de aumento de 
capirol com reavaliação de ativo imobilizado ou C'Jffi aproveitamento de reservas, suh ... 
metidos a tributação excepcional, estão excluídos de nova incidência na fonte. 



MANUAL DO IMPôSTO DA RENDA NA FONTE - III - 5 81 

12, A il,u-tir de 1-1-1963. face ao disposto no art. 46. da Lei n." 4.131. de 3-9-1962. passou o 
impôsto a incidir. sob taxa específica. também. sôbre os lucrOs provenientes da venda 
de propriedades imóveis. inclusive cessão de direitos. quando o propriet~rlO. pessoa fí
sica ou jurídica. fôr domiciliado no exterior. 

13' nos anos de 1963 e 1964. em razão do disposto no art. 19. § 3.°. da Lei n.O 4.154. de 
28-11-1962. foi cobrado. oomo impôsto também. um adicional de 5% sôbre os rendimentos 
de "esidentes ou domiciliados no exterior. 

14) Os impostos anteriormente retidos na fonte ou recolhidos a título de antecipação 
serão abatidos do que fôr devido pelo domiciliado ou residente no exterior. 

15) É incabível a taxa específica de incidência sôbre rendimento que beneficie residente ou 
domiciliado no exterior. nos casos de deságio concedido na venda de debêntures ou 
ohrigaçôes ao portador. letras de câmbio ou outros títulos de crédito (Decreto n.O 58.400. 
de 10-.'i-1966 - arts. 292. 1.0 e 293. e). 

16) Não incide impôsto sôbre as diferenças em m·oeda corrente resultantes da atualização 
do valor nominal unitário das Obrigações Reajustáveis instituídas pela Lei n.O 4.357, 
de 16-7-19114. 

17' ;';:'0 incide tributo sôbre a variação correspondente aos reajustamentos monetários de 
CJ"e tratam o art. 109. § 3.°, da Lei n." 4.504/64; o art. L", § 7." da Lei n.o 4.357/64 
p o ad. 57, da Lei n." 4.~80/64. 

18) ::;os casos de falecimento de pessoa física domiciliada no estrangeiro, o impôsto na 
fonte será recolhido em nome do espólio até a homologaçâo da partilha ou adjudicação 
dos b,ms. 

19· O Decreto n.O 50.929. de 8-7-1961. pUblicado na mesma data, que regula a contratação 
de artistas estrangeiros pelas emissoras de rádio e televisão. teatros. boates e estabe
lecimentos congêneres. torna "Obrigatório (art. 4.°) figurar sempre nos contratos fir
mados, cláusula em que a parte contratante deduzirá e recolherá. na forma da Lei. 
o valor cocrespondente ao impôsto sôbre a renda. retido na fonte. pelo qual ficará 
senlpre responsável". 

20' De acôrdo com o disposto no art. 26. da Lei n," 4.862. de 29-11-1965. pUblicada a 30, não 
estão sujeitos ao impôsto de renda os juros e comissões devidos a instituições finan
ceiras e emprêsas de seguros com sede no estrangeiro, no caso de empréstimos contraí
dos pelo Banco Nacional de Habitação ou por êle aprovados em favor de entidades 
que integrem o sistema financeiro de habitação e destinados ao financiamento de 
construção residencial. 

21 J O art. 46 da Lei n.O 4.862, citada. modificando O § 2.° do art. 97 do D.L. n.o 5.844, 
de 23-9-1943. alterado pelo D.L. 7.885. de 21-8-1945, declarou isentos do impôsto os 
seguintes rendimentos de domiciliados no exterior: 

a) somissões pagas pelos exportadores de quaisquer produtos nacionais aos seus 
agentes no estrangeiro e os juros de descontos, no exterior, de cambiais de ex
pJrtação. e. ainda. as comissôes de banqueil'os inerentes às referidas cambiais; 

b) rendimentos correspondentes a receitas de fretes, afretamentos. aluguéis ou ar
rendamentos de embarcaçôes marítimas e fluviais ou de aeronaves estrangeiras, 
feitos por emprêsas nacionais, desde que tenham sido aprovados pelas autori
dades competentes. 

II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 4.783/23 - art. 2.0, § 2.0. 
Dec. n.o 17.390/26 art. 174, § 2.°. 
Dec. n.O 21.554/32 art. 1.0 (174). 
D.L. n.O 4.178/42 - art. 73; art. 97, a, b, c; art. 98; art. 100; art. 102. 
D.L. n.O 4.871/42 - art. 1.0; art. 2.0. 
D.L. n.o 5.844/43 - art. 73; art. 97, a, b, c, §§ 1.0 a 3.°; art. 100; 

art. 102. 
D.L. n.O 6.340/44 art. 1.0; art. 4.°. 
D.L. n.O 7.885/45 art. 1.0; art. 2.°. 
Lei n.o 154/47 - art. 1.0 (97, § 1.0); art. 27. 
Dec. n.o 24.239/47 - art. 73; art. 97, a, b, c, §§ 1.0 a 3.0; art. 100; 

art. 102. 
Lei n.O 1.474/51 - art. 1.0, letra I (97, § 1.0). 
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Lei n.o 2.354/54 - art. 30 (97, 1.0, §§ 1.0 e 2.0, d, § 4.0). 

Dec. n.o 36.773/55 - art. 73; art. 97, §§ 1.0 e 2.0 a a d, §§ 4.0 e 5.0; 
art. 100; art. 102. 

Dec. n.o 40.702/56 - art. 73; art. 97, 1.0, § 1.0, § 2.0 a a d, §§ 4.0 e 
5.0; art. 100; art. 102. 

Lei n.O 3.470/58 - art. 17, § 3.0; art. 57; art. 77; art. 78, § 4.0; art. 83. 

Dec. n.o 47.373/59 - art. 97, I, lI, § 1.0 a, b, § 2.0 .a a e, §§ 4.0 e 5.0; 
art. 102; art. 103. 

qec. n.o 50.929/61 - art. 4.0. 

Lei n.o 4.131/62 - art. 46. 

Lei n.o 4.154/62 - art. 8.0, § 9.0; art. 19, § 3.0. 

Dec. n.o 51.900/63 - art. 97, 1.0, a, b, 2.0, d, § 1.0 a, b, § 2.0 a a d, 

§§ 5.0, 7.0 e 8.0; art. 102; art. 103. 

Emenda Constitucional n.o 7/64 - Tôda. 

Lei n.o 4.357/64 - art. 1.0, § 7.0. 

Lei n.o 4.380/64 - art. 57, a, b, c; art. 58, parágrafo único. 

Lei n.o 4.504/64 - art. 109, § 3.0. 

Dec. n.o 55.866/65 - art. 22, a a d, parágrafo único; art. 200; art. 208; 
art. 224; art. 229, 1.0, parágrafo único. a a h; 
art. 233; art. 234; art. 412; art. 413. 

Lei n.o 4.862/65 - art. 26; art. 46. 

Lei n.o 4.863/65 - art. 28. 

Dec. n.o 57.585/66 - Todo. 

Dec. n.o 58.400./66 - art. 33; art. 261; art. 268; art. 286; arts. 292 a 
300; art. 305; art. 306; art. 309; art. 310; art. 
418 e parágrafos; art. 500. 

III - PRAZOS PARA RECOLHI,M:ENTO 

Contato da data do crédito, emprêgo, 
pagamento, entrega ou remessa do rendi-
mento ............................... 30 dias. 

VIGÊNCIA: útil, a partir de 1937 até 
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IV - TAXAS 

de 1937 até 31-12-1943 
de 1-1-1944 até 31-12-1947 
de 1-1-1948 até 31-12-1954 
de 1-1-1955 até 31-12-1958 
de 1-1-1959 até 31-12-1962 
de 1-1-1963 até 31-12-1964 
de 1-1-1965 até 31-12-1965 
de 1-1-1966 até 31-12-1966 

8% 
10% 
15% 
20% 
25% 
25% 
25% 
25% 

+ 5% (*) 

+ 2,5% 
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("') No período de 1-1-1963 até 10-9-1964, ou seja, antes de entrar em 
vigor a Lei n.O 4.390, de 29-8-1964, publicada em 11-9-1964, prevaleceram taxas 
diferen teso nos seguintes casos: 

a) quando se tratasse de lucros, dividendos e quaisquer ou
tros benefícios e interêsses de ações nominativas ou de quaisquer 
títulos nominativos de capital de pessoas jurídicas, percebidos por 
residentes ou domiciliados no exterior ........................... 28% + 5% 

b) quando se tratasse de lucros na venda de propriedades 
imóveis, inclusive cessão de direitos, percebidos por residentes ou 
domiciliados no exterior .......................................... 28 % + ti % 

c) veja-se, também, o título de "Royalties e/ou rendimentos 
de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes 
pagos a domiciliados no estrangeiro" - III - 4. 

NOTAS: 

1) As taxas incidem sôbre os rendimentos brutos. 

2) Quando Os rendimentos tiverem sido anteriormente tributados na fonte, pagarão, ape
nas, a diferença de taxas, se pertencentes a domiciliados no exterior. 

3) As taxas correspondentes aos anos de 1963 e 1964 foram acrescidas de um adicional 
de 5%, cobrado COmo impôsto também, em face do determinado no art. 19, § 3.°, da 
Lei n.O 4.154/62. 

4) No ano de 1966. à vista do determinado na art. 28. da Lei n." 4.863, de 29-11-1965 (D.a. 
de 30-11-1965), a impôsto de renda será cobracia com um adicional de 10% na fOlma 
do Regulamento baixado com a Dec. n." 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), nesta 
publicação. 



lU· 6· RENDIMENTOS 
AUSENTES NO 

DE DOMICILIADOS NO PAÍS, 

ESTRANGEIRO, A 

OU POR MOTIVO DE 

SERVIÇO 
ESTUDOS DA NAÇAO 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre os rendimentos, em moeda estrangeira, re
cebidos pelos domiciliados no país, ausentes no estrangeiro, a serviço 
da Nação ou por motivo de estudos, através da Delegacia do Tesouro 
Brasileiro no exterior ou de qualquer autarquia ou sociedade de eco
nomia mista. 

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1965 até 

NOTAS: 

1) A tributação da espécie. feita em dólares americanos, sóbre rendimentos calculados na 
mesma moeda. foi instituída pelo art. 11 e seus parágrafos, da Lei n." 4.5G6, de 30-11-1964, 
que passou a vigorar, no caso I art. 90), a partir de 1-1-1965. 

21 A incidência é progressiva e atinge a renda liquida, para cuja determinação são admi
tidos os sr.guintes abatimentos: 

a) prêmios de seguro de vida e os destinados à cObertura de despesas com hospi
talização e cuidados médicos e dentários, até 5S~~ da renda bruta, quando com
provados; 

b) encargos de família, à razão de USS150,OO mensais, para cada dependente que 
talnbém resida no estrangeiro às expensas do contribuinte; 

c) contribuições pa"a fundos de beneficência, até 1':0 da renda bruta recebida 
eIn dólares; 

d) 20':,," a título de representação, calculados sõbre o total da remuneração, salvo 
em relação aos chefes de missões diplomáticas ou militares, de repartições ofi
ciais ou órgãos de caráter pennanente, caso em que as deduções serão admitidas 
na base de 30%" 

3) Os contribuint~~s sujeito~ à tributação na fonte, se não tiverem percebido no ano base 
outros rendimentos de qualquer natureza, ficam dispensadas de apresentar declaração 
de rendimentos. 

4) No casa da existência de outros rendimentos além dos taxados pela forma aqui focall
~ada, os contribuintes deverão apresentar declaração à Delegacia do Tesouro Brasileiro 
no Exterior. incluindo nela, também, os rendimentos já taxados em dólares. 

5 'I No casO de declaração. as rendimentos en1 dólares norte-americanos, tributados na 
fonte, serão COlllputados pela quinta parte de seu "alar, fazendo-se a conversão enl 
cruzeiros, pela taxa média de dólar fiscal adotada no ano de base. 

61 O impõsto descontado na fonte, em dólares, será também convertido em cruzeiros, 
pela mesma taxa do dólar fiscal, e deduzido do total apurado na declaração de rendi
mentos da pessoa física. 

7) Conviria consultar o Ofício-Circular n." 3/65, elo DIR, nesta publicação. 
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II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 4.506/64 - art. 11, seus parágrafos, itens e alíneas; art. 90. 
Dec. n.O 55.866/65 - art. 103 e parágrafo único e suas alíneas; art. 104 

e seus parágrafos; art. 229, parágrafo único, c; 
art. 260. 

Lei n.o 4.863/65 - art. 28. 
Dec. n.o 57.585/66 - Todo. 
Dec. n.O 58.400/66 - art. 151, parágrafos e alíneas; art. 152 e pará

grafos; art. 293, c; art. 319. 

III - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

Contado do mês em que se torne efetivo 
o crédito ou o pagamento. .............. dentro do mês 

seguinte. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1965 a 

IV - TAXAS 

O impôsto é cobrado de acôrdo com a seguinte tabela: 

CLASSE Impôsto por 
RENDA LÍQUIDA Taxa faixa de Acumulado 

renda 
(US$ 1,00) (%) (US$ 1,00) (US$ 1,00) 

~---~~ --~-~----_.- -------- --- -- -~._- - --- -----~----

Até 300 ......... ' Isento - -
de 301 a 600 ...... 3 9,00 9,00 
de 601 a 900 ..... .. . . 5 15,00 24,00 
de 901 a 1.200 ..... . . ... 7 21,00 45,00 
de 1.201 a 1.500 .......... 9 27,00 72,00 
de ] .501 a 1.800 ..... .. .. . 11 33,00 10.5,00 
de 1.801 a 2.200 .... ' .. 13 52,00 157,00 
de 2.201 a 2.700 ..... ... 15 75,00 232,00 
de 2.701 a 3.400 ...... 17 119,00 351,00 
de 3.401 a 4.200 .... , ..... 19 152,00 503,00 
acima de 4.200 ........ 21 - -

Taxa 
média 
efetiva 

(%) 

-
1,5 
2,66 
3,75 
4,8 
5,83 
7,13 
8,59 

10,32 
11,97 
-
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VIGÊNCIAS: 1) de 1-1-1965 a 31-12-1965. 

NOTA: 

2) de 1-1-1966 a 31-12-1966*. 

• No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.o 4.863, de 29-11-1965 
(D.a. de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na 
forma do Re[(ulamento baixado COm o Dec. n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), 
nesta publicação. 



IH - 7 - JUROS DE DEBÊNTURES E DE OUTRAS 
OBRIGAÇÕES AO PORTADOR 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto de renda incide sôbre juros de debêntures e de outras 
obrigações ao portador provenientes de empréstimos contraídos, den
tro ou fora do país, pelas sociedades anônimas nacionais ou estrangei
ras, que operem em território nacional. 

VIG:ÊNCIA: útil, a partir de 1937 até 

NOTAS: 

1) A Lei n.O 3.979. de 31-12-1919, que aprovou o orçamento para o exercício de 1920, foca
lizou, pela primeira vez no Brasil. a tributação dos iuros de debêntures, taxando-os 
á razão de 5%, sob o título de "lmpôsto sôbre a Renda". 

2) O artigo 176, do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 17.390. de 26-7-1926, man
dava fôsse incluído na "declaração de renda global" o rendimento tributado na fonte. 
para os efeitos do impôsto complementar e progressivo e. também. para compensação 
(ou restituição) do impôsto a pagar, daquele montante que houvesse sido cobrado 
na fonte (art. 175, § 3.° do regulamento citado). 

3) Pelo Decreto n." 21.554. de 20-6-1P38. foi suprimido o art. 176, do Decreto n.O 17.390/26 
e daí em diante passou O rendimento a ser taxado apenas na fonte. 

4) A partir do ano de 1963. quando entrou em vigor. no particular, a Lei n.O 4.154, de 
28-11-1962, regulamentada pelo Decreto n.O 51.900, de 10-4-1963, goza o beneficiário do 
rendimento do direito de identificar-se ou não, perante a fonte pagadora. Identifican
do-se, mediante o preenchimento de declaração de propriedade. aprovada pelo DIR 
(O.S. n.O 3, de 5-2-1963, nesta publicação). sofrerá incidência menor e deverá incluir 
o rendimento na declaração devida para o exercício seguinte ao ano do recebimento, 
abatendo. do impôsto nela apurado. o montante que houver sido descontado na fonte. 
Não se identificando o beneficiário. o rendimento sofrerá incidência maior e não será 
incluído na declaração. 

5) Nos anos de 1963 e 1964, além do impôsto. foi cobrado. também. adicidnal de 5%, por 
fôrça do estatuído no art. 19, § 2.° da Lei n.O 4.154 de 28-11-1962. 

6) Se a fonte não preencher o formulário de declaração de propriedade 'Ou o fizer por 
forma que não possa ser identificado o beneficiário, responderá pela diferença do im
pôsto. como se não tivesse havido identificação. 

7) A Lei n.O 4.728. de 14-7-1965. em seu artigo 54. l, reduziu a percentagem da incidência, 
no cas'O de beneficiário identificado. Veja-se, também, sôbre o assunto, a O.S. n.O 16, 
de 28-7-65, do DlR, nesta publicação. 

II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.O 3.979/19 - art. 1.0. 

Dec. n.o 17.390/26 - art. 175 e parágrafos; art. 176. 
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Dec. n.o 21.554/32 - art. 1.0. 

D.L. n.o 4.178/42 - art. 96, 2.°, d; art. 99; art. 102. 

D.L. n.O 5.844/43 - art. 96, 2.°, d; art. 99; art. 102. 

Dec. n.o 24.239/47 - art. 96, 2.°, e; art. 100; art. 102. 

Lei n.o 1.47451 - art. 1.0, H. 

Dec. n.o 36.773/55 - art. 96, 2.0, b; art. 100; art. 102. 

Dec. n.o 40.702/56 - art. 96, 6.°; art. 100; art. 102. 

Dec. n.o 47.373/59 - art. 96, 6.0; art. 102; art. 103. 

Dec. n.o 51.90063 - art. 96, 6.°; art. 102; art. 103. 

Lei n.o 4.357/64 - art 18. 

Lei n.o 4.506/64 - art. 87. 

Dec. n.o 55.866/65 - art. 236, 4.°; art. 237, a e b, §§ 2.0 e 3.0; art. 243; 
art. 244 e § 5.0; art. 247. 

Lei n.O 4.728 65 - art. 54, I e II e parágrafo único. 

U;i n.O 4.863.65 - art. 28. 

Dec. n.o 57.585/66 - Todo. 

Dec. n.o 58.400/66 - art. 213, § 2.0; art. 301, 2.°, d e § 4.0; art. 302, 
a e b e §§ 2.° a 4.0; art. 309; art. 310 e § 5.0; art. 
313. 

III - PRAZO para recolhimento 

Contado da data do vencimento dos juros, 
ou seja, da data em que o beneficiário adquire 
o direito ao recebimento. .................. 30 dias. 

VIGÊNCIA: útil, a partir de 1937 até 
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Contado do mês do efetivo pagamento ou 
crédito do rendimento, quando o beneficiário 
optar pela não identificação, quanto à dife-

89 

rença excedente da alíquota normal. ........ dentro do mês se
guinte. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1965 até 

IV - TAXAS 

De 

de 

de 

1937 até 31-12-1947 

1-1-1948 até 31-12-1956 

1-1-1957 até 31-12-1962 

Beneficiário identificado: 

de 1-1-1963 até 31-12-1964 

de 1-1-1965 até 15 -7-1965 

de 16-7-1965 até 31-12-1965 

de 1-1-1966 até 31-12-1966 

o •••••••••••••••• 

................. 

................. 

................. 

Beneficiário não id1entificado: 

de 

de 

de 

NOTAS: 

1-1-1963 até 30- 6-1964 

1-7-1964 até 31-12-1965 

1-1-1966 até 31-12-1966 

8% 

15% 

21% 

21% 

21% 

15% 

15% 

+ 5% 

+ 1,5% 

45% + 5;10 

60% 

60j~; + 6% 

1) No calculo do impôsto devido pela pessoa física, de acôrdo com a sua declaração anual, 
será abatida do total apurado a importáncia do tributo que houver sido retida na 
fonte relativamente a rendimento de contribuinte identificado (art. 3.°, § 5.", da Lei 
n." 4.154/62). 

2) A partir do ano de 1963 até 31-12-1964, o beneficiário passou, para evitar taxa mais 
onerosa, a ter que se identificar dentro do prazo do recolhimento do tributo. Apôs o 
advento da Lei n." 4.506/64 (art. 87), sómente será devida a taxa mais elevada, quanto 
à diferença excedente da taxa norm?J, no momento do efetivo pagamento ou crédito 
dos rendimentos. 

3) Relativamente às taxas de incidência a partir de 16-7-1965, vejam-se o art. 54, I e lI. 
da Lei n.o 4.728, de 14-7-1965 e a O.S. n." 16/65 do DIR, nesta publicação. 

4) No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.o 4.863, de 29-11-1965 (D.a. 
de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado COm Um adicional de 10% na forma 
do Regulamento baixado com o Dec. n.o 57.535, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), nesta 
publicação. 



In - 8 - JUROS E PRÊMIOS DE TÍTULOS AO 
PORTADOR DA DÍVIDA PÚBLICA 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide, desde 1939, sôbre o valor dos juros pagos e, desde 
1963, também sôbre o valor dos prêmios atribuídos aos títulos ao por
tador, salvo os que goze'.rem de imunidade fiscal expressa em lei federal. 

VIGÊNCIA: sôbre juros: 
a partir de 24-3-1939 até 

sôbre prêmios: 
a partir de 1-1-1963 até 

NOTAS: 

1) A tributação de juros foi instituída pelo art. 26, do D.L. n.o 1.168. de 22-3-1939, pu
blicado no D.a. de 24-3-1939; a tributação dos prêmios foi determinada pelo art. 30 
da Lei n." 4.154, de 28-11-1962. pUblicada no D.a. de 30-11-1962 e entrou em vigor a 
partir de 1-1-1963 (art. 36, da lei citada). 

2) O impôsto não incidirá sôbre os juros (incidirá sôbre os prêmios) de títulos da dívida 
pública fede"al, estadual ou municipal, subscritos voluntariamente (art. 55, § 1.0, da 
Lei n.O 4.728/65). 

3) Equipara-se a juros de titulas da dívida pública, ao portador, para os efeitos da in
cidência do impôsto de renda, a bonificação, de 25%, a que se refere o § 3.° do art. 3.° 
da Lei n.'· 1.474/51 (empréstimo compulsôrio), em face do que estabelece o art. 5.°, 
§ 1.0 da Lei n.O 1.628, de 20-6-1952. 

4) A partir de 30-11-1965, data da publicação da Lei n.O 4.862, de 29-11-1965 (art. 25, § 1.0), 
não sô não mais incide o impôsto de fonte nos juros como, também, nos prêmios de 
títulos da dívida pública, federal, estadual e municipal, ao portador, quando êste se 
identifica. 

II - LEGISLAÇÃO 

D.L. n.o 1.168/39 - art. 26 e parágrafos. 
D,L. n.O 4.178/42 - art. 96, 1.0; art. 99; art. 102. 
D.L. n.o 5.844/43 - art. 96, 1.0 ; art. 99; art. 102. 
Dec. n.o 24.239/47 - art. 96, 1.0; art. 99; art. 102. 
Lei n.o 1.474/51 - art. 1.0 , H, 
Lei n.o 1.628/52 - art. 5.0, R 1.0. 
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Dec. n.O 36.773/55 - art. 96, 1.0; art. 100; art. 102. 
Dec. n.o 40.702/56 - art. 1.0; art. 100; art. 102. 
Dec. n.o 47.373/59 - art. 96, 1.0; art. 102; art. 103. 
Dec. n.O 51.900/63 - art. 96, 1.0; art. 102; art. 103. 
Dec. n.o 55.866/65 - art. 236, 1.0; art. 243; art. 244. 
Lei n.o 4.728/65 - art. 55, § 1.0. 
Lei n.o 4.862/65 - art. 25, § 1.0. 
Lei n.O 4.863/65 - art. 28. 
Dec. n.o 57.585/66 - Todo. 
Dec. n.o 58.400/66 - art. 301, 1.0; art. 309; art. 310. 

IH - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

91 

Contado da data do sorteio dos prêmios ou da data do pagamento 
dos juros. 

VIGÊNCIA: Para o caso de juros: 
de 24-3-1939 até .................. . 

Para o caso de prêmios: 
de 1-1-1963 até ................... . 

IV - TAXAS 

De 1-1-1939 até 31-12-1943 
de 1-1-1944 até 31-12-1965 
de 1-1-1966 até 31-12-1966 

NOTAS: 

30 dias. 

30 dias. 

4% 
6% 
6% + 0,6% 

1í O D.L. n." 5.844, de 23-9-1943, passou a vigorar a partir de 1-1-1944 (v. art. 207). 
2) Não m:'lls incide o impõsto sôbre os juros e prêmios de títulos ao portador, quando 

êste se identificar (art. 55, ~ 1.", da Lei n.O 4.728/65 e art. 25, § 1.0, da Lei n.o 4.862, 
de 29-11-1965 - D.O. de 30-11-1965). 

3) No ano de 1966, à vieta do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.a, 
de 30-11-1965). o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na forma 
do Regnlamento baixado com o Dec. n." 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), nesta 
pUblicação. 



In - 9 - JUROS E PHÊMIOS DE TÍTULOS 
NOl\IINATIVOS DA DÍVIDA PÚBLICA 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre juros e prêmios dos títulos nominativos da 
dívida pública federal, estadual ou municipal, salvo os que gozarem 
de imunidade fiscal expressa em lei federal. 

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1963 até 29-11-1965. 

NOTA,,: 

1) A tributação em tela foi instituída pelo art. 29 da Lei n.o 4.154, de 28-11-1962, e passou 
a vigorar a partir de 1-1-1963 (art. 36). 

2) O rendimento tributado na fonte deve ser incluído na declaração do beneficiário (ce
dula "E") que compensará no impôsto a pagar o que houver sido retido. 

3) O impôsto não incidirá sôbre os juros (incidirá sôbre os prêmios) da dívida pública 
federal, estadual ou municipal, subscritos voluntàriamente (art. 55, § 1.0, da Lei 
n." 4.728, de 14-7-196;' - D.O. de 16-7-1965). 

4) A partir de 30-11-1965, data da pUblicação da Lei n. O 4.862, de 29-1-1965, face ao de
terminado no seu art. 25, o impôsto de renda não mais será descontado na fonte sôbre 
juros C pn;m ios de titulos nominativos da dívida pública federal, estadual c municipal. 

Ir -- LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 4.154/62 - art. 29; art. 36. 

Dec. n.o 51.900/63 - art. 24, § 3.0, t; art. 98, 2.0; art. 102; art. 103. 

Dec. n.o 55.866/65 - art. 239, 1.0, § 4.0; art. 243; art. 244. 

Lei n.o 4.728/65 - art. 55, § 1.0. 

Lei n.o 4.862/65 - art. 25. 
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lU - PRAZO PARA RECOLH:(MENTO 

Contado da data do pagamento ou 
entrega do rendimento ............. 30 dias. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1963 até 29-11-1965 

IV - TAXAS 

De 1-1-1963 até 29-11-1965 6% 

NOTA: 
A partir de 30-11-1965, com o estabelecido no art. 25 da Lei n.o 4.862, de 29-11-1965, 

não mais ficou sujeito [J rendimento ao impôsto na fonte. 



In -10 - JUROS PAGOS POR PESSOAS JURÍDICAS 
A PESSOAS FÍSICAS 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre as importâncias pagas ou creditadas, men
salmente, por pessoas jurídicas a pessoas físicas. 

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1965 até 

NOTAS: 

1) A tributação da espécie foi instituída pelo art. 13, alínea b, da Lei n.O 4.506. de 
30-11-1964, pUblicada na mesma data. devendo ser aplicada a partir de 1-1-1965. face 
ao disposto no art. 90 do mesmo diploma legal. 

2) O impôsto, no exercício de 1965. incidiu sôbre montantes excedentes a CrS 15.000 em 
cada Senl€stre. limite sujeito à atualização anual, na forma prevista no art. 3.°, da 
Lei n.' 4.506 citada. 

31 Pelo Decreto n." 21.554, de 20-6-1938, foi suprimida o art. 176, do Decreto n." 17.390/26 
na fonte será abatido do que fôr apurado na declaração anual da pessoa física, cabendo 
a devolução do excesso e\'entualmente encontrado. 

4) As disposições da Lei n.o 4.506/64, citadas, estão incorporadas ao Regulamento apro
vado pelo Decreto n." 53.400. de 10-5-66, dêle constando nos arts. 125, a € 126. 

51 A Lei n." 4.862. de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965 (art. 24), determina que o im
pôsto de renda arrecadado na fonte, como antecipação do que fõr apurado na decla
ração de rendimentos. será restituído, mediante requerimento formulado pelo próprio 
contribuil,te ou seu procurador, se a declaração respectiva, do exercício seguinte, apre
sentar resultado negati\·o. 

6) Durante os exercícios de 1966 e 1967, na forma determinada pelo art. 28 da Lei n.O 4.862, 
citada na nota anterior, o impôsto não incidirá sôbre os rendimentos das letras imo
biliárias previstas no art. 44 da Lei n," 4.380, de 21-8-1964, quando adquiridas voluntá
riamente, dispensada, no mesmo período, a exigência da identificação do portador. 

7) O Decreto-Lei 11.° 13, de 18-7-1966 (D.a. da mesma data), em seu art. 2.", declara que 
os Bancos autorizados pelo Banco Central da República do Brasil pOderão receber de
pósitos cOm correção monetária, a prazo fixo mínimo de 180 dias, com isenção do 
irnpôsto de renda sôbre os respectivos juros, no exercício de 1967, desde que tais tlepó
sitos se façam até 31-12-1966. A ReSO'lução n.O 31, de 30-7-1966, do Banco Central da 
República do Brasil (D.a, de 2-8-1966), autoriza o recebimento de depósitos de pessoas 
físicas. 

II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 4.506/64 - art, 3.0; art. 13, h e § 2,0. 
Dec. n,o 55,866/65 - art, 80, b; art. 81; art, 82; art. 431. 
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Dec, n.o 56.284/65 - art. 23. 
Lei n.o 4.862/65 - art. 7.°; art. 24; art. 28. 
Lei n.o 4.863/65 - art. 28. 
Dec. n. ° 57.585/66 - Todo. 

95 

Dec. n.o 58.400/66 - art. 125, a; art. 126; art. 127; art. 478, parágrafo 
único; art. 503. 

D.L. n.o 13/66 - art. 2.°. 

III - PRAZOS PARA RECOLHIMENTO 

Contado do mês em que 
houver sido pago ou credi
tado o rendimento ao res-
pectivo beneficiário. ....... dentro do mês 

seguinte. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1965 até 

NOTAS: 

1) Se se verificarem. dentro de um semestre, diversos pagamentos, o impôsto incidirá sôbre 
o total quando aquêle fôr superior ao limite regulamentar (art. 3.° da Lei n." 4.506/64 
e art. 126, a, do Decreto n.o 58400/66). 

2) De acôrdo com o art. 7.° da Lei n.O 4.862, de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965, o 
impôsto descontado e retido mensalmente pelas fontes pagadoras poderá ser recolhido 
aos cofres públicos, a juízo do Ministro da Fazenda, dentro do trimestre segUinte ao 
mês a que corresponder. 

IV - TAXAS 

de 1-1-1965 até 31-12-1965 
de 1-1-1966 até 31-12-1966 

10% 
10% + 1% 

NOTA: 
No ano de 1966, á vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 

(D.a. de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na 
forma do Regulamento baixado com o Dec. n." 57.585, de 6-1-1966 (D.O. de 7-1-1966), 
nesta publicação). 



lU - 11 - DESÁGIO DE TÍTULOS AO PORTADOR 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre o deságio em relação ao valor nominal de 
emissão, ou ao valor de aquisição, concedido na venda ou colocação no 
mercado, por pessoa jurídica, de debêntures ou obrigações ao portador, 
letras de câmbio ou outros títulos de crédito. 

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1963 até 

NOTAS: 

1) A tributação da espécie foi instituída pela Lei n.o 4.154/62 (artigo 8.". a). pas8ando a 
vigorar (art. 36) lJ, partir de 1-1-1963. 

2) ... incidência alcançava os deságios que beneficiassem pessoas físicas ou jurídicas, das 
últimas excetuando-se. apenas. as imunes ou isentas do impôsto de renda (art. 8.0. 
§ 10. da Lei n." 4.154/62). 

3) Pela Lei n.O 4.154/62 (art. 8.°. § 2."). os deságios percebidos pelas pessoas físicas seriam 
incluídos na cédula "H" de suas declaraçôes. abatendo-se do impôsto a pagar aquêle 
que houvesse sido descontado na fonte. 

4) Náo havia. na Lei n." 4.154/62. referência expreSSa ao deságio das Letras do Tesouro. 
embora pudesse ser êle subentendido. óbviamente. entre os "outros títulos de crédito". 
A Lei n." 4.242/63 (art. 72. § 2 .... c). entretanto. reportou-se àquelas letras. para sub
meter o seu rendimento. em igualdade de condições com os demais títulos de crédito. 
à incidência do empréstimo compulsório. Não há dúvida, portanto. de que também o 
deságio das Letras do Tesouro foi objeto da incidência do impôsto de renda na fonte. 

5) O art. 77. da Lei n.o 4.242-03. declarou que o deságio ficava sujeito. tão sómente, ao 
desconto do impôsto na fonte. Vale dizer que não Chegou a ter aplicação a eXigência 
referida na nota 3. porque. tributável na fonte a partir do ano de 1963. o deságio 
obtido figuraria nas declarações das pessO'as físicas beneficiadas (art, 8.0. § 2.". da Lei 
n.O 4.154/62). a partir do exercício de 1964. quando. então. o rendimento. por fôrça 
do art. 77 citado. estara sujeito tão sómente ao desconto do impósto na fonte. 

6) Em conseqüênoia também do disposto no art. 77. da Lei n." 4.242/63. não chegou a 
ter aplicacão. no caso da pessoa jurídica beneficiária. a inclusão do rendimento de 
deságios entre as parcelas componentes do lucro tributá,·el. porque. já em 1963. estava 
o aludido rendimento sujeito tão sómenle ao desconto do impôsto na fonte, 

7) Prevaleceu. desde a instituição da incidência. e prevalece ainda. taxa maior relativa
mente ao impôsto sôbre deságio de beneficiário não identificado, segundo a regra esta
belecida pelo § 2.°. do art. 3.°. da Lei n.'· 4.154/62. 

8) As pessoas jurídicas - segundo estatui o art .. 3.". c, da Lei n." 4.154/62 - sómente de
verão pagar os rendimentos a que oe reporta o art. 8.". a, do mesmo diploma legal. 
mediante recibo do beneficiário. :Este documento servirá como prova subsidiária da 
propriedade dos títulos e ficará isento do impôsto do "êlo. devendo ser mantido em 
sigilo por tôdas as pessoas que tomarem parte nos serviços do impósto de renda 
(art. 3.°. § L". da Lei n.o 4.154/62). 

9) Se não fôr possível identificar-se o beneficiário pelo recibo do deságio. a fonte res
ponderá pelo recolhimento do impô,to como se não ti"esse havido identificação. 

10) A Lei n," 4.506/64 (art. 20. § 3.°) considera deságiO a diferença. para menos. entre 
o valor nominal do título e o preço da venda. ou. no caso de revenda. entre o valor 
de aquisição e o da respectiva alienação. qualquer que seja a pessoa adquirente. 

11) Regulamentando o art. 20. § 2.0. da Lei n.O 4.506/64. o Decreto n.O 55.866,'65 - art. 188 
- declara que, nos exercícios de 1965 e 19.6. o deságio auferido pelas pessoas jurídicas 
em operaçôes de compra e venda de debêntures. letras de càmbio ou outros títulos 
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de crédito, fica sUjeito, tão sômente, ao desconto do impôsto na jante, devendo o mes
mo rendimento ser excluído do lucro real, para efeitos de tributação. Assim, a partir 
do exercício de 1967. inclusive, passarão 'Os rendimentos em causa a sofrer normal tri
butação em poder da pessoa jurídica beneficiada. 

12) C'Üm base também no art. 20, § 2.°, da Lei n.O 4.506/64, o Decreto n.O 55.e66/65 -
art. 27, § 5.° - declara não se equiparar a juros, para e1'eito de tributação, nos exer
cícios de 1965 e 1966, na declaração de pessoa física, O deságio obtida na compra, à 
pessoa jurídica, de debêntures, letras de cãmbio ou outros títulos de crédito, rendi
mento que, naquele período, fica sujeito, tão sômente ao desconto do impôsto na fonte. 
A partir do exercício de 1967, portanto, os rendimentos aqui focalizados passarão a 
sofrer a tributação normal pela declaraçã'Ü da pessoa física beneficiada. 

13) Na apuração do lucro real das firmas ou sociedades que tiverem adquirido, com desá
gio, títulos de crédito, o impôsto pago na fonte será computado como custo dos valôres 
mobiliários negociados (art. 189, § 1.0 do Decreto n.o 55.866/65 e art. 215, § 1.0, do De
creto n.O 58.400/66). 

14) No caso de operações de compra e venda de títul'Üs de crédito, com deságio, os prejuí
zos verificados não poderão ser compensados com lucros de outras fontes (art. 189, 
§ 2.°, do Decreto n.O 55.866/65 e art. 215, § 2.°, da Decreto n.O 58.400/66). 

15) Compete a retenção do impõst'Ü sõbre deságio à pessoa jurídica que suportar o seu 
õnus em títulos de crédito, qualquer que seja a forma de sua participação, inclusive 
como emitente, aceitante, colocadora ou vendedora (art. 8.°, § 11, da Lei n.O 4.154/62). 

16) A partir de 1-1-1967, na circulação de títulos negociados com deságio, 'O impõsto não 
incidirá, na fonte, nos deságios concedidos entre pessoas jurídicas, mas a primeira 
pessoa jurídica que vender ou revender o título a pessoa física deverá reter o impõsto 
(15% - art. 53 e seu ~ 8.°, da Lei n.O 4.728/65), exigir a identificação do adquirente 
e o recibo relativo ao deE,áglo, declarar no título a retenção do impôsto e o montante 
do deságio, fornecer ao beneficiário declaração da retenção dü impôsto, da qual cOns
tarão identificação do título e as datas da negociação e do vencimento (art. 53, §§ 2.° 
e 8.°, da Lei n.O 4.728/65). 

17) Quando houver, li partir de 1-1-1967, no título, anotaçã'Ü de retenção do impôsto, po
derá êle circular entre pessoas jurídicas e físicas sem nova Incidência, salvo se uma 
pessoa jurídica revendê-lo a pessoa física, com deságio superior ao tributado, devendo, 
no caso, o impôsto incidir sôbre a diferença (art. 53, §§ 3." e 8.°, da L·ei n.O 4.728/65). 

18) A partir de 1967, a pessoa física beneficiária do deságio deverá incluí-lo, obrigatôrla
mente, na sua declaração anual de rendimentos, classificando-o como juros (art. 27, 
letras a e b e § 5.° do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 55.866/65), e fazendO' a com
pensação do impôsto retido na fonte, cOm o que fôr devidü pela declaração (art. 53, 
§§ 4.° e 8.°, da Lei n.O 4,728/65 e arts. 41, a e b; 42, e; 43 do Decreto n.O 58.400/66). 

19) Se o prazo entre a aquisição e o vencimento do títul'Ü fôr superior a 12 meses, a 
peswa física beneficiária do primeiro deságiü, quando Identificada, poderá abater da 
renda bruta respectiva, na sua declaração anual, a importãncia correspondente à cor
reção monetária do capital aplicado na obrigação ou letra de câmbio, observando o 
seguinte: 

a) proceder-se~ã à correção tendo em mira as datas de aquisiçãO e liquidação do 
título, segundo os coeficientes fixados pelo CNE, para Obrigações do Tesouro; 

b) a data de aquisição e o seu valor serão comprovados através da declaraçãü 
de retenção do impôetü. Esta nota poderá aplicar-se a partir de 1966, se o be
neficiário do rendimento identificar-se perante a fonte pagadora e incluir o 
deságio em sua declaração, caso em que, também, poderá abater, do Impôsto 
a pagar pela declaração, aquêle que houver sido retido na fonte (art. 53, §§ 5.0 
e 8.°, da L~i n.o 4.728/65). 

20) a partir de 1-1-1967, 'Os lucros 'Obtidos por pessoas jurídicas na aquisição e revenda, 
ou liquidação, de obrigacões e títulos cambiais, integrarão o respectivo lucro real 
sem compensaçãü do impôsto retido na fonte e COm a dedução da correção monetária, 
admitida com'Ü indicado na nota anterior (art. 53, §§ 6.0 e 8.°, da Lei n.O 4.728/65), 

21) Para efeito da declaração anual da renda, o rendimento düs títulos (deságio), conóide
ra-se percebido no ano de sua liquidação (art. 53, §§ 7.° e 8.0, da Lei n.O 4.728/65). 

22) A partir de L" de janeiro de 1967, não poderá o beneficiário do deságio 'Optar por sua 
não identificação. 

23) O diploma legal - repetidas vêzes citado nos itens anteriores - que disciplina 'O mer
cado de capitais e detennina medidas para o seu des-:nvolvimento, estabeleceu concei
tuação bem rígida dü que se deve entender como deságio (art. 53, §§ 1.0 e 8.°). 

24) N}o estão su ieltos ao desconto c.o impô :to, na fOnte, a que 5e refere o art. 292, in
ciso 1.0, do Regulamento aprovada pelo Decreto n.O 58.4·QO, de 1966, os rendimentos de 
residentes ou domiclliac.os no estrangeiro de que t:'ata o art. 305, do mesmo regula
mento (art. 293, e, também do aludido regulamento). 

25) Durante os exercícios financeiros de 1966 e 1967, na forma recomendada pelo art. 23, 
da Lei n.O 4.862, de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965, o Impôsto não incidirá sôbre 
03 rendimentos, inclusive dESágios, das letras imobiliárias a que se refere o art. 44, 
da Lei n." 4 380, ae 21-8-1964, quando adquiridas vOluntàriamente, dispensada, no mes
mo período, a eXlgência de identificação de que trata o art. 3.0, da Lei n." 4.154, 
de 28-11-1962. 

26) Veja-se, nesta putllcação, a Portaria Ministerial n.O Ob. 206, de 21-6-1966, relativa a 
éi pensa de penalic.ades fiscais pela falta de retenção e recolhimento do Impôsto de 
Renda, no caso de emissões ou aceites Irregulares de Títulos Cambiais. 
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II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 4.154/62 - art. 3.0, c, §§ 1.0 e 2.0; art. 8.0, a, §§ 2.0, 10 e 11. 

Dec. n.o 51.900/63 - art. 98, 4.°, a, §§ 9.0 a 11; art. 102; art. 103 e 
seu § 11. 

Lei n.o 4.242/63 - art. 72, § 2.0, c; art. 77 e parágrafo único. 
Lei n.o 4.357/64 - art. 18. 
Lei n.o 4.506/64 - art. 20, §§ 2.0 e 3.0. 
Dec. n.o 55.866/65 - art. 27, a e b, § 5.0; art. 188; art. 189, §§ 1.0 e 2.0; 

art. 229, parágrafo único, e; artigo 237, c e § 1.0; 
art. 239, 2.°, a e § 1.0; art. 241; art. 243, § 2.0; art. 
247. 

Lei n.O 4.728/65 - art. 53 e parágrafos. 
Lei n.o 4.862/65 - art. 28. 
Lei n.o 4.863/65 - art. 28. 
Dec. n.o 57.585/66 - Todo. 
Dec. 58.400/66 - art. 41, a e b; 42, e; art. 43; art. 214; art. 215, §§ 

1.0 e 2.0; art. 293, e e j; art. 302, c e § 1.0; art. 305 
e §§ 1.0 a 4.0; art. 306, § 1.0 e alíneas e § 2.0; art. 
309, § 2.0; art. 313. 

III - PRAZOS PARA RECOLHIMENTO 

Contado da data da operação em 
que se apurar o deságio ............ 30 dias 

VIGÊNCIA: de 1-1-1963 a 

IV - TAXAS 

Beneficiário identificado 

de 1-1-1963 a 31-12-1965 
de 1-1-1966 a 31-12-1966 

1570 
15í{ + 1,5% 
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Beneficiário não identificado 

de 1-1-1963 a 30 -6-1964 .............................. 
de 1-7-1964 a 31-12-1965 o ............................. 

de 1-1-1966 a 31-12-1966 ............................. o " 

NOTA: 

45% 
60% 
60~1r) + 6% 

99 

No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 
(D.a. de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na 
forma do Regulamento baixado com o Dec. n." 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), 
nesta publicação. 



BIBtlOmA 
FUNDAç.":.O C.t.iULIO VARGAS 

nr -12 - RENDIMENTOS DE PARTES BENEFICIARIAS 
NOMINATIVAS, PERTENCENTES A 
PESSOAS FÍSICAS 

I - INCID:Ê:NCIA 

o impôsto incide sôbre os rendimentos excedentes, anualmente, a 
três vêzes o salário mínimo fiscal, nos anos de 1963 e 1964, e a 
Cr$ 126.000, a partir de janeiro de 1965 (sujeito êste limite à correção 
anual), atribuídos a partes beneficiárias nominativas, pertencentes a 
pessoas físicas. Também se computa como rendimento, o valor de res
gate das partes beneficiárias, quando tenham sido emitidas gratuita
mente ou a diferença entre o valor de custo e o de resgate, no caso de 
alienação. 

VIG:Ê:NCIA: a partir de 1-1-1963 até 

NOTAS: 

1) A tributação em tela foi instituída pelo art. 12 da Lei n.O 4.154. de 28-11-1962 e passou 
a prevalecer, efetivamente, a 1-1-1963, quando entraram em vigor as novas taxas de 
incidência. 

2) Nos anos de 1963 e 1964, os salários mínimos fiscais vigorantes foram os seguintes: 

De 1-1-1963 a 23- 2-1954 - Cr$ 21.000 
de 24-2-1964 a 31-12-1954 - Cr$ 42.000 

3) A partir de 1-1-1965, foi fixado em Cr$ 126.000 o limite anual para a não incidência, 
limite que está, outrossim, sujeito à atualização em função dos coeficientes de corre
ção monetária estabele~idos pelo CNE, desde que os índices gerais de preços se ele
vem acima de 10% ao ano ou de 15% em um triênio (V. art. 3.° e seu parágrafo único 
da Lei n.o 4.506, de 30-11-1954). 

4) O benefício atribuído às partes beneficiárias ao portador pelo art. 54, da Lei n.O 4.728, 
de 14-7-1!J55, não alcança os renà.ime!ltcs das partes beneficiárias nominativas, perten
centes a pessoas físicas, que continuam recebendo o mesmo tratamento fiscal. 

5) A Lei n." 4.862, de 29-11-1965, pUblicada em 30-11-1965 (art. 24), determina que o im
pôsto de renda arrecadado na fonte, Como anteCipação do que fôr apurado na decla
ração de rendimentos, será restituído, mediante requerimento formulado pela prôprio 
contribuinte ou seu procurador, se a decla.ração respectiva, do exercício seguinte, apre
sentar resultado negativo. 

11 - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 4.154/62 - art. 12 e seu § 2.0. 
Dec. n.o 51.HOO/63 - art. 98, 3.°, I; art. 102; art. 103. 
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Lei n.o 4.506/65 - art. 3.0 e seu parágrafo único. 
Dec. n.o 55.866/65 - art 80, e; art. 81; art. 82. 
Lei n.O 4.862/65 - art. 24. 
Lei n.O 4.863/65 - art. 28. 
Dec. n.o 57.585/66 - Todo. 
Dec. n.o 58.400/66 - art. 125, d e § 3.0 ; art. 126; art. 127. 

fII - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

a) Contado da data do pagamento, 
crédito, emprêgo, remessa ou en-
trega do rendimento. ......... 30 dias. 

VIGÊNCIA: De 1-1-1963 até 31-12-1964 

b) Contado do mês em que se efe
tuar o pagamento ou se colocar 
o rendimento à disposição do 
beneficiário .................. dentro do mês 

seguinte. 

VIGÊNCIA: De 1-1-1965 até 

IV - TAXAS 

De 1-1-1963 até 31-12-1965 
de 1-1-1966 até 31-12-1966 

NOTA: 

10% 
10% + 1% 

101 

No ano de 1966, à vista do determinado no art. 23. da Lei nY 4.863, de 29-11-1965 
(D.O. de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na 
forma do Regulamento baixado com o Dec. n." 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), 
nesta publicação. 



III - 13 - RENDIMENTOS DE PARTES BENEFICIARIAS 
NOMINATIVAS, PERTENCENTES A 
PESSOAS JURÍDICAS 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre os interêsses e quaisquer outros rendimen
tos de títulos nominativos denominados "partes beneficiárias" ou "par
tes de fundador", quando pertencentes a pessoas jurídicas. 

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1963 até 

NOTAS: 

1) A tributacão em causa foi instítuida pela Lei lI." 4.154. de 28 de novembro de 1962 
(art. 8.", CI que, no particular, vigorou a partir de 1-1-1963 (art. 36). 

2) Os sócios ou acionistas beneficiados com a distribuição dos rendimentos de partes 
beneficiárias, compensaráo em sua declaração pessoal o impõsto descontado na fonte, 
quando tais rendimentos houverem sido pagos à sociedade que os distribuiu ou a uma 
terceira que. por seu turno. os tiver distribuído àquela. 

3) A compensação de que trata a nota anterior aplica-se. também, aos casos em que o 
impõsto eleva ser descontado pela fonte ao pagar, creditar. empregar. remeter ou en
tregar O'S rendimentos às pessoas físicas beneficiárias. 

4) Os rendimentos aqui focalizados não poderão ser absorvidos em mais de 10% de seu 
valor pelas deduções do lucro bruto da pessoa jurídica que os receber, não computados 
nessas deduções os tributos de qualquer natureza. Excetuam-se da restrição as socie
dades de investirnentos e as companhias de i3eguros e de capitalização. 

II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 4.15462 - art. 8.0 , c, §§ 3.0 a 5.0 ; art. 36. 
Dec. n.o 51.900/63 - art. 98, 4.0, c, §§ 6.0 a 8.0; art. 102; art. 103. 
Dec. n.o 55.866/65 - art, 239, 2.0, c e § 3.0 ; art. 240 e parágrafo único; 

art. 242; art. 243; art. 244. 
Lei n. O 4.863,65 - art. 28. 
Dec. n.o 57.585 66 - Todo. 
Dec. n.o 58.400/66 - art. 307, b, e §§ 2.0 a 5.0 ; art. 309; art. 310. 
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lU - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

Contado da data em que fôr autorizado, por qualquer forma, o 
pagamento, crédito etc., do rendimento. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1963 até 

IV - TAXAS 

De 1-1-1963 até 31-12-1965 
de 1-1-1966 até 31-12-1966 

NOTA: 

30 dias. 

15% 
15% + 1,5% 

No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 
(D.O. de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na 
forma do Regulamento baixado com o Dec. 57.585, de 6-1-1966 (D.O. de 7-1-1966), nesta 
pUblicação. 



UI - 14 - RENDIMENTOS DE AÇÕES E DE PARTES 
BENEFICIARIAS OU DE FUNDADOR, 
AO PORTADOR 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre os dividendos e quaisquer bonificações atri
buídas às ações ao portador ou interêsses e quaisquer outros rendimen
tos de partes beneficiárias ou de fundador ao portador. Considera-se. 
também, corno rendimentos as bonificações em ações novas e os inte
rêsses além dos dividendos atribuídos aos titulares de ações ao portador, 
nos casos de valorização do ativo ou de utilização de quaisquer fundos, 
inclusive os de amortização, de depreciação ou de reavaliação do ativo. 
Também incide o impôsto sôbre a utilização de fundos ou lucros, a 
título de amortização de ações ao portador, sem redução do capital. 

VIGÊNCIA: útil, a partir de 1937 até 

;-;OTAS: 

1) Pela prÍlneira vez, no Brasil, tl'i.butou-se o dividendo de ações de "bancos, companhias 
e socied!ldes anônimas", nela Lei n." 25, de 30-12-1891, CJue aprovou o Orçamento da 
Receita para o exercício -de 1892, A taxa era de 1 1,ZCé e o tributo foi classificado 
como "Sêlo do Pa!:lel", 

2) Pela Lei n." 2.559, de 22-7-1897, o impôsto elevado a 2 1/2'(, foi desmembrado do cha
mado Impôsto do Sêlo, para constituir impôst.o à parte, com características de impôsto 
de renda retido na fonte, embora sem denominação própria, 

3, A prinleira remissão de que se tem notícia, feita na legislaçÊilo brasileira. ao "Impôsto 
Sôbre a Renda", Gonsh do Orçampnto da Receita para o exercício de 1911, aprovado 
pela Lei n." 2.321, de 30-12-1910. Sob êsse tit1.:10 ali estava previsto o impôsto de 2 1!2"~ 
"sôbre dil'idendos dos títulos (Ias campa" hias e sociedades anônimas", A classificação, 
no caso, corresponderia ao batisnlO elo tributo, nascido em 1897. 

4) O artigo 176 do R.€gulamento, ap],{lYado pelo Decreto n." 17.390, de 26-7-1926, mandou 
fôsse incluído c.a "declaração de renda globRl", que havia siCt'Ü criada. pela Lei li. O 4.625, 
de 31-12-1922, que mstituiu o impôsto .aeral sôbre a renda, o rendimento aqui focalizado. 
já tributado na fonte, para os efeitos do impôsto cOInplementar progressivo e, tam
bém, para a compensação no impôsto a pagar, daquele lnontante que houvesse sidO 
cobrado na fonte (art. 175, § 3,° do regulamento citada), 

51 Pelo Decreto n." 21.554, de 20-6-1932, foi suprimido o art. 176, do Decreto n.O 17,390/26, 
passando o rendimento de ações a ser taxado apenas na fonte. 

6í A partir do ano ele 1963, quando entrou em vigor, no particular, a Lei n.O 4,154, de 
28-11-1962, regulamentada pelo Decreto n," 51.900, de "0-4-1963, goza o beneficiário do 
rendimento do direito de identificar-se, ou não, perante a fonte pagadora, Identifican
do-se - mediante o preenchimento do formulário de "declaração de propriedade de 
açôes ao portador", aproyado pela O.S. n." 3, de 5-2-1963 do DIR - sofrerá incidência 
menor e incluirá o rendimento na declaração devida para o exercício seguinte ao ano 
do recebinlento, abatendo do iInpôsto nela [lpurado, o lnontante que hou\"er sido retido 
na fontE'. Não se identificando o beneficiário, o rendimento sofrerá incidência maior 
e não se incluirá na declaração. 

7) Nos anO.3 de 1963 e 1964, além da taxa do impôsto - e como impôsto também - foi 
cobrado um adici<mnl de 5'.;, por fôrç,' do estatuído no art, 19, § 2.°, da Lei n," 4.154, 
de 28-11-1962. 

8) Se a fonte não preencher o fonnulário de decl::Hação de propriedade, ou o fizer de 
forma qne não permita a identificação dO beneficiário, responderã pela diferença do 
impôsto, como se não tivesse havido identificação, 
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9) De acôrdo com 'O art. 26 da Lei n.O 2.862, de 4-9-1956, consideram-se, expressamente, 
como rendimentos tributáveis as amortizações de ações ao p'Ortador feitas com utili
zação de fundos ou lucTos, sem redução do capital. O DIR entendeu (proc. n.O 34.207/56) 
que a amortização de ações ao portadO'r, sem redução do capital, constituía já rendi
mento tributável mesmo antes da vigência da lei n.O 2.862/56, que incluiu preceito 
de caráter interpretatlv'Ü apenas. 

10) 1-. partir da Lei n.o 3.470, de 23-11-1958 (art. 20, § 2.°), o impôsto de fonte incide, 
também, sôbre rendimentos de ações ao portador antecipadamente pagos. 

fI - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 25/91. 
Lei n.o 2.559/97. 
Lei n.o 2.321/10. 
Lei n.o 4.625/22. 
Dec. n.o 17.390/26 - art. 176. 
Dec. n.o 21.554/32 - art. 1.0. 
D.L. n.o 4.178/42 - art. 96,2.°, a b e c; art. 99; art. 102. 
D.L. n.o 5.844/43 - art. 96, 2.0, a, b e c; art. 99; art. 102. 
Lei n.o 154/47 - art. 1.0. 
Dec. n.o 24.239/47 - art. 96, 2.0, a a d; art. 99; art. 102 e § 2.0. 
Lei n.o 1.474/51 - art. 1.0. h. 
Lei n.o 2.354/54 - art. 29. 
Dec. n.o 36.773/55 - art. 96, 3.0, a a c, I e II; art. 100; art. 102 e 

§§ 2.0 e 3.0. 
Lei n.o 2.862.56 - art. 25; art. 26 e parágrafo único. 
Dec. n.o 40.702/56 - art. 96, 3.°, a b e c, I e II; art. 102 e §§ 2.0 e 3.0 
Lei n.o 3.470/58 - art. 20, § 2.0. 
Dec. n.o 47.373 59 - art. 96, 3.0, a a c, I e II; art. 102; art. 103 e seus 

§§ 2.0 e 3.0. 
Dec. n.O 51.900/63 - art. 96, 3.0, a e c, I e II e § 7.0; art. 102; art. 103 

e §§ 2.° e 3.0. 
Lei n.o 4.357/64 - art 18. 
Lei n.o 4.506/64 - art. 39; art. 84 e parágrafo único; art. 87 e pará

grafo único. 
Dec. n.o 55.866/65 - art. 191 e seu parágrafo único; art. 236, 3.°, 

a, b e c, §§ 2.0 e 4.0; art. 237, a e b; art. 238; 
art. 243; art. 244 e §§ 2.0 e 3.°; art. 307. 

Lei n.o 4.728/65 - art. 54; art. 55 e § 1.0. 
Lei n.o 4.863/65 - art. 28. 
Dec. n.o 57.585;66 - Todo. 
Dec. n.o 58.400/66 - art. 250; art. 301, 2.°, a a c, §§ 2.0 e 4.°; art. 302, 

a e b e § 1.0; art. 304; art. 309; art. 310 e §§ 2.0 
e 3.0; art. 313; art. 367. 
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IH - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

1) Rendimentos de ações 

a) Contado da data do pagamento, 
crédito, emprêgo, remessa ou entrega do 
rendimento. .......................... 30 dias. 

VIGÊNCIA: útil de 1937 até 31-12-1947 

b) Contado da data da publicação 
no órgão oficial, da ata da assembléia 
que autorizar a distribuição. .......... 30 dias. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1948 até 27-11-1958 

c) Contado da data da Assembléia-
Geral que autorizar a distribuição do 
rendimento. . . .. . ... . . . .. . . .. .. . . . . .. 60 dias. 

VIGÊNCIA: de 28-11-958 até 

d) Contado da data do ato que au
torizou o pagamento antecipado de ren-
dimentos originais de ações ao portador. 60 dias. 

VIGÊNCIA: de 28-11-1958 até 

2) Rendimentos de partes beneficiárias 

Contado da data do pagamento, cré
dito, emprêgo, remessa ou entrega do 
rendimento. .......................... 30 dias. 

VIGÊNCIA: útil, de 1937 até 
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3) Rendimentos ,de ações e de partes beneficiárias ou de 
fundador, de portador não identificado. 

Contado do mês do efetivo paga
mento ou crédito do rendimento, quanto 
à diferença da alíquota normal. . . . . . . .. dentro do mês 

seguinte. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1965 até 

IV - TAXAS 

1) Qualquer sociedade por ações 

a) Rendimentos de ações e partes beneficiá
rias ou de fundador ao portador, sem se cogitar da 
identificação do beneficiário: 

De 1937 até 31-12-1941 ................ 
De 1-1-1942 até 31-12-1947 ................ 
De 1-1-1948 até 31-12-1951 ................ 
De 1-1-1952 até 31-12-1954 ................ 
De 1-1-1955 até 31-12-1956 ................ 
De 1-1-1957 até 31-12-1962 ................ 

b) Rendimentos de ações e partes beneficiá
rias ou de fundador ao portador. 

De 

De 
De 

Identificado 

1-1-1963 até 31-12-1964 

Não identificado 

1-1-1963 até 31- 6-1964 

1-7-1964 até 31-12-1964 

c) Rendimentos de partes beneficiárias ao 
portador. 

4% 

8% 

15% 

20% 

25% 

28% 

28% + 5% 

45~1n + 5% 
60% 

107 
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Identificado 

De 1-1-1965 até 15- 7-1965 .. , ............. 20% 
De 16-7-1965 até 31-12-1965 .............. ,. 15% 
De 1-1-1966 até 31-12-1966 15~{ -.L 1,5;'6 o •••••••••• " ••• 

Não identificado 

60% De 1-1-1965 até 31-12-1965 
De 1-1-1966 até 31-12-1966 607;) + 6% 

2) Sociedades anônimas de capital aberto 

Rendimentos de ações ao portador. 

Identificado 

De 1-1-1965 até 15- 7-1965 ................ 15% 
De 16-7-1965 até . . . . . . . . . . . . . .. Isento 

Não identificado 

De 1-1-1965 até 15- 7-1965 
De 16-7-1965 até 31-12-1965 
De 1-1-1966 até 31-12-1966 

3) Sociedades por ações de capital fechado 

Rendimentos de ações ao portador. 

60% 
25% 
25~;; + 2,5~1o 
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De 
De 

De 
De 
De 

NOTAS; 

Identificado 

1-1-1965 até 31-12-1965 
1-1-1966 até 31-12-1966 

Não identificado 

1-1-1965 até 15- 7-1965 
16-7-1965 até 31-12-1965 

1-1-1966 até 31-12-1966 

................ 

................ 

................ 
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20% 
15% + 1,5% 

60% 
40% 
40% --L 4% I 

1) Anteriormente à Lei n.O 4.154/62 (art. 3.°) não se cogitava de identificar ou não O 
beneficiário de rendimentos de ações, de partes beneficiárias ou de debêntures, ao 
portador. 

2) Não se fazia, antes de vigorar a Lei n.O 4.506/64 (art. 84), distinção entre os rendi
mentos de ações das sociedades anônimas de capital aberto e de ações das sociedades 
fechadas. 

3) Observe-se, que, até 31-12-1964, os rendimentos de ações e de partes beneficiárias tive
ram, sempre, exatamente, o mesmo tratamento, pagando o impõsto às mesmas taxas. 

4) A partir de 1-1-1965, face ao preceituado no parágrafo único da art. 84, da Lei n.O 4.506/64, 
foram considerados, isoladamente, para o fim de sofrer incidência menor, os rendimen
tos de ações, de portador identificado, de sociedades anônimas de capital aberto. 

5) A partir de 16-7-1965, data da puLlicação da Lei n.O 4.728, de 14-7-1965, os dividendos 
de ações ao portador, nas sociedades anõnimas de capital aberto, passaram a ser tra
tados com maior benevolência. Ficaram ISENTOS os rend'mentos dos beneficiários 
IDENTIFICADOS e pagam tributo menor (25%) os NAO IDENTIFICADOS. Os rendi
mentos de ações ao portador das sociedades de capital fechado, quando NAO IDENTI
FéCADOS os beneficiários, passaram a sofrer a incidência de 40% apenas (V. art. 55 e 
seu ~ 1.0, Lei citada). 

6) Sõbre os benefícios introduzidos pela Lei n.O 4.728/65, Inclusive quanto aos rendimentos 
de partes beneficiárias ao portador identificado, conviria examinar a O.S. 16/65 do DIR 
e o art. 54 da Lei citada nesta publicação. 

7) No cálculo do impõsto devido, será abatida do total apurado, a importância que houver 
sido descontada nas fontes, correspondente a impôsta retido, como anteCipação sõbre 
rendimentos incluídos na declaração, instruindo-se esta com uma das vias do documen
to de que trata o art. 367, do Dec. 58.400/66. 

8) Quando o rendimento de ações beneficiar domiciliado no exterioT, veja-se o item IlI-5 
"Outros Rendiment:s de Residentes ou Domiciliados no Exterior". 

9) No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.363, de 29-11-1965 (D.a. 
de 30-11-1965), 'O lmpôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na forma 
do Regulamento baixado com o DoC. n.O 57.785, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), nesta 
publicação. 



lU - 15 - RENDIMENTOS DE AÇÕES NOMINATIYAS E DE 
AÇÕES NOMINATIVAS ENDOSSL~VEIS, 
PERTENCENTES A PESSOAS FÍSICAS 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre os dividendos e quaisquer bonificações, inclu
sive em ações novas, e sôbre interêsses além dos dividendos atribuídos, 
por pessoas jurídicas, a pessoas físicas titulares de ações nominativas, 
desde que excedentes, anualmente, aquêles rendimentos, a três vêzes o 
salário mínimo fiscal, nc:s anos de 1963 e 1964, ou a CrS 126.000, a 
partir de 1-1-1965, sujeito êste limite à correção monetária anual. 

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1963 até 

NOTAS: 

1) A tributação na fonte, dos rendimentos de ações nominativas foi instituída pelo art. 12. 
da Lei n.o 4.154, de 28-11-1962. mas passou a prevalecer, efetivamente, a partir de 
1-1-1963, quando entraram em vigor as novas taxas. 

2) Nos anos de 1963 e 1964, os salários minimos fiscais vigorantes foram os segUintes: 
De 1-1-1963 a 23-2-1964 - Cr:;; 21.000. 
De 24-2-1964 - a 31-12-1964 - Cr$ 42.000. 

3) A partir de 1-1-1965, foi fixado em Cr$ 126.000 o limite anual de rendimentos não subor
dinados à Incidência, montante sujeito à atualização anual, em função de coeficiente 
de correção monetária estabelecidos pelo CNE, desde que os índices gerais de preços 
se elevem acima de lOS'o ao ano ou de 1570 em um triênio (V. art. 3.° e seu parágrafO 
único da Lei n.O 4.506, de 30 de novembro de 1964). 

4) Pelo art. 55, ~ 1.0, da Lei n.o 4.728, de 14-7-1965, pUblicada no D.a. de 16-7-1965, torna
ram-se ISENTOS do Impõsto de renda na fonte os rendimentos de ações nominativas 
e endossáveis (inovação), no caso das sociedades anônimas de capital aberto. Observe-se 
que a isenção não beneficia os rendimentos das SOciedades de capital fechado. 

5) Não Incide impõsto, também, llas bonificações em ações novas, resultantes de aumen
tos de capital em virtLlde do aproveitamento de reservas tributadas ou de correção 
monetária do ativo imobilizado (art. 125, § 1.", do Decreto n.o 58.400;66). 

6) O impõsto de fonte incidente sõbre rendimentos de ações nominativas será cobrado 
como antecipação do que devido fõr de acõrdo com a declaração anual de rendimentos, 
cabendo a restituição do excesso, se houver. 

7) A Lei n.O 4.862, de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965 (art. 24), determina que o 
impõsto de renda arrecadado na fonte, como antecipação do que fõr apurado na de
claração de rendimentos, será restituído, mediante requerimento formulado pelo prô
prio contribuinte ou seu procurador, se a declaração respectiva, do exercício seguinte, 
apresentar resultado negativo. 

II - LEGISLAÇãO 

Lei n.o 4.154/62 - art. 12 e parágrafos. 
Dec. n.o 51.900/63 - art, 98, 3.0, I; art. 102; art. 103, §§ 2,0 e 3.0 
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Lei n.o 4.506/64 - art. 39. 

Dec. n.o 55.866/65 - art. 80, e e § 1.0; art. 81; art. 82; art. 191 e pa-
rágrafo único. 

Lei n.O 4.728/65 - art. 55, § 1.0. 

Lei n.o 4.862/65 - art. 24. 

Lei n.O 4.863/65 - art. 28. 

Dec. n.o 57.585/66 - Todo. 
Dec. n.o 58.400/66 - art. 125, d e §§ 1.0 e 3.0; arts. 126 a 128; art. 250: 

art. 254, § 2.°; art. 290; art. 310, §§ 2.0, 3.0, 5.° 
e 7.0. 

In - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

a) Contado da data da assem
bléia-geral ou do ato que autorizar a 
distribuição do rendimento. ........ 60 dias. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1963 até 31-12-1964 

b) Contado do mês em que se 
efetuar o crédito, pagamento, emprê-
go, remessa ou entrega do rendimento. dentro do mês 

seguinte. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1965 até 

IV - TAXAS 

a) Caso de qualquer sociedade anônima, ex
ceto a indicada na alínea abaixo. 

De 1-1-1963 até 31-12-1965 
De 1-1-1966 até 31-12-1966 

10% 
10% + 1% 
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b) Caso de sociedade anônima de capital 
aberto. 

De 16-7-1965 até Isento. 

NOTAS: 

1) Antes de entrar em vigor a Lei n.O 4.728. de 14-7-1965 (D.a. de 16-7-65), não havia 
tratamento especial para as ações das sociedades anõnimas de capital aberto. 

2) Quando o rendimento beneficiar domiciliado no exterior veja-se o Item III-5 "Outros 
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior". 

3) No ano de 1966, a vista do determinado no art. 28, da Lei n.o 4.863, de 29-11-1965 (D.a. 
de 30-11-1965), o impõsto de renda será cobrado com um adicional de lO'õ na forma 
do Regulamento baixado com o Dec. 11." 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966). nesta 
publicação. 



IH - 16 - RENDIMENTOS DE AÇÕES NOMINATIVAS 
AÇÕES NOMINATIVAS ENDOSSÁVEIS, 

PERTENCENTES A PESSOAS JURÍDICAS 
E DE 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre os dividendos de ações nominativas e quais
quer bonificações, exceto ações novas, a elas atribuídas, quando perten
~entes a pessoas jurídicas. O impôsto incide, também, sôbre o valor de 
ações novas e os interêsses além dos dividendos, nos casos de utilização de 
quaisquer fundos, inclusive os de amortização, de depreciação e de rea
valiação do ativo; de valorização do ativo ou de venda de parte dêste, 
sem redução do capital. 

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1963 até 

NOTAS: 

1) A tributacão em foco foi instituída pelo art. 8." da Lei n." 4.154. de 28-11-1962. que 
vivora, no- particular, a partir de 1-1-1963. 

2) O impôsto não incide sôbre o valor de ações novas decorrentes de aumentos de capital 
em conseqüência do aoroveltamento de reservas tributadas ou de correção monetária 
do ativo imobilizado, que gozem de taxação especial. 

3) O rendimento das ações nominativas ou nominativas endossáveis será excluído do lucro 
real da pe:ssoa jurídica titular, mas o impôsto pago na fonte não pode ser deduzido 
para apuração do lucro tributável. 

4) Os sócios ou acionistas das pessoas jurídicas beneficiárias de dividendos de ações no
minativas ou nonlinativ8.s endossáveis, quando se fizer a redistribuição dêsses rendi
mentos, podem compensar, na respectiva declaração de pessoa física, o impôsto que 
houver sido descontado na fonte. 

5) O, rendimentos aqui focalizados não pOderão ser absorvidos em mais de 10 'Ir de seu 
valor pelas deduções do lucro bruto na pessoa jurídica que os receber, não computados 
nessas deduções os tributos de qualquer natureza. O excesso fica sujeito à tributação, 
como lucro. Escapam a essa regra as sociedades de investimentos e as companhias de 
seguros e de capitalização. 

6) O impôsto não incide sôbre rendimentos que uma pessoa jurídica pagar a outra e 
que já tiverem sofrido a incidência, quando percebidos por aquela que os distribuir, 
ou quando percebidos por uma terceira sociedade que, por seu turno, os tiver distri
buído a esta ultima. 

fI - LEGISLAÇÃO 

Lei n.O 4.154/62 - art. 8.0 , b, §§ 3.0 a 10; art. 36. 
Dec. n.o 51.900/63 - art. 98, 4.0, b e e, I e II, §§ 5.0 , 6.0 , 7.0 , 8.0 e 11. 
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Lei n.o 4.506/64 - art 39. 

Dec. n.o 55.866/65 - art. 191 e parágrafo único; art. 239, 2.0, b e e, 
§§ 2.0 e 3.0; art. 243; art. 244, §§ 2.0 e 3.0. 

Lei n.o 4.728/65 - art. 55, § 1.0; art. 59. 

Lei n.o 4.862/65 - art. 42, parágrafo único. 

Lei n.o 4.863/65 - art. 28. 

Lei n.o 4.869/65 - art. 26. 

Dec. n.o 57.585/66 - Todo. 

Dec. n.o 58.400/66 - art. 250; art. 254, § 2.0; art. 287, alíneas e pará
grafos; art. 290; art. 307, a e d e parágrafos; 
art. 309; art. 310, §§ 2.0 e 3.0. 

III - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

Contado da data da assembléia
-geral que autorizar a distribuição 
dos rendimentos. ................ 60 dias. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1963 até 

IV - TAXAS 

Caso de qualquer sociedade anônima, exceto 

a de capital aberto. 

De 1-1-1963 até 31-12-1965 

De 1-1-1966 até 31-12-1966 

15;10 

15% + 1,5% 
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Caso da sociedade de capital aberto. 

De 16-7-1965 até Isento 

NOTAS: 

1) Antes de entrar em vigor " L~i 11." 4.728, de 14-7-1965 (D.O. de 16-7-65), não havia 
tratamento especial para as ações das sociedades anônimas de capital aberto. 

2) Quando o rendimento beneficiar domiciliado no exterior veja-se o Item IlI-5 "Outros 
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior". 

3) No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.a. 
de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na forma 
do Regulamento baixado com O Dec. n." 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966). nesta 
publicação. 



III - 17 - AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES AO PORTADOR 

I - INCIDÊNCIA 

o impôs to incide sóbre o montante dos fundos ou lucros utilizados 
na amortização de ações ao portador, sem redução do eapital, nos têr
mos do art. 18, do Deereto-Lei n.o 2.627, de 26-9-1940. 

VIGÊNCIA: a partir de 1-10-1940 até 

NOTAS: 

1) o art. 26, da Lei n.o 2.862, de 4-9-1956 (D.O. de 5-9-56) focailzou, expressamente, pela 
primeira vez, a tributação da [~lnortização de ações .sen1 redução do capital, declaran
do-a cabível. O Diretor do DIR, entretanto. no "Roteiro para Fiscalização do Impôsto 
na Fonte" que acompanhou o Ofício-Circular n," 30, de 12-9-1961, declarou que o 
referido preceito legal "é interpretativo, abrangendo, pois, a incidência do impôsto os 
casos anteriores à vigência da citada lei". 

2) O art. 2:38, do Decreto n." 55.866, de 25-3-1965. considera como "endimentos distribuídos 
aos proprietários de ações e sujeitos ao desconto do ilnpôsto, a amortização de ações 
ao portador, sem redução do capital: o art. 55, (la Lei n," 4.728, de 14-7-1965, beneficia 
o rendirnento de ações, beneficiando, conseqüentelnente, a amortização ele ações, sem 
redução do capital. Sôbre o assunto ... eja-se o art. 304 do Dec. n." 58.400, de 10-5-1966. 

II - LEGISLAÇÃO 

D.L, n,O 2,62740 - art. 18. 
Lei n,o 2.862 '56 - art. 26, 
Dee. n,o 40,702/56 - art, 96, 3,0, c, I e ~ 1.0; art. 100; art. 102, §§ 2,0 

e 3.°. 
Lei n.o 3.470. 58 - art. 20 e ~ 2,°, 
Dec, n,O 47.373/59 -- art. 96, 3.°) c, I e § 1.0; art. 102; art, 103, §§ 2,0 

e 3.°. 
Lei n.o 4.154 62 - art. 3,0, § 2,0. 
Dec, n. O 51.900/63 - art. 96, 3,0, c, I, §§ 1.0, 3,0, 4.0. 5.0 e 7,°; art. 102; 

art. 103, §S 2,° e 3.°. 
Lei n. ° 4,357/64 - art. 18. 
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Lei n.o 4.506/64 - art. 39; art. 84 e parágrafo único; art. 87 e pará
grafo único. 

Dec. n.o 55.866/65 - art. 191 e parágrafo único; art. 236, 3.0, c, §§ 4.0 
e 5.0; art. 237, a e b, §§ 2.0 e 3.0; art. 238; art. 243; 
art. 244, §§ 2.0 e 3.0; art. 247. 

Lei n.o 4.728/65 - art. 55 e § 1.0. 
Lei n.O 4.862/65 - art. 21. 
Lei n.O 4.863/65 - art. 28. 
Dec. n.O 57.585/66 - Todo. 
Dec. n.O 58.400/66 - art. 250; art. 301, 2.0, b e § 4.0; art. 302, a e b, 

§ 20., a e b e § 4.0; art. 304; art. 309; art. 310, §§ 
2.0 e 3.0; art. 313. 

III - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

a) Contado da data do pagamento, 
crédito, emprêgo, remessa ou 
entrega da amortização. ...... 30 dias. 

VIGÊNCIA: de 1-10-1940 até 31-12-1947 

b) Contado da data da publicação, 
no órgão oficial, da ata da as
sembléia que autorizasse a 
amortização. ................. 30 dias. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1948 até 15-12-1958 

c) Contado da data da realização 
da assemblé:a ou de qualquer 
ato que autorizar a amortização. 60 dias 

VIGENCIA: de 16-12-1958 até 

IV - TAXAS 

1 . Qualquer sociedade por ações 

a) amortização de ações, sem redução do ca
pital, sem cogitar da identificação do be
neficiário. 
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De 1-10-1940 até 31-12-1941 

de 1- 1-1942 até 31-12-1947 

de 1- 1-1948 até 31-12-1951 

de 1- 1-1952 até 31-12-1954 

de 1- 1-1955 até 31-12-1956 

de 1- 1-1957 até 31-12-1962 

b) amortização de ações ao portador: 

I denti ficado 

de 1- 1-1963 até 31-12-1964 

Não identificado 

de 1- 1-1963 até 30- 6-1964 
de 1- 7-1964 até 31-12-1964 

2. Sociedades anônimas de capital aberto 

- amortização de ações ao portador. 

Identificado 

de 1- 1-1965 até 15- 7-1965 
de 16-7-1965 até 

Não identificado 

de 1-1-1965 até 15- 7-1965 

de 16-7-1965 até 31-12-1965 

de 1-1-1966 até 31-12-1966 

3. Sociedades por ações de capital fechado 

- amortização de ações ao portador. 

Identificado 

de 1-1-1965 até 31-12-1965 

de 1-1-1966 até 31-12-1966 

4(·; 

8 ~/; 

15(1~ 

20<;; 

251J'é 
2sr;;, 

5(/ 
I( 

45); -L- 5~;: 

60;-1c, 

15~1o 

Isento. 

60% 

25% 

25% -+- 2,5% 

20% 

15% + 1,5% 
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Não identificado 

de 1-1-1965 até 15- 7-1965 
de 16-7-1965 até 31-12-1965 
de 1-1-1966 até 31-12-1966 

NOTAS: 

60% 
40% 
40% + 4% 
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1) Anteriormente à Lei n.O 4.154, de 28-11-1962 (art. 3.°) não se cogitava de identificar 
ou não o beneficiário de rendimentos de ações ao portador. 

2) Não se fazia, antes de entrar em vigor a Lei n.O 4.506, de 30-11-1964 (art. 84), distinção 
entre os rendimentos de ações das sociedades anônimas de capital aberto e de ações 
das sociedades fechadas. 

3) A partir de 1-1-1965, face ao preceituado no parágrafo único do art. 84 e no art. 90, 
da Lei n.O 4.506/64, foram considerados isoladamente os rendimentos de ações ao portador 
identificado, de sociedades anônimas de capital aberto, para o fim de sofrerem inci
dência menor. 

4) Sôbre os beneficios introduzidos pela Lei n.o 4.728, de 14-7-1965, vejam-se a 0.8. n.O 16/65 
do DIR e o art. 55, da lei citada, nesta publicação. 

5) O impôsto cobrado na fonte sõbre amortização de ações ao portador, quando o bene
ficiário se identifica, considera-se como antecipação do impõsto devido pela declaração. 

6) Se a fonte não preencher a declaração de propriedade ou o fizer por forma que não 
se identifique o beneficiário do rendimento, responderá pelo recolhimento do impôsto, 
como se não tivesse havido identificação. 

7) Quando o rendimento beneficiar domiciliado no exterior veja-se o Item I11-5 "Outros 
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior". 

8) No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.o 4.863, de 29-11-1965 (D.a. 
de 30-11-1965), o impôsto será cobrado COm um adicional de 10% na forma do Regu
lamento baixado com o Dec. n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), nesta publicação. 



UI - 18 - FUNDOS DE 
ANÔNIMAS 
VALOR DO 

RESERVA DAS SOCIEDADES 
PARTE 

CAPITAL 
EXCEDENTE AO 

REALIZADO 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre o valor dos aumentos dos fundos de re
serva, quando êstes tenham já atingido o valor de capital social rea
lizado. 

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1952 até 

NOTAS 

1) A tributação da espécie foi instituída pela Lei n,O 1.4,4, de 26-11-1951, que passou a 
vigorar, no particular, a 1-1-1952, 

2) O impôsto cobrndo na fonte sôbre o aumento dos fundos de reserva cxinlia os titu
lares de ações ao portrrdor do pagamen co de nàvo impõsto, por ocasião da distribuição 
do al1e houvesse sido uiblltado. Prevaleceu o critério até c advento da Lei li. tl 4.1.54, 
de 28-11-1962, que estabeleceu taxa de incidência maior pam o caso de rendimentos 
atribuídos a beneficiãrics l,ão identificados de ações ao portador. ficccndo êstes obrigados 
ao pagam en to da diferença de taxas. 

3) Se o r; ndimento fôr atribuído a titulares de ações nODlinativas, endos::áveis (Lei nú
mero 4.728/65), ou ao portador identificado (Lei n.O 4.154/62), os seus titulares deverão 
incluí-lo na cédula "F" de suas declare.ções, abatendo. do impósto a pagar, aquêle que 
houver sido retido na fonte. 

4) Não se computam entre 03 fundos de resena sujeitos à tributação aqui focalizada, o 
fundo ele reserva constituído nos têlmos do artigo 130, da Lei n." 2,627, de 26-9-1940 
(Reserva Legal). 

5} A nc,rtir de 16-7-1965 (vigência da Lei n." 4.728/65), as "ecervas resultantes de correções 
monetárias do ath'o inlobilizado não incorporadas ao capital social de\'em ser consi
deradas para o; efeitos da incidência aqui focalizqda. Tambérr~ a partir de 16-7-1~65 
deve ser computada, pam o mesmo fim, a reserva para manutenção do capital de giro 
próprio c~as enlPresrrs, dedutível dos lucros verific~dos enl balanços. A..s reSErvas, de 
um ou uutro tipo, aumentadas em balanços aprovados por assembléias realizadas até 
16-7-1;165, não se eOlnputlJ!l1 para os efeitos da incidência (V. itens I e 11 da Portaria 
M:nisteria! n." 323, de 10-9-196;;, nesta pUblicação). 

6) As reSerYRS referidas na not~ anterior poderão ser excluidas do cálculo da. incidência, 
mecliante ato do Conce:ho Monetária Nacicnal, a pedido da sociedade intereesada, feito 
dentro do p~azo para recolhimento elo tributo (30 dias), CA.SO enl que o prazo citado 
fica S1'))"11S0 "ar 90 dú,s (V. itens X, XIII, XIV, XV e XVI da POrtaria Ministerial 
n." 323/65, nesta publicação). 

7) O impô-t:o não será col)rado, no exerclcio de 1966, das emprêsa5 beneficiadas pelo art. 3,°, 
da Lpi n.' 4.663, de 3-6-1965. 

8) Não incidem no impõs-::o 8.S reservas fonnadas com as diferenças resultantes da atua
lizaç[o áo valor nominal das Obrigações Reajustáveis de que trata o art, 1.", § 7.° d« 
Lei n." 4.357, de 16-7-1864. 

9) O impô-:tc:> ele que trata o art. 2." da Lei n." 1.474/51. focalizado neste item, foi redu
~'i(,o, rT ri do est8.tuíc~o no art. 6." da Lei n.O 4.862, de 29-11-1965 (sup~emento ao 
D.O. de 30-11-1965), pDr~ 15~;. 

10) D,; :~c0rdo corn o dGt?rminado na Lei r.. " 4.862. de 29-11-HW5, as emnrê:::as que tenham 
aderido ao progranul d2 cc/atenção de preços expresso na Portaria Interministerial n.o 71 t 

de 23-2-1965. gozarão de faVO!'8S fiscai~, entre os quais se inclui a dhpensa do paga
lnento do i!T\PÔ3tO de 15( f. devido pelrrs 1'2,3erVa" excedentes ao cr:pital social, fonna
das no f.l1..0 de 1966, desde que obser\"em as seguintes condiçõEs: 

fi) W slllnam, perante a CONEP. at~ :31··1··1966, nôvo compromisso de estabilização, 
a ser observado durante o ano de 1966; 

bJ tenhaln cumprido integralmE.'nte o cmnpromisso COnl relação ao ano civil de 1!J65; 
c) olJ<'e'·verYl, t:::t~1]n1ente, até 31-J 2-1965. o cOlnprolnis~o assumido COln relaçfo ao 

ano civil de 1966. 
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11) Consoante estabelece o art. 35, § 7.°, da aludida Lei n.O 4.862/65, se a emprêsa deixar 
de cumprir o programa da CONEP sem rel,unciar expressamente ao compromisso assu
mido, flcará sujeita às sanções legais aplicáveis aos casos de evidente intuito de fraude, 
além do pagamento do impõsto pelas taxas normais. 

12) No período de 2-12-1965 a 2-12-1966 (art. 26 da Lei n.o 4.869, de 1-12-1965 e Emenda 
Constitucional n," 18, de 1-12-1965) não se incluem pntre as reservas passíveis da in
cidência a que se refere êste item, aquelas formadas com o produtO' líquido da correção 
monetária ao ativo, por emprêsas que tenham por atividade predominante a explora
ção de empreendimentos agrícolas ou industriais, em áreas de atuação da SUDENE 
ou da SPVEA. 

II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 1.474/51 - art. 2.0 e parágrafos. 
Dec. n,o 36.773/55 art. 99 e parágrafo único; art. 101; art. 102. 
Dec. n.o 40.702/56 - art. 99 e parágrafo único; art. 101; art. 102. 
Dec. n.o 47.373/56 - art. 99 e parágrafo umco; art. 103; art. 104. 
Lei n.o 4.154/62 - art. 3.0, §§ 2.0, 4.0 e 5.0. 
Dec. n.o 51.900/63 - art. 99 e parágrafos; art. 103; art. 104. 
Lei n.o 4.357/64 - art. 1.0, § 7.0; art. 3.0, § 6.0; art. 18; art. 27, § 3.0. 
Lei n.o 4.663/65 - art. 2.0; art. 3.0, IV. 
Dec. n.o 55.866/65 - art. 194 e parágrafos. 
Lei n.o 4.728/65 - art. 32; art. 68 e parágrafos. 
Lei n.o 4.862/65 - art. 6.0; art. 35, § 1.0, a, b, c, § 2.0, lII, § 7.°; art, 54. 
Lei n.o 4.863/65 - art. 28. 
Lei n.o 4.869/65 - art. 26. 
Dec. n.o 57.585/66 - Todo. 
Dec. n.o 58.400/66 - art. 254 e parágrafos. 

II! - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

Contado da data da assembléia-ge
ral que tenha aprovado o aumento das 
reservas. ............................ 30 dias. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1952 até 

NOTAS: 

1) o prazo de 30 dias foi fixado pelo art. 2.°, § 1.", da Lei n.O 1.474, de 26-11-1951, e man
tido Em todos os regul"'11entos, até, inclusive, o aprovado pelo Dec. n." 51.900, de 
10-4-1963 (artigos 103 e 104). 
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2} o Decreto n.o 55.866. de 25-3-1965, não reproduziu, com o mesmo sentido, os preceptivos 
regulamentares anteriores, deixané.o de aludir ao prazo de recolhimento do tributo sõbre 
reservas excedentes, o qual, portanto. deve prevalecer como fixado na Lei n.o 1.474/51, 
de origem, ou seja, de 30 dias contados da data da assembléia-geral. 

3) Pela O.S. n.O 18, de 12-8-1965, o DIR esclareceu que o prazo de 60 dias deveria ser con
tado: da data da realização da assembléia que aumentar as reservas, nelas incluídos 
os resultados das correções monetárias; de 16 de julho de 1965, data da publicação 
da Lei n." 4.728, de 14-7-1965, em relação aos excedentes de reservas decorrentes de cor
reções monetárias não capitalizadas em virtude de opção autorizada pela Portaria Mi
nisterial n." GB-131, de 19-4-1965, desde que, no mesmo prazo, não seja o excesso eli
minado mediante incorporação ao capital. 

4) Pela Portaria Ministerial n.O 323, de 10-9-1965, foi declarado que o impõsto deverá ser 
recolhido. dentro do prazo de 30 dias, contado da data em que se tornou obrigatória 
a retenção, na forma das leis em vigor, admitindo-se, em relação aos excedentes de 
reservas, aprovadas por assembléias realizadas entre 16 de julho e 15 de agósto de 
1965, que o impôsto seja recclhido sem o acréscimo de penalidades, até o dia 14 de 
setembro de 1965. 

5) Diante do determinado na portaria Ministerial n.O 323/65. deixa de produzir seus efei
tos, após 15 de agõsto de 1965, a O.S. n." 18/65 DIR, citada na nota n.O 3. 

[V - TAXAS 

De 1-1-1952 até 31-12-1965 

de 1-1-1966 até 31-12-1966 

~OTAS: 

30% 

15% + 1,5% 

1) No caso de distribuição de reservas excedentes ao capital. a detentores de ações ao 
portador não identificado, caberá a cobrança de diferença de taxa, conceituando-se 
o rendimento como divielendo ou bonificação, 

2) No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.a. 
de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional ele 10C;, na forma 
do Regulamento baixado com o Dec. n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), nesta 
publicação. 



111 - 19 - IMPORTÂNCiAS REGISTRADAS COMO 
DESPESAS, POR SOCIEDADES ANÔNIMAS, 
SEM IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA E 
INDIVIDUALIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 
DO CRÉDITO OU DO PAGAMENTO 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre os valôres registrados como despesa das 
sociedades anônimas, a título de comissões, bonificações, gratificações 
ou semelhantes, quando não fôr identificada a operação ou a causa 
que deu origem ao rendimento indicado como pago ou creditado e 
quando o comprovante não individualizar o respectivo beneficiário. 

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1959 até 

NOTA: 
A tributação da espécie. na fonte, foi instituída pelo artigo 2.°, § L", da Lei 

n.o 3.470, de 28-11-1958, passando a prevalecer a partir de 1-1-1959. 

II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 3.470/58 - art 2.0 e seu § 1.0. 
Dec. n.o 47.373/59 - art. 37, § 4.0; art. 93, 3.°; art. 102; art. 103. 
Lei n,o 4.154/62 - art. 3.°, §§ 2.° e 3.°; art. 36. 
Dec. n.o 51.900/63 - art. 37, § 4.°; art. 98, 5.0; art. 102; art. 103. 
Lei n.o 4.357/64 - art. 18. 
Lei n.O 4.506/64 - art. 90. 
Dec. n.O 55.866/65 - art. 114; art. 239, 3.0; art. 243; art. 244. 
Lei n.o 4.863/65 - art. 28. 
Dec. n.o 57.585/66 - Todo. 
Dec, n.o 58400,66 - art. 181; arts. 308 a 310. 
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II - LEGISLAÇÃO 

Lei 11.0 4.154/62 - art. 9.0, §§ 1.0 a 3.0; art. 12; art. 35; art. 36. 

Dec. 11.0 51.900/63 - art. 8.0, §§ 7.0 a 9.0; art. 24, § 3.0, e; art. 98, 3.°, 
I, § 4.0; art. 102; art. 103, §§ 2.0, 3.0 e 5.°, b; art. 
217. 

III - PRAZO PARA RECOLHIJ,\1ENTO 

Contado da data do pagamento, 
crédito, emprêgo, remessa ou entrega do 
empréstimo .......................... 30 dias. 

VIGÊNCIA: De 1-1-1963 até 30-11-1964 

IV - TAXAS 

De 1-1-1963 até 30·11-1964 10% 



RENDIMENTOS III - 21 - LUCROS E OUTROS 
ATRIBUÍDOS AOS TITULARES 
COTAS DE CAPITAL 

DE 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre os lucros e outros interêsses pagos ou cre
ditados por pessoas jurídicas aos titulares de cotas de capital. 

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1963 até 

NOTAS: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

A tributação foi instituída pelo art. 8.°, d e pelo art. 12 e parágrafos, da Lei n.o 4.154, 
de 28-11-1962, respectivamente, para beneficiários pessoas físicas e pessoas jurídicas. 
A tributação não alcança as cotas de capital que resultarem de aumentos de capital 
em virtude de correção mO'lletária do ativo imobilizado ou de aproveitamento de reser
vas já tributadas (arts. 57 e 83, da Lei n.O 3.470, de 28-11-1958). 
Os sócios beneficiados com a redistribuição, por pessoa jurídica, de rendimentos já tri
butados na fonte, compensarão na sua declaração pessoal o impósto retido. Essa com
pensação aplica-se, também, aos casos em que a redistribuição gere rendimento sujeito 
à tributação na fonte. Se se tratar de pessoa física e ficar apurado pela declaraçiio 
que o impósto devido é inferior ao descontado na fonte, cabe ao contribuinte o direito 
à devolução do excesso vago. 
Tratando-se de beneficiário pessoa física, a incidência não alcança os rendimentos in
feriores a 3 vêzes o salário mínimo fiscal em cada um dos anos de 1963 e 1964 ou 
a Cr$ 126.000 (importãncia sujeita à atualização monetária) a partir do ano de 1965. 
Os salários mínimos fiscais fO'ram: 

de 1-1-1963 a 23- 2-1964 - Cr$ 21.000 
de 24-2-1964 a 31-12-1964 - Cr$ 42.000 

O impósto não alcança os rendimentos que uma pessoa jurídica pagar a outra pessoa 
jurídica e que já tenham sofrido a incidência quando auferidos por aquela que os dis
tribuiu, ou quando percebidos por uma terceira sociedade, que, por seu turno, os tiver 
distribuído a esta última. 
No caso de redistribuição por pessoas jurídicas, através de pagamento, crédito, emprêgo, 
remessa ou entrega, o rendimento de cotas de capital fica sujeito ao impósto que fór 
devido, na fonte, em qualquer caso de distribuição de lucros, compensado o impôsto 
retido na fonte or!iÜnal. 
Não cabe a cobrança do impôsto quando o beneficiário do rendimento fór pessoa jurídica 
imune ou isenta do impósto de renda. 
A L·ei n.O 4.862, de 29-11-1965, pUblicada em 30-11-1965 (art. 24), determina que o im
pôsto de renda arrecadado na fonte, como anteCipação do que fór apurado na decla
ração de rendimentos, será restituído, mediante requerimento formulado pelo próprio 
contribuinte ou seu procurador, se a declaração respectiva, do exercício seguinte, apre
sentar resultado negativo. 

II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 4.154/62 - art. 8.0, d, §§ 1.0, 3.0 a 10; art. 12 e §§ 1.0 e 2.°; 
art. 35; art. 36. 
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Dec. n.o 51.900;63 - art. 98, 3.0, I, 4.0, d, §§ 3.0, 6.° a 8.0; art. 102; 
art. 103, § 5.0, b. 

Dec. n.o 55.866/65 - !;',rt. 80, e; art. 82; art. 239, 2.0, d e §§ 2.0 e 3.°; 
art. 240, parágrafo único; art. 242; art. 243; art. 
244, § 6.0, b. 

Dec. n.o 56.284/65 - art. 23. 

Lei n.o 4.862 65 - art. 24. 

Lei n,o 4.863/65 - art. 28. 

Dec. n.o 57.585/66 - Todo 

Df'c. n.o 58.400/66 - art. 125, d e § 1.0; art. 127 e parágrafo único; 
art. 128; art. 307, c e §§ 1.0 a 5.°; art. 309; art. 
310, § 6.0, b. 

NOTA: 

O art. 23 do Dec. 56.284/65 deu nO\'a redação ao artigo 82 do D2C. n." 55.866/65. e 
acrescentou-lhe parágrafo único. 

UI - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

a) Beneficiário pessoa física 

1) Quando a distribuição dos lucros se opera no 
encerramento do exercício: 

1.0) Contado da data do balanço. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1963 até 4-4-1965 

2.°) Contado do mês em que se 

120 dias. 

efetuar a distribuição dos lucros. . ......... . (entro do mês 
seguinte. 

VIGÊNCIA: de 5-4-1965 até 16-5-1965 

3.°) Novamente contado da data do 
balanço. 120 dias. 

VIGÊNCIA: de 17-5-1965 até 
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2) Quando a distribuição dos lucros se opera fora 
do encerramento do exercício: 

Contado da data da distribuição dos 
lucros. .......................................... 30 dias 

VIGÊNCIA: de 1-1-1963 até 4-4-1965 
de 5-4-1965 até 

b) Beneficiário pessoa jurídica: 

1) Quando a distribuição dos lucros se opera no 
encerramento do exercício: 

Contado da data do balanço. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1963 até 

2) Quando a distribuição dos lucros se opera fora 
do encerramento do exercício: 

Contado da data da distribuição. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1963 até 

IV - TAXAS 

a) Beneficiário pessoa física. 

VIGÊNCIAS : 1) de 1-1-1963 até 31-12-1965 
2) de 1-1-1966 até 31-12-1966 

30 dias 
dentro do 
seguinte 

120 dias. 

30 dias. 

10% 

10% + 1% 

129 

mês 
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b) Beneficiário pessoa jurídica. 

VIGÊNCIAS: 1) 
2) 

NOTAS: 

de 1-1-1963 até 31-12-1965 
de 1-1-1966 até 31-12-1966 

15~/~ 

15';{ + 1,5;;; 

1) Quando o rendimento belleficiar domiciliado no exterior veja-se o Item 1II-5 "Outros 
Rendin1entos de Reside:ntes ou Domiciliados no Exteri:}r". 

2) No ano ele 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n." 4.863. de 29-11-1965 (D.a. 
de 30-11-1965). o impósto de renda será cobrado com um adicional de 10?~ na forma 
do Regulamento b,tixac!o c::>m o Dec. n." 57.585, d" 6-1-1966 í D.a. de 7-1-1966). nesta 
publicação. 



III - 22 - LUCROS E INTERÊSSES DISTRIBUÍDOS POR 
OUTRAS SOCIEDADES, EXCETO AS ANÔNIMAS, 
A QUAISQUER PESSOAS JURÍDICAS 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre lucros e interêsses distribuídos por outras 
sociedades, além das anônimas, a quaisquer pessoas jurídicas. 

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1963 até 

NOTAS: 

1) Os sócios ou acionistas beneficiados com a redistribuição dos rendimentos aqui estuda
dos compensarão na sua declaração pessoal do impõsto descontado na fonte. 

2) Os rendimentos percebidos por uma pessoa jurídica de autra pessoa jurídica não pode
rão ser absorvidos em mais de 10% do seu valor, pelas deduções da pessoa jurídica que 
'Os receber, não computados nessas deduções os tributos de qualquer natureza, ficando 
o excesso sujeito á tributação comO' lucro. Esta restrição não se aplica aos rendimentos 
percebidos por sociedades de investimentos e por companhias de seguros e de capita
lização. 

3) Não incide 'O impõsto sõbre rendimentos que uma pessoa jurídica pagar a outra e que 
já tiverem sofrido a incidência quando percebidos por aquela que os distribuir, ou 
quando percebidos por uma terceira sociedade que, por seu turno, os tiver distribuído 
a p-stn últ:'rna. 

4) O impôsto é recolhido como antecipação e será diminuído do que fôr devido na fonte 
pelo beneficiário domiciliado no exterior. 

5) O impôsto não incide sõbre rendimentos atribuídos", pessoas jurídicas imunes ou isen
tas do im!lôsto de renda. 

II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 4.154/62 - art. 8.0, d, §§ 3.0 a 5.0, 7.0 e 8.0. 
Dec. n.o 51.900/63 - art. 98, 4.0, d, §§ 6.0 a 8.0 e 11; art. 102; art. 103 

e § 5.0, b. 

Dec. n.o 55.866/65 - art. 239, 2.0, d, § 3.0; art. 240, parágrafo único; 
art. 242; art. 243; art. 244 e § 7.0. 
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Lei n.o 4.863/65 art. 28. 
Dec. n.o 57.585/66 - Todo. 
Dec. n.o 58.400/66 - art. 307, c, §§ 2.0 a 5.0; art. 309; art. 310 e § 7.°. 

III - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

a) Rendimentos distribuídos por sociedades por cotas de respon
sabilidade limitada. 

Veja-se: IlI-21 - "Lucros e Outros Rendimentos Atribuídos aos 
Titulares de Cotas de Capital." 

b) Rendimentos distribuídos pelas demais sociedades, exceto as 
anônimas e limitadas. 

Contado da data do crédito, emprê
go, remessa, entrega, pagamento do ren-
dimento. ............................ 30 dias. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1963 até 

NOTA: 
Quanto aos rendimentos distribuídos pelas sociedades anõnimas, vejam-se, conforme 

o caso: 
IIl-l4 - "Rendimentos de Ações e de Partes Beneficiárias ou de Fundador, ao Por

tador"; 
1II-16 - "Rendimentos de Ações Nominativas e de Ações Endossáveis, Pertencentes a 

Pessoas Jurídicas." 

IV TAXA 

De 1-1-1963 até 31-12-1965 
de 1-1-1966 até 31--12-1966 

15% 
15% + 1,5% 

NOTA: 
No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.o 4.863, de 29-11-1965 

(D.a. de 30-11-1965), o impõsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na 
forma do Regulamento baixado com O Dec. n." 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), 
nesta publicação. 



lU - 23 - REAVALIAÇÃO DO ATIVO 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre o valor das ações novas e os interêsses além 
dos dividendos, atribuídos, pelas sociedades anônimas, aos proprietá
rios de ações, pessoas físicas e jurídicas, nos casos de valorização do 
ativo ou de venda de parte dêste, sem redução do capital, ou de utili
zação de fundos de reavaliação do ativo. A partir de 1963, a tributação 
alcança também idênticos rendimentos produzidos pelas sociedades por 
cotas de responsabilidade limitada. 

VIGÊNCIA: a partir de 24-3-1942 até 

NOTAS: 

1) A incidência vem sendo abjeto de disposições regulamentares a partir do D.-L. n.O 4.178, 
de 13-3-1942, publicado em 24-3-1942. 

2) Anteriormente. se bem que desde o Decreto n.O 17.390/26 já se tributasse o valor das 
ações novas e dos interêsses além dos dividendos distribuídos aos titulares de ações ao 
portador, não fôra feita, na legislação d:o tributo, remissão expressa à valorização do 
ativo. 

3) O D.-L. n." 4.178/42 referia-se às IJOl1Íficações em ações novas e outros interêsses além 
dos dividendos, nos casos de valorização do ativo ou de venda de parte dêste Sf8m redu
ção do capital. 

4) A Lei n." 154, de 25-11-1947, que vigorou a partir de 1-1-1948,. mandou Incluir na inci
dência a distribuição resultante da utilização, pelas sociedades anônimas, dos fundos 
de reavaliação de ativo entre outros. 

5) A Lei n." 1.474/51 (D.a. de 26-11-1951), em seu art. 1.", letra "H", instituiu, para os 
aumentos de capital das sociedades de qualquer tipo, mediante reavaliação do ativo 
imobilizado adquirido até 31-12-1946, realizados até 31-12-1952, incidência única e excep
donal de impôsto, na fonte, sem outro ônus para os sôcios. O dispositivo é precursor 
do sistema de correção monetária do ativo imobilizado das emprêsas, estabelecido, em 
caráter permanente na legislação do tributo, pela Lei n.O 3.470/58. O problema correção 
monetária do ativo imobilizado será objeto de item espeCial, nesta publicação. 

6) A partir de 1-1-1963, face ao disposto nOs arts. 8.°, 12 e 36, da Lei n." 4.154, de 28-11-1962, 
passaram a ser alcançados pela incidência de que se cogita neste item, também os 
beneficios atribuídos aos titulares de ações nominativas, pessoas físicas e jurídicas, 
sempre equiparada a tributação da espécie, no que concerne a prazos e taxas, à dos 
dividendos comuns. 

7) A partir de 1-1-1963, outrossim. por fôrça do art. 3.°, da Lei n.O 4.154/62, os beneficiá
rios das bonificações resultantes da reavaliação do ativo ou de venda de parte dêste 
sem redução do capital social - titulares de ações ao portador - podem optar pela 
identificação ou não perante 3. fonte pagadora, incidindo em taxa maior o rendimento 
de beneficiário não identificado. 

8) Ainda [\ partir da vigência da Lei n." 4.154/62 (1-1-1963) passaram a subordinar-se à 
incidência idênticos rendimentos que beneficiem sócios das sociedades por quotas de 
responsablidade limitada. 

9) Ver notas, também aplicáveis à espéCie, aos itens que cogitam de rendimentos de ações 
dos diversos tipos e, ainda, ao que diz respeito aos "Lucros e Outros Rendimentos Atri
buídos aos Titulares de Cotas de Capital" 1II-21. 
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II - LEGISLAÇÃO 

Dec. 11.0 17.390,26 - art. 4.°, b. 
r:-.L. 11.0 4.178. '42 - art. 96, 2.°, c, I a IH; art. 99; art. 102. 
D.L. 11.0 5.844/43 -- art. 96, 2.0, c, I a IIl; art. 99; art. 102. 

Lei 11.0 154/47 - art. 1.0 (96, 2.°, c, I). 

Dec. 11.0 24.239/47 - art. 96, 2.0, d, I e IH; art. 99; art. 102. 
Lei 11.0 1.47:1.51 - art. 1.0, "H" (art. 96. 3.0, d, I e II). 

Dec. 11.0 36.'773 55 - art. 96, 3.°, c, I e H; art. 100; art. 102. 

Dec. n.o 40.702. 56 - art. 96, 3.0, c, I e H; art. 100; art. 102. 

Lei 11.0 2.862 56 - art. 25. 
Dec. n.o 47.373/59 - art. 96, 3.0, c, I e II; art. 102; art. 103. 
Lei 11.0 4.154.62 - art. 3.0, a, §~ 1.0, 2.0, 3.0 e 5.0; art. 8.0, e, I e H, 

~§ 3.0, 4.0, 7.0 a 10; art. 12, § 2.0. 
Dec. 11.0 51.900 '63 - art. 96, 3.°, c, I e II, §§ 1.0, 2.0, 3.°, 5.0 e 7.0; 

art. 98, 3.0, I, 4.0, c, I e II, §§ 5.0 a 8.0 e 11; art. 
102; art. 103, §§ 2.0 , 5.0 , b. 

Lei n.o 4.357/64 - art. 18. 
Lei n.o 4.506.'64 - art. 84; art. 90. 
Dec. 11.0 55.866/65 - alt. 80, e; art. 82; art. 236, 3.0, c, §§ 3.° a 5.°; 

art. 237; art. 239, 3.0; art. 240 e parágrafo único; 
art. 242; art. 243; art. 244, §§ 2.0 e 6.°, b. 

Dec. 11.0 56.284/65 - art. 23. 
Lei n.o 4.728 '65 - art. 55 e § 1.0; art. 60; art. 61, L 

Lei n.o 4.863 65 - art 28. 

Dec. 11.0 57.585/66 - Todo. 
Dec. n.o 58.40066 - art. 125, d; art. 127; art. 272, § 5.0; art. 301, 2.0, 

b e § 4.0; art. 302; art. 307, §§ 3.0 a 5.0; art. 308; 
art. 309; art. 310, §§ 2.° e 6. 0 ,b. 

III - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

Quanto aos prazos. vejam-se, conforme o caso, sempre a partir de 
24-3-1942, as indicaç'ões feitas nos seguintes ite11s: 

IH-14 - RENDIMENTOS DE AÇÕES E DE PARTES BENEFICIÁRIAS 
OU DE FUNDADOR, AO PORTADOR. 

III-15 - RENDIMENTOS DE AÇÕES NOMINATIVAS E DE AÇÕES 
NOMINATIVAS ENDOSSÁVEIS, PERTENCENTES A PES
SOAS FÍSICAS. 



MANUAL DO IMPôSTO DE RENDA NA FONTE - III - 23 135 

III-16 - RENDIMENTOS DE AÇÕES NOMINATIVAS E DE AÇÕES 
NOMINATIVAS ENDOSSÁVEIS, PERTENCENTES A PES
SOAS JURÍDICAS. 

III-21 - LUCROS E OUTROS RENDIMENTOS ATRIBUÍDOS AOS TI
TULARES DE COTAS DE CAPITAL. 

IV - TAXAS 

Quanto às taxas, vejam-se, conforme ° caso, sempre a partir de 
24-3-1942, as indicações feitas nos seguintes itens de incidência: 

IH-14 - RENDIMENTOS DE AÇõES E DE PARTES BENEFICIÁRIAS 
OU DE FUNDADOR, AO PORTADOR. 

1II-15 - RENDIMENTOS DE AÇõES NOMINATIVAS E DE AÇõES 
NOMINATIVAS ENDOSSÁVEIS, PERTENCENTES A PES
SOAS FíSICAS. 

lII-16 - RENDIMENTOS DE AÇÕES NOMINATIVAS E DE AÇõES 
NOMINATIVAS ENDOSSÁVEIS, PERTENCENTES A PES
SOAS JURíDICAS. 

IH-21 - LUCROS E OUTROS RENDIMENTOS ATRIBUÍDOS AOS TI
TULARES DE COTAS DE CAPITAL. 



III - 24 - CORREÇÃO J\IONET"~RIA DO ATIVO 
IMOBILIZADO 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre o montante da variação líquida do ativo 
imobilizado, apurada pela aplicação dos índices de correção monetária 
aos valôres originais dos bens e das correspondentes depreciações e 
amortizações, tendo em vista, respectivamente, o ano de aquisição e 
o da contabilização. 

VIGÊNCIAS: 1) 
2) 
3) 

a partir de 
a partir de 

26-11-1951 até 30- 6-1953 
5- 9-1956 até 31-10-1956 

a partir de 28-11-1958 até 

NOTAS: 

1) A Lei n. C 1.474, de 26-11-1951, pUblicada na mesma data (art. L", "H"), modificandO' o 
art. 96. do Decreto n." 24.239/47, instituiu (§§ 3." e 4.°), excepcionalmente, a reavaliação 
do ativo imobilizado das emprêsas, adquirido até 31-12-1946, com o benefício de taxa 
reduzida (lO'!:), recolhida, na fonte, pela pessoa jurídica, sem outro ônus para os 
respecti ·,,05 sócio~. 

2) As disPosiçôes legais citadas na nota anterior podem ser consideradas precursoras das 
determinaçôes legais, que. a partir da Lei n.O 3.470, de 28-11-1958, possibilitaram, em 
caráter permanente e facultativo, a correção monetária do ativo imobilizado das em
prêsas. 

3) A reavaliação do ativo imobilizado. instituída pela Lei n.O 1.474, de 26-11-1951 (regu
lamentada pelo Decreto n." 30.812, de 2-5-1952 - D.a. de 4-5-1952). COm caráter tem
porário, estabeleceu que os aumentos de capital COm O seu resultado deveriam realizar-se 
até 31 de dezembro de 1952. A Lei n," 1.772, de 18-12-1952 (art. 1.0) prorrogou, até 30 
de junhO' de 1953, o prazo previsto pela Lei n." 1.474/51. 

4) Para cs aun1entos de capital CQrn o produto da reavaliação do ativo imobilizado, com 
os beneficios de uma :oá e reduzida taxa de 1I1cidência, foram estabelecidas, pela Lei 
n." 1.474, as segUintes normas: 

a I a reavaliação deveria, para fins de tributação, ser acompanhada e aceita pelo 
DIR, e não poderia ultrapassar os seguintes coeficientes (multiplicadores): 

para os bens adquiridos antes ou durante o período de: 

1925 a 1929 
1930 a 1934 
1935 a 1937 
1938 a 1939 
1940 a 1942 
1943 a 1944 
1945 a 1946 

8,0 
7.5 
6,5 
4,0 
3,0 
2,0 
1,5 ; 

b) Sá poderiam fazer o aumento de capital, com os fa\'ores da Lei. as sociedades 
que tivessem o seu capital integralizado, não se podendo fazer a reavaliação para 
fins de pagamento ou integralização das açôes ou das cotas; 

C) o montante da reavaliação não poderia ser, enl tempo algum, computado para 
efeito de depreciações ou amortizações dedutiveis do lucro tributável em poder 
di' pessoa jurídica; 

d I as novas ações, ou as anteriores cujo valor nominal fôsse acrescido, serianl obri
gatàrimnente non1inativas e só poderiam ser transferidas e convertidas depois 
de dois anos; 



MANUAL DO IMPÔS TO DE RENDA NA FONTE - lll- 24 137 

e) nenhum sócio de sociedade de pessoas pOderia ceder suas cotas, antes de inte
gralmente pago o impôsto; 

f) as pessoas jurídicas que se utilizassem do favor legal, até o integral pagamento 
do impôsto, ficavam impedidas de diminuir o capital, incorporar-se a outra, 
fundir-se, dissolver-se, salvü nos casos de morte ou falência, a não ser que pa
gassem o impôsto devido, às taxas normais; 

g) o não pagamento do impôsto ou de suas cotas, nüs tempos próprios, ou qual
quer infração às limitaçôes impostas pela Lei, faria cessar os favores, sujeitando 
a sociedade e os sócios ao pagamento do impôsto às taxas normais; esta imposição 
da Lei n." 1.474/51 (art, L", "H") foi modificada pela Lei n.O 1.772, de 18-12-1952, 
publicada em 22-12-1952 (art. 1.0, § 3."), que permitiu o pagamento das cotas 
atrasadas não mais de dois meses, com a multa de 10%. 

5) Disciplinando a aplicaçãü de dispositivos da Lei n.O 1.474/51, foi baixada, pelo DIR, a 
Portaria n." 1.012, de 11-12-1951, cujos itens pertinentes à matéria, constam desta pu
blicação e devem ser consultados pelo leitor. 

6) A Lei n." 1.772/52 (D.a. de 22-12-1952) declarou (art. 1.0, § 1.0) que a reavaliação de 
ativos das emprêsas de seguros, de capitalização, de bancos e, em geral, daqueles cujos 
aumentos de capital dependessem de autorização güvernamental, só se tornariam defi
tivas após a aprovação pela autoridade competente e na forma legal. 

7) Esgotado o prazo previsto pela Lei n.O 1.474/51, não houve mais a concessão do bene
fício até o advento da Lei n." 2.862, de 4-9-1956, publicada em 5-9-1956, que, novamente, 
cuidou da reavaliação do ativo imobilizado, mediante taxação também excepcional. 

8) Pela Lei n:' 2.862/56 (art. 5.°) as pessoas jurídicas poderiam elevar seu capital me
diante reavaliação do ativo imobilizado, adquiridO até 31-12-1950, em prazo exíguo, que 
terminou em 31 de outubro de 1956. Para o caso estabeleceu também tributação ex
cepcional (10%). 

9) O uso dos favores da Lei n." 2.862/56 impunha às pessoas jurídicas as seguintes con
dições: 

aJ 

b) 

cl 

dJ 

f) 

f!; I 

11) 

as reavaliações ficaram limitadas aos seguintes coeficientes (art. 5.", a) -
para os bens adquirido3: 

antes de 1929 ........... .......... 10 
de 1930 a 1934 9 
de 1935 a 1937 8 
de 1938 a 1939 7 
de 1940 a 1942 6 
de 1943 a 1944 5 
de 1945 a 1946 4 
de 1947 a 1948 ............ 3 
de 1949 a 1950 2 ; 

os rendimentos resultantes do aumento de capital decorrente de reavaliação do 
ativo, como no caso da Lei n." 1.474/51, eram tributados na fonte, ficando 
isentos de qualquer outro impôsto, sôbre os mesmos rendimentos, os titulares, 
sócios ou acionistas da pess-oa jurídica que os tivesse distribuído (art. 5.°, b), 
não podendo esta abater de seu lucro tributável o montante do aludido im
pôsto pago na fonte (art. 5.", § 3.°); 
os coeficientes de reavaliação deveriam ser aplicados ao valor do custo dos 
bens e, se tivesse havido reavaliações anteriores, sómente seria considerada para 
o aumento de capital e para os efeitos da incidência, a diferença entre o re
sultado das reavaliações anteriores e o da que se fizesse nos moldes da Lei 
n.o 2.862/56 (art. 5.°, c); 
os aumentos de capital realizados com a utilização de reservas constituídas me
diante reavaliação do ativo imobilizado sob o regime do Decreto-Lei n." 9.407, 
de 27-6-1946, ou de acôrdo com o disposto na letra h, do § 1.0 e § 5.° art. 43, 
do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 24.239, de 22-12-1947, ficarão sujei
tos ao impôsto ora em foco, nos casos de aumento de capital com a reavalia
ção do ativo (art. 5.", d). f; bom lembrar que o D.-L. n." 9.407/46 concedeu 
isenção às pessoas jurídicas, para as reavaliações do ativo; as pessoas físicas. 
beneficiadas COm a distribuição dêsses rendimentos, entretanto, pagavam nor
malmente o impôsto devido em suas declaraçôes; 
como aconteceu com a Lei n.O 1.474/51, também não se autorizava a dedução 
do lucro tributável, em qualquer tempo, de depreciaçôes ou amortizaçôes, rela
tivamente ao valor acrescido aos bens, com a reavaliação, devendo esta ser, obri
gatóriamente, destacada na contabilidade (art. 5.", e); 
repetiu-se. também, o impedimento que havia na L·ei n.O 1.474/51, para as pes
soas jurídicas que usassem do benefício da reavaliação do ativo com o paga
mento de taxa excepcional, de diminuírem o capital social, incorporarem-se a 
outras. fundirem-se, dissolverem-se ou extinguirem-se, antes de deoorridos 3 
:lnos da data da reavaliação, sem o pagamento do impôsto às taxas normais 
(art. 5.°, § 1.0); 
a alienacão dos bens reavaliados, antes de decorridos 5 anos da reavaliação, 
sujeitava' a pessoa jurídica e os beneficiários ao pagamento do impôsto às ta
xas normais, em relação aos bens alienados, salvo no caso de morte ou falência 
(art. 5.°, § 7.°); 
não sofriam nova tributação proporcional e complementar, ou na fonte, os au
mentos de capital das pessoas jurídicas mediante aumento do valor do ativo 
resultante dos aumentos de capital, realizados na forma ora em estudo, por 
."lociedades das quais fôssem sócias ou acionistas, beln como as aqões novas 
ou cotas distribuídas em virtude daqueles aumentos de capital (art. 5.°, § 9.0). 

10) No caso de aumentos de capital, feitos sob a égide da Lei n.O 2.862/56, convém consul
tar, nesta publicação, o Decreto n.O 39.995, de 13-9-1956, que regulamentou a aplica
ção do disposto no art. 5.", da Lei citada. 

11) Vencido o prazo da Lei n." 2.862/56 (31-10-1956) voltaram os aumentos de capital com 
o resultado de reavaliações do ativo imobilizado ao regime normal de tributação como 
lucros das pessoas juridicas, inclusive quanto aos seus reflex-os nas declarações das 
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pessoas f:sicas dos titulares, sócios ou acionistas. E u.ssirn permaneceu até que :l. Lei 
n.O 3.470. elc 28-11-J958. pUblicnda na m.esnl~1. data, instituiu, em cnráter pernlanente, 
a corrcçüo 1nonetária do ati't)Q ilnobilizado. 

12) Tôda a Elatéria pertinente à correção monetária do ativo imobilizado, preYÍsta I!a Lei 
n,U 3.470 58, está inclluda en1 .<-::eu art. 57 e respectivos parágr.afos, dispositivos nos quais 
foranl eEltabelecldas, eln re5'-11110, as seguintes normas: 

a) 

b) 

c) 

d) 

C) 

f) 

g) 

h) 
i) 

j) 

k) 

a correção rnonetária ào ativo ilnolJilizado seria ainda facultativa. podendo scr 
Tealizada, a qualquer ternpo, até o limite dos coeficientes, \"igentes à época 
d(~, ~ua efeti\'ação, determinados, biennllnente, pelo Conselho Nacional de Eco
nomia (art. 57); 
a llG\ a correção monr-tária do valor original do ati\'o imobilizado, uma vez 
tornada efetiva, \'igol'aria, para todos os efeitos, até que nO\'a correção, à base 
naturalmente de novos coeficientes, fôsse realizaela (art. 57); 
Os coeficientes ap1icá\'eis à esp&cie '3eriarn calculados de modo a exprimir a in
fluência. no período decorrido entre o ano da aquisição do ben1 e o fi.U1 de 
cada biênio, das variaçõr~s do poder aquisitivo da moeda nacional na tradução 
ll"lonetária do valor original dos bens que constituem o ativo imobilizado, Ell1 
cada biênio ctevi:l. ser fixado um nôvo coeficiente para cada um dos anos dos 
biênio3 2~nterlores (art. 57, § 1.°): 
a altera cão da traduc2.o lnonetária do ativo imobilizado teria por lin1ite a \'a
riac:'ão résultante da 'uplieação, ao registro contábil do valor original de cada 
beln e das SU,lS respectivas anlortizações ou depreciações, do coeficiente fixado 
pi.ll'a o uno respectiYo (art. 57, § 2. n , a e b); 
ent.ender-se-ia por valor original do bem à importância em moeda nacional 
pela qual tivesse sido adquirido Ol"!. incorporado ao acêrvo da emprêsa; quando 
fi. inc:JI'poraçâo hOlr\"eSSe sido feita eU1 n10eda estrangeira, a cOl1\'ersâo para 
moedp" nacional selia fcita à taxa vigente à época da aquisição; quando des
conhecid2. [t ta~~a, ser~a adotada, para fi. conversão, a taxa média elo 8110 (art. 57, 
§ 3.°); 
não serimn corri~'idas as parcelas do ativo correspondentes a auxilias, subven
ç-5es ou outr-os recur.sos públicos, não exigíveis, recebidos pela firnlR ou socie
dnde para auxílio na rerllização do ativo, neln a parcela do ativo imobilizado 
correspondente ao saldo devedor ele empréstimo tomado do BNDE, salvo se 
a firma ou sociedade aquiescesse com o Banco em que houves~;e siInultânea 
correçf..o do saldo devedor do empréstimo, aos mesmos coeficientes (art. 57, 
~ 4.°); 
.si!nultâneanlente à correção do ativo imobilizado, deveriam ser registradas as 
variações cambiais no s:lldo devedor dos emprpstilnos em moeda estrangeira ou 
das operaçôes referidas no art. 16 da Lei n.o 2.973/56 (art. 57, S 5."); 
a variação do ati\'o poderia ser compensada por prejuízos (art. 57, ~ 5."); 

fl.O aumento líquido do montante elo ativo resultante das correções e conlp211-
srições deveria corresponder aumento, em igual iInportância, n;] capital social. 
admitindo-se a reserva. em conta especial. apenas da fração do valor nominal 
de ações, para ser aplicada, em au!:nento de capital, na correção seguintE: 
(art. 57, § 6.°); 
se da correção não resultas.se aun1ento líquido do ativo, dentro de 30 dias 
dos registros cOll':ábeis, a firma ou sociedade deveria submeter 8, competente 
Repartição do Impôsto de Renda delTIO'llstrativo dos cálculos c registros efetuados 
(art .. ')7, § 9."); 

a falta de integralização do capital não im.pediria a correção, D18,:-3 o aumento 
do atiyo líquido e de capital não poderia ser aplicado Da integralização de 
açó,·s ou "otas (art. 57, S 13); 

camo na legislação anterior, não se acln1itia que. e1n tenlpo algll111. i)ara os efei
tos de depreCiações ou an10rtiznções, fê;sse considerado o morJ.tante ela correcão 
(art. 57. ~ 14); , 

In) :!"icaria a pessoa jurídica obrigada a destacar na eontabilidade I) }'egistro do \'a
lar original das bens e as variaçôes resultantes da correção (art. 57, ~ 14); 

n) o iInpôsto pago pel8.s pessoas jurídicas (10 f
/;), conlO ônus destas. sôbre o au

m8lJ..to de capital correspondente ao rnunento líqUido do ativo náo seria consi
derado como dedução, p~na efeito de apuração do lucr:> tributável, Illas eximia 
do pagamento ele qualquer outro in1pósto sôbre o Inesmo rendin1el1to os acio
nistas ou sócios das socied9des ou titulares das fii'Inas que os tf'llhalYl distri
buído (art. 5'1, ~:i 7.", 15 e 18); 

o) nào sofreriam nova tributação. proporcional e C'on1plen1entar, ou na fonte, os 
aU111entos de c::qJital das pessoas juridicas, mediant·e aumento do \'8.101' do at:i.\·o 
decorrente dos aumentos de capital real~zados em virtude ele corrccão monetá
ria por sociedadrs das quais fôssen1 flcionis1::as cu sócias, ben1 cOIno J..S acõcs 
novas ou cotn.s distribuídas em virtud(~ e~aquelcs alunentos de capital I art. ~ 57. 
j J 6) : 

P) só pDderi~J.ln ntiliz8r o b3nefíc!o do 8.12a::.ento elo capital GOnl correção lnone
tál'ia as pessoas Jurídicas quites cunl o in1põsto dl: renda, n<1 data crp.. que 
~e tornasse pretiro o aumento, ntrave5 ele ato própn.o (art. 57, S 17); 

q) quando o aument.o do capital, por efeito de C'ol'recão nlonetária do ati\'o Ü~l.o
hiliz.ado, fôsse rcrdizado por sociedades ou firnlas iSEntas do impÔs10, seus acio
nistas. sócios O-li titulares ficariam desobrigados de qualqu€!' inlpôsto, desde 
qlle recolhido pela fonte o tributo rleviclo (art. 57, ~ 1.9); e 

1') a Lei estabeleceu o pra7;o de 90 dias para que o CNE fixaSEC 0.3 coefiCientes 
l'elati'.Tcs à pr.lmeira correção \u:t. 57, ~ 21). o que ocorreu pela Resolllçàü n," 1, 
de 29-1-1959, publicada no D.a. de 4-2-1959, constante desta publicação. 

13) A Lei n." 4.7.39. ée n-6-19G3 (D.a. rie 12-7-1S63) cogitando (art. 17 e seus parágrafOS) ela 
reavali~H)lC> do Etií.'Q das elnprêsas indusírü,is e agrícolas, localizadas na área de atua
ção da SPDENE, declara isento de quaisquer inlposto3 e taxas federais o aunu'nGO dp 
capital feito com êsses recursos, desde que feito dentro do prazo de unI ano dFj, pu
blicação da Lei. Declar8.. ainda (art. 17, 5'~ 1." e 2.0), que 85 tinnas e sociedades poderão 
corrigir o \'alor ol'tginal dos bens do seu ativo inlobilizado. até o limite ele telnpo fi-
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xado em lei; que (art. 17, § 3.0) a alteração da correção monetária do ativo terá por 
linüte a. diferença entre o valor origü~al e o venal à época da Lei; entende-se (art. 17, 
~ 4.") por valor original a inlpOYtância em I1:.oecla nacional pela qual tenha sido adqui
lido ou incorporado à sociedade; no caso de aquisiçâo em moeda estrangeira (art. 17, 
~i 5.") a cOllver3ão se fará pela taxn vig'ol'ante na época da aqui,,,,ição 'Ou incorporaçfto 
e, no caso de ser desconhecida a taxa, a ba~e será a taxa lnédia do ano. Os dispositivos 
legais citados foram regulamentados pelD Decreto n.o 52.7'19, de 29-10-1963 (D.a. 
de ~:W-I0-1963), nesta pV.blicação, que me~'ece ser consultado pelo leitor. f:s.se decreto 
cscl,u'ece (art. 1:') que a correção monetária devera ser realizada entre 12-7-1963 e 
12-7-1964, para desfrutar do benefício da lSer...ção. Convém consultar, sôbre o aS3unto, 
neste" publicação, o Oficio-Circular n." 30, de 33-3-1964, do DIR. 

14.) Il Lei n,O 4.2Li2, de 17-7-196:3 (nrt. 79), redU;(;tl1. nan: um ano o pn:zo para revisão dos 
coeficientes de correção monetária do ativo irnobilizado que. no reginle instituído pela 
Lei n." 3..170/58. seriam bienalmente revistos, dai decorrendo a Resolução n." 1, de 
29-1-1964, que fixou novos cGcficie:t:..t8s para "igo~'are:rn no 8110 de 196~1. Conviria con
sulta!', tanlbérn, ne:;;te trabnJho, n 1'8Epe:to da luateria en1 apreciaç5..o, a Resoluçáo n.o 5, 
de 16-8-1963, do CNE, publicada no' D.a. de 28-8-1963. 

15) Ré~PCti!1do disposição da Lei n.o 1.772/52, o Regulnmento aprüyado pelo Decreto núme
ro 47.373/59 (D.a. de 15-12-1950) declarou, no ~ 21, da art. 101, que, em se tratando 
de emprêsas de seguros, de capitalizaçào, bancos e outras, cujos ü:lmentos de capital 
{lcpendan1 de a-ü.to!'ização govelnanllsntal, o recDlhimcnto do impôsto poderá ser feito 
como depósito, em dinheiro, para ser convertido em renda apó3 aquela aprovação. 

16) A. Lei n:' 4.357, de 16-7-19M, pUblicada em 17-7-1964, estabeleceu, em seu art. 3.", que 
u correção nlonetária do valor ol'iginal dos bens do ativo imobilizado das pessoas jurí
dicas. prevista pelo art. 57 da Lei n." 3470/58. será obrigatória a p"-rtir de 16-7-1964, 
segundo os coeficientes fixados, anualmente~ pelo CNE, de modo a traduzir a variação 
rIo pod9r aquisitivo da moeda nacional, entre o mês de dezembro do último ano e a média 
anual de cada um dos anos anteriores. 

17) .A Lei a,O 4.357/64 fixou, en1 resurno, as seguintes normas: 

a) o CNE deveria, dentro de 30 dias, ajustar os coeficientes em vigor, ao dis
posto no art. 3,°, § 1."; em face dessa recomendação, foi baixada, em 13-8-1964, 
a Resolução n.O 4, do CNE, publicada em 9-8-1964, que í'ixou coeficientes 
para vigorarem até 31-12-1964, subst.ituindo, portilllto, os coeficientes aprovados 
pela Resolução n.O 1/64, referida na nota n." 14; 

b) as pessoas jurídicas devel.:"iam processR!', dent.ro dE' 90 dias, o reajustamento de 
seu capital social pela correção monetária dos valôres de seu ativo imobilizado, 
con~tantes do último balanço (art. 3/', § 2. u ); éste prazo foi prorrogado -- ver 
art. L" e parágrafo único da Lei n.o 4.481, de 14-11-1964 (D.O. de 17-11-1364), 
nesta publicação; 

c) 'O resultado da correção monetária, obrigatória en1 cnda ano, seria registrado 
em conta própria, no Passivo não Exigível, até sua incorporação ao capital; 

d) O aumento do capital resultante da correção deverá se,. refletido em alteração 
contratual ou est"tutária, dentro de 4 meses contados do halanço a que corres
ponder a correção operada; 

e) e"cepcionalmente, será permitido que no aumento de capital ceja apEcada parte 
do resultado da correção, sàmente para evitar que o valGr nominal das ações 
e das cotas e quinhões do capital seja expresso em número1:> fracionarias, devendo 
o saldo ficar em conta de passiVO náo exigível, para ser adicionado á correção 
monetãi'ia seguinte (art. 3.", § 5.°); 

f) quando a variação do valor do capital, em virtude da correção lnonetária, fôr 
superior a 3 vêzes a importància do ca.pital registrado, pOderá ser autorizado, 
pelo Ministro da Fazenda, mediante requerimento, que a variação constitua 
reserva de capital, excluída da limitação do ~ 2." do art. 130 do DL. n." 2.627, 
de 26-9-1940, mas sujeit.3., assim mesmo, á tributação especial 15',';); a reserva 
constituída deverá ser, obrigatóriamente, aplicada no aumento do capital, den
tro dos 5 anos seguintes ao balal1ç',o da corl'eção, f:iem qualquer outro ônus 
(art. 3.", § 6."); 

g) o impôsto incidente sôbre a correção lnonetária será dispensad.o. desde que o 
contribuinte prefira adquirir Obrig?ções Reajustáveis do Tesouro Nacional, para 
vencimento em prazo não inferior a 5 anos, contados da data do balanço que 
consignar a correção n10netária geradora da obrigação tributãria. enl valor 
nominal atualizado correspondente ao dôbro do que seria devido cOnlO impôsto 
(art. 3.°, ~ 8.°); a aquisição das Obrigaçõe~~ será feita em tantos pagamentos 
mensais .quftn1:os corresponderlam à quitação do in1pôsto, por cnja remissão 
a pessoa jurídica tivesse optado (art. 3.", § 9."); na determinação do montante 
a ser aplicado na aquisição de Obrigações. serão desprezadas as in1portância,s 
inferiores ao valor unitário daquelas (art. 3:'. r: 10); as Obrigaçóes serão nomi
nativas e intransferíveis, durante 5 anos, a cDntar da data do balanço corrigido, 
salvo nos casos de fusão, incorporação, sucessão ou liquidação ~art, 3,°, § 12); 

11 ) o Banco do Brasil fornecerá ao Ministério da Pa7:endr... extra tos das contas e 
demonstrações do recolhimento das importâncias de.3tinadflS à subscrição de Obri
gações Reajustáveis do Te~ouro Nacional, acolnpanhados elos documentos rela
tivos à sua n10vimentação (art. 3,°, ~ 11); 

i) sóbre o aumento de capital feito, obrigatoriamente, conl o resultado rIa correção 
1110netária do ativo inlobHizado, não incide o inIpôsto do sêlo (art. 3.(', § 13); 

j 'I às correcões monetárias previstas no art. 3,", aplicam-se as norlnas estabelecidas 
nos parágrafOS do art. 57 dg Lei n.o 3.470/58, exceto o que e,stnbeleceran1 os 
parágrafOS 11, 12, 14 e 17, que dizenl respeito n observúncia dos prazos para 
pagarnento parcelado, à depreciaçáo ou à amortizaçáo (los v8Jôres corrigidos, à 
situação fiscal do contribuinte, na data da correçiío (",·t. 3.", ~ 181. 

1B' Canl a Lei n," 4.357/64 (art. 3.", ~ 19). ficararn talnbem a~ filiais, sucursais. agência':) 
ou representações de soc:i.ecladcs estrangeiTas obrigadas a corrí.gir o registro contãbil dos 
bens (do ativo imobili:6ado) que possuam no paí~. pOdendo () correspondente aunlento 
cIo capital refletir-se apenas sobre a parte destií.1D':.i:l ~\s oJj2ni('0f":; no 3rRsil. 
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19) Às emprêsas que deixarem de fazer a correcão monetária a que estão obrigadas, será 
imposta correção ex of/icio, com a perda do direito de optar pela aquisição de Obri
gações e com multa em \'alor igual ao do impõsto (Lei n," 4,357/64, art, 3,", § 20). 

20) Hcaram dispenmdas da obrigatoriedade da correção monetária do ativo imobilizado as 
sociedades de econonlia mista, nas quais pelo menos 51 ~;) das ações COm direito a voto 
pertençam à União, aos Estados ou aos Municípos e as emprêsas concessionárias de 
serviços públicos. cujos lucros não excedam a 12% do capital; as pessoas jurídicas or
ganizadas exclusivamente para a prestação de serviços proüssionais de 111édico, enge
nheiro, dentista, advogCldo, veterinário, contador, pintor, despachante e outros que se 
lhes possam assemelhar, com capital até Cr$ 630,000; as pessoas jurídicas cujo capital 
social não exceda de CrS 2,100,000 (Lei n,O 4.357/64, art. 3.°, §§ 21 e 22). 

21) Ficaram, também, desobrigados de fazer a correção monetária do ativo imobilizado as 
firmas individuais e os que praticarem habitual e profiSSionalmente em seu próprio 
nome, operações de natureza civil ou comercial com o fim especulativo de lucro (De
creto n," 54,145/64 - art, 1.", ~ 2.", e) e as sociedades que se encontrarem em concor
data, falência ou liquidação e aquelas cujos bens imóveis estejam situados em áreas 
demarcadas para desapropriação ou em relação aos quais haja processo em andamento 
para êsse fim (Lei n," 4,506/64 - art, 77), 

22) No exercício de 1965, o saldo da correção monetária não aplicado no aumento do 
capital, para evitar que o valor nominal das ações e cotas seja fracionário, pode ser 
consiclerado como capital para os efeitos do impõsto adicional de renda (art. 3.0, § 23, 
da Lei n° 4,357/64). 

23) O Regulamento aprovadO pelo Decreto n," 55.866/65 - art. 217 (Dec. n," 58.4,00/66 
art. 276) repetiu o que fizera o Decreto n,ú 47.373/59, declarando que, no caso de em
prêsas que dependam ele autorização governamental para aumentos de capital, poderão 
elas recolher como deposito, em dinheiro. o impõsto ou o dõbro do valor em obrigações 
reajustáveis, para conversãO' em renda, após a aprovação. 

24) Integraln o ativo imobilizado, para os efeitos da correção monetária, os bens que se 
destinem à exploração elo objeta social ou à manutenção das atividades da pessoa ju
rídica (Dec. n." 55,866/65, art. 202; Dec, n,O 58.400/66 - art. 263). 

25) Não integram o ativo inlobilizado, para os efeitos da correção lnonetária: os bens des
tinados à revenda ou a serenl aplicados ou consumidos na prOdução de bells ou ser
viços para a venda; os bens que constituam o ativo realizável ou disponível, inclusive 
imóveis adquiridos para revenda ou construídos para venda; e os bens garantidores das 
reservas técnicas das companhias de seguro ou de capitalização (Dec. n,o 55,866/65 -
art. 202, ~ 1.0 e alíneas; Dec. n,o 58.400/66 - art. 263, parágrafo único e alíneas). 

26) Para os fins ele aumento de capital COm o resultado da correção monetária do ativo 
imobilizn.do, os acionistas poderão reunir-se em assembléia para deliberar, em primeira 
convocação, cum a presença de qualquer número (Lei n," 4.481/64 - art, 1.0, parágrafo 
ú.nico) . 

27) A Lei n," 4,504, ele 30-11-1964, publicada na mesma data (art, 53 e §§ 8." a 11), esta
beleceu que às E"nlp!'(~sa.s rurais, organizadas sob a fornla de sociedades civis, é facul
tado prornover o reajustamento do valor dos seus imóveis rurais e o aumento do seu 
ativo liquido. independentemente de qualquer comprovação com isenção do tributo, A 
Ialta de integralização do capital não impede a correção do ativo, cujo aumento liquidO, 
todavia, não poderá ser aplicado na integralização de ações ou cotas. Tambéln não 80-
fi'erão qualquer tributação, em poder das pessoas jurídicas ou elas pessoas físicas que 
delas participem. os aumentos de capital das emprêsas, resultantes da incorporação ao 
seu ativo de acões ou cotas elistribuídas em virtude de correção monetária por emprê
sas rurais de que seja!11 sócias ou acionistas. Os valôres reajustados não poderão ser 
inferiores àqueles que se encontrariatTI pela aplicação dos coeficientes de correção mo
netária, fixados pelo CNE. 

28) Os alUl1entos de capital com a correção monetária do atiYo imobilIzado, cOmo previsto 
na Lei 1L" 4,3.57/64, bem como o resultante do recebimento de ações novas ou cotas 
distribuidas ern deCOrr8i1eia de correções monetárias, estão isentos do impôsto do sélo 
(Lei n," 4,505/04. art, 28, item IV. aliEca Q.), 

29) A pesbOa jurídica que, por fõrça de Lei, possua. em seu ativo, títulos de capital de 
outras mnprêsas, poderá distribuir, mediante autorização do Ministro da Fazenda, por 
vários exel"cícios sucessi \'08, <.1.té o !uáxin10 de 5, os lucros decorrentes do alunel1to de 
capital elas emprêsas cl" que seja acionista (Lei n." 4,357/64 - art, 33), 

30) A Lei 11,' 4,728, de 14-7-1965, publicaela a 16-7-1965, eleclara que o resultado líquido das 
correções monetàrias elo ativo imobilizado poderá, a opção da pessoa jurídica, ser in
corporado ao capital. social ou a reservas (art, 68). Antes ela Lei n,o 4,728, citada, o 
Ministro da Fazenela, pela Portaria n,o 131, de 19-4-1965 (D.O. de 22-4-1965), nesta pu
biicação, resolvera elispensar a obrigatoriedade de incorporação ao capital elo resultado 
da corre<;ão 11lonetária do ativo imobilizado, inclusive nos casos de sociedades anônimas 
que já ti\-e,'sem deliberado sôbre o aumento do capital, mas não houvessem, ainela, 
concretizado a distribuição das ações novas, desde que outra assembléia deliberasse, 
expressaInente. tran~por para a reserva social o valor atribuído à correção monetária 
efetivada. Como condição, a Portaria Ministerial apenas exigiU o recolhimento do im
põsto deviclo sobre o resultado da correção monetária, 

31 í Estabeleceu a Lei n." 4,728/65 (art, 68 e seus parágrafOS) que, no caso de correção 
monetária do "tivo: o impõsto incidirá, sem prejuízo do disposto no art, 76, da Lei 
n," 4,506·64, sõbre o aumento líquido do ativo, independentemente ele sua incorporação 
:lO capital; Oti resultados das correções ~erão considerados reservas, para efeito da apu
ração de excesso de reserva .. '3 em relação ao capital social, salvo caso especial, julgado 
pelo Conselho Monetário Nacional, a requerimento da emprêsa interessada, que jus
tificará a exclusão; as sociedades que, em 1965. tenham aprovaelo aumento de capital 
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ainda não registrado, poderão usar da opção para a constituição de reserva, desde que 
paguem o impôsto devido. Sôbre o assunto, convém consultar, nesta publicação, a Por
taria Ministerial n.O 323, de 10-9-1965, regulando soluções para os casos ocorridos entre 
a data da publicação da Portaria n." 131, de 19-4-1965, e a da Lei n.O 4.728/65. 

32) A partir de 1-1-1967, a correção monetária do ativo imobilizado das emprêsas, feita de 
acôrdo com o art. 3.0 da Lei n.0 4.357/64, não sofrerá qualquer ônus financeiro, a 
título de impôsto ou de empréstimo compulsório, benefício que não atingirá as pres
tações de correções anteriores, devidas ainda a 1-1-1967 (Lei n.o 4.506/64 - art. 76 
e seu parágrafo). 

33) De acôrdo com o estabelecido no art. 3.°, lU, da Lei n.O 4.663, de 3-6-1965, publicada 
a 4-6-1965, as emprêsas que satisfizerem as condlçôes previstas no art. 2.°, da mesma 
Lei, pagarão o impôsto devido pela correção monetária do ativo imobilizado, realizada 
durante o exercício de 1966, à razão da taxa de 2%. 

34) O Decreto n.O 54.145, de 19-8-1964, pUblicado em 20-8-1964, determinou (art. 3.°, a) 
que a primeira correção monetária obrigatória, instituld~ pela Lei n." 4.357/64, deveria 
realizar-se até 15-10-1964. 

35) Estabeleceu também o Decreto n.O 54.145/64 (art. 11, § 1.") que, no cálculo do impôsto 
devido pelas sociedades de economia mista que procederem á correção monetária do 
ativo imobilizado, serão excluídas as participações dos governos da União, dos Estados 
e dos Municípios e respectivas autarquias. 

36) De acôrdo com o estatuído no art. 5.° e parágrafos da Lei n.O 4.357/<i4, as firmas ou 
sociedades que tenham por atividade predominante a exploração de empreendimentos 
industriais ou agrícolas, com sede na Amazõnla ou no Nordeste, nas áreas de atuação 
da SPVEA ou tlUDENE, poderão corrigir, COm Isenção, até 30-6-1965, o registro con
tábil do valor original dos bens do ativo imobilizado, desde que a reavaliação fique 
compreendida nos limites dos coeficientes fixados pelo CNE. Simultâneamente, serão 
registradas, obrigatóriamente, as diferenças do passivo, resultantes de vanações cam
biais do saldo devedor de empréstimos em moeda estrangeira e compensados os pre
juízos apurados em balanço, no caso de inexistência de reservas. A dlferença entre a 
variação do ativo e as compensações referidas será aplicada em aumento de capital. 
O recebimento de ações navas, cotas ou quinhões de capital, pelos acionistas, sócios ou 
cotistas, inclusive os acréscimos que beneIiciem os titulares de firmas individuais e os 
aumentos de capital, até 31-12-1965, por firmas ou sociedades. para efeito exclusivo 
de incorporação de ações, cotas ou quinhões recebiclOs de entidades beneficiadas pela 
isenção, ficariam Igualmente isentos de quaisquer Impostos ou taxas federais. As isen
ções aqui mencionadas não beneficiariam as pessoas que tivessem quaisquer débitos 
para COm a l"azenda Nacional, exceto se pendentes de decisão. 

37) Para efeito do Impôsto de Renda e da correção monetária, consideram-se bens imóveis 
as florestas e as árvores em pé, constantes do ativo das emprêsas industriais de ma
deiras, carpintarias, tanoarias, fábricas de papel de celulOse, pastas de madeiras, com
pensados, laminados e outras similares, desde que adquiridas há mais de três anos, 
com ou sem terra, mediante escritura pública. Para os mesmos fins, são considerados 
bens imóveis as árvores orIUndas do reflorestamento (art. 29 da Lei n.O 4.357/64, alte
rado pelo art. 7.° da Lei n." 4.481/64). O art. 29, da Lei n.o 4.357/64, foi revogado pelo 
art. 52 da Lei n.o 4.862, de 29-11-1965, publlcada a 30-11-1965. 

38) O art. 33 da Lei n.O 4.862/65 estabelece que o valor dos bens imóveis para efeito de 
correção monetãria (art. 3.°, da Lei n.O 4.357/64), poderá sofrer uma redução, a crité
rio do contribuinte, na mesma proporção existente entre o salário mínimo da região 
onde êles estiverem situados e o maior salário mínimo do País. 

39) Ainda a Lei n,o 4.862/65 (art. 40, § 2.°) dispõe que a importância da correção do custo 
de aquisição ou de plantio de recursos florestais explorados pelas emprêsas será man
tido obrigatóriamente na escrituração das mesmas, em conta do passivo não exigível, 
devendo ainda figurar destacadamente no ativo. 

40) Não será exigida prova de quitação do Impôsto de renda, nos casos de alterações de 
contratos ou estatutos sociais e relativamente ao arquivamento das atas de assemblélas
gerais de acionistas, quando não importarem em mOdificação rio capital social ou da 
remuneração dos sócios ou dnetores, bem como Os instrumentos de elevação do capi
tal de firmas e sociedades, promovida de conformidade com o art. 3.° da Lei n.O 4.357/64 
(art. 30 da Lei n." 4.862/65). 

41) A Lei n.O 4.869,. de 1-12-1965 (D.a. de 2-12-1965) - art. 26 e parágrafos _ repetiu, para 
v~gorar pelo .penodo de um ano após a sua publicação, o que dispunha a Lei n.O 4.239/63 
sobre correçao monetMla de. atlvD imobilizado das emprêsas industriais e agrícolas 10-
calrzadas na área de atuaçao da SUDENE. Por se tratar de repetição, convém que o 
leitor consulte a nota n.o 13. Lembramos que não se repetiu, no nôvo Plano-Diretor 
da SUDEN.E, apenas, o § 3.° do art. 17, da Lei n." 4.239/63, que estabelecia como limite 
da alteraçll;o da tradução monetária do ativo a diferença entre 'Ü valor original dos bens 
e o venal a epoca da correçãD. 

42) Têm. PeJ:tinência com a matéria tratada neste item e merecem ser consultados, nesta 
P.ubllcaçao, os atos normativos baixados pelas competentes autoridades e a seguir rela
clOnados, em ordem cronológica: 

Portaria n.o 1.012, de 11-12-1951, do DIR. 
Resolução n.O 1, de 29-1-1959, DO CNE. 
O.S. n.O 12, de 13-3-1959, do DIR. 
O.S. n.o 20, de 10-8-1959, do DIR. 
ReSOlução n.o 2, de 13-12-1960, do CNE. 
O.S. n.o 10, de 13-3-1961, do DIR. 
ReSOlução n.O 3, de 24-1-1963, do CNE. 
O.S. n.O 5, de 14-2-1963, do DIR. 
Resolução n.O 5, de 16-8-1963, do CNE. 
O.S. n.O 16, de 16-9-1963, do DIR. 
Resolução n.o 1, de 29-1-1964, do CNE. 
O.S. n.o 4, de 14-2-1964, do DIR. 
O.S. n.o 10, de 2-6-1964, do DIR. 
Resolução n.O 4, de 13-8-196~, do CNE. 
OLCire. n. o 30, de 28-8-1964, do DIR. 
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No caso da Lei n.o 2.862/56 

Pagamento do impôsto em 36 prestações mensais, 
sendo a primeira equivalente a 30 do impôsto devido 
e as demais iguais a L35 (um trinta e cinco avos) 
do saldo. 

Primeira prestação: 

Prazo contado do mês da realização da assembléia
geral que houver aprovado o aumento do capital, no 
caso das sociedades anônimas, ou da alteração do con
trato, no caso das demais sociedades, ou ainda, da con
tabilização do aumento do capital, se se tratar de fir-
ma individual .................................... dentro do mês 

seguinte. 
Demais prestações: 

Contado do mês em que se efetuar o recolhimento 
da primeira prestação, cada prestação seguinte (35 ao 
todo) deveria ser recolhida ................. . . . . . .. dentro de cada 

VIGÊNCIA: de 5-9-1956 até 31-10-1959. 

NOTA: 

um dos meses 
subseqüentes. 

A Lei n." 2.862/56 (art. 5.°) autorizou o aumento de capital, com a reavaliação do 
ativo sob taxação especial, até 31-10-1956, e permitiu o recolhimento do impõsto em 36 
prestações. vencendo-se a primeira, no máximo, até 30-11-1956. Portanto, a última pode
ria vencer apenas até 31-10-1959. 

No caso da Lei n.o 3.470/58 

Pagamento em 12 prestações iguais, mensais e su
cessivas. 

Primeira prestação: 

Prazo contado da data da assembléia-geral que 
houver aprovado o aumento de capital, no caso das so
ciedades anônimas, ou da alteração do contrato, no 
caso das demais sociedades, ou, ainda, da contabiliza
cão do aumento do capital, se se tratar de firma indi-
vidual ........................................... 30 dias. 

Demais prestações: 

Prazo baseado na data do vencimento da primei-

ra prestação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. dentro de cada 
um dos meses 
subseqüentes. 

VIGÊNCIA: de 28-11-1958 até 
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NOTAS: 

1) A autorização legal para os aumentos de capital com o resultado da correção monetária 
do ativo imobilizado, em caráter permanente, passou a vigorar desde 28-11-1958, data 
da publicação da Lei n.O 3.470. Todavia, face ao estabelecido no art. 57, ~ 21, da Lei 
citada, foi concedida ao CNE o prazo de 90 dias para a fixação dos coeficientes desti
nados á primeira correção. Assim, só a partir de 4-2-1959, data da pUblicação da Reso
lução n.O I, de 29-1-1959, do CNE, tornou-se possível a correção monetária do ativo 
imobilizado, nos moldes estatuídos pela Lei n." 3.470/58. 

2) A falta de pagamento da La prestação, dentro do prazo fixado, importará na cobl.'ança 
do tributo devido pela pessoa jurídica e pelas pessoas físicas ou na fonte, às taxas 
normais. 

3) Será tolerado o atraso no recolhimento das prestações restantes, até 4 meses, mediante 
o pagamento da multa de mora (art. 57, § 11, da Lei n.O 3.470/58). 

4) Se o atraso fôr maior importará na perda do's benefícios dêste artigo, salvo nos casos 
de abosluta impossibilidade de pagamento, a juízo exclusivo do Ministro da Fazenda, 
que pOderá autorizar a redução da correção e de reajustamento do capital na propor
ção do impôsto que já houver sicl.o pago (art. 57, § 12, da Lei n." 3.470/58). 

No caso da Lei n.o 4.357/64 

A Lei n.o 4357/64 determinou (art. 3.0, § 18) que às correções mo
netárias de que trata o seu art. 3.° aplicam-se as normas estabelecidas 
nos parágrafos do art. 57, da Lei n.o 3.470/58, salvo as disposições 
de seus § § 11) 12) 14 e 17. Os dois primeiros parágrafos referem-se a 
prazo para recolhimento do impôsto. Por sua vez o art. 10, da alu
dida Lei n.o 4.357/64, estatuiu que, ressalvados os casos especiais pre
vistos em Lei, quando a importância do tributo fôr exigível parcela
damente, vencida uma prestação e não paga até o vencimento da se
guinte, considerar-se-á vencida a dívida global, sujeitando-se o deve
dor às sanções legais. 

Convém ter em vista os prazos especiais abaixo apresentados: 

1) o recolhimento do impôsto poderá ser efetuado ('m tantas pres
tações mensais quantas necessárias a que cada uma não ul
trapasse a quinta parte da média mensal do lucro tributável, 
indicado no último balanço, observado, todavia, o limite 
máximo de 24 prestações (Lei n.o 4.357/64 - art. 3.0, § 16); 

2) quando o pagamento do impôsto ou aquisição de Obrigações 
Reajustáveis resultar em exigência de prestações mensais su
periores a 2 % da média mensal da receita bruta da pessoa 
jurídica, indicada em seu último balanço, poderá ela recolher 
o impôsto, ou as quantias destinadas à subscrição das Obriga
ções em tantas prestações mensais quantas necessárias a que 
cada uma não exceda o limite referido (Lei n.o 4.357/64, 
art. 3.°, § 17); 

3) para os efeitos do limite indicado no caso 2, considera-se re
ceita bruta o total das operações realizadas por conta própria 
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e das importâncias recebidas como preço de serviços prestados 
(Dec. n.o 54.145 64 - art. 14, parágrafo único). 

4) modificando a redação do § 17, do art. 3.° da Lei n.o 4.357/64 
(anotado no caso 1); o art. 78 da Lei n.o 4.506/64 (D.a. de 
30-11-1964) declarou que, no caso de as prestações mensais 
(de impôsto OP de obrigações) ultrapassarem a percentagem 
de 2'; da média mensal da receita bruta da pessoa jurídica, 
indicada no seu último balanço, essas prestações poderão ser 
limitadas ao mínimo de 24, desde que o aumento do capital 
seja reduzido ao valor cuja tributação cOl'responda às aludidas 
prestações. 

IV - TAXAS 

Aumentos de capital, com reavaliação ou corre
ção monetária do ativo imobilizado, realizados nos 
seguintes períodos: 

de 26-11-1951 até 30- 6-1953 

de 5- 9-1956 até 31-10-1956 

de 28-11-1958 até 16- 7-1964 

de 17- 7-1964 até 31-12-1965 

de 1- 1-1966 até 31-12-1966 

NOTAS: 

lO',; 

10% 
lO',; 

5',; -l- 0,5 'I; 

1) Nos intel'ynlo'i entre os períodos ficin1h indicados não OCQ":'reu a tributação excepcional. 
21 A partir de 1-1-1967. faec ao determinado pelo art. 76. da Lei n." 4.506. de 30-11-1964, 

a correção lTIonetária (tO ati\'o ünobilizado das emprêsas. prevista no art. 3.1), da Lei 
n," 4.357 64. ni'<o sofrerá qualquer ônus financeiro, a titulo de ünpõsto cu de emprés
timo C01:l!)ulsórío. 

31 As tinl1as ou sociedades ql,€ atel:derem às condições exigidas pela Lei n." 4.663, de 
3-6-1965 I nrt. 2.°) pag::trào o llnpôsto sôbre a correção Illonetária do ativo imobilizado, 
à razão da taxa de ~(r (art. 3.", itenl 111). 

41 De acórdo com o pre"isto no art. 35. :, 2.". item Ir, da Lei n." 4.862, d.e 29-11-1965, pu
blicada C1n 30-11-1965, :J.S emprêsas ccrnerclais e industriais que tenhalTI ~clerido e cum
prido intesrahnente o programa de contenção de preços ;2xpresso na Portaria Inter
ministerial n." 71, (J() 23-2-1965, e que assumam com a CONEP, até 31-1-1966, nóvo com
promis3o ele estabilizaçã:> a ser observado até 31-12-1966, pagarão o ilnpósto devido pela 
correção monetr.ria do ati,·o imobilizado. rf~,liznda dUl'ar:te o ano ele 196G, à razão de 
2(,>; n~ forma do S 7." do meSn1Q artigo, .se a emprê.sJ. deixar de cumprir o progranul. 
da CONEP. 5e1n renunciar expressamente ao cc>mprOn1isso, ficará sujeita às sanções le
gais aplicáveis aos casos de evidente intuito d.e fraude, alér.l do pagmnento da impôsto 
pelas tax8.S nonnai.s. 

51 No ano de 1966, à vista do determinado nu art. 28, da Lei nl' 4.863, de 29-11-1965 (D.O. 
de 30-11-1965). o impô::.to de rendR será cobrado com llDl adicional de 10'; na fClru13 
do Reo;ulamento baixado com o Dec. n." 57.:;85, de 6-1-1966 I D.O. de 7-1-1966), nesta 
publicação. 



lU - 25 - AUMENTO DE CAPITAL COM APROVEITAMENTO 
DE RESERVAS TRIBUTAÇiO 
EXCEPCIONAL 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre os aumentos de capital das sociedades em 
geral, com recursos provenientes de reservas ou lucros em suspenso, 
como ônus da pessoa jurídica. 

VIGÊNCIAS: 1) 
2) 

3) 

NOTAS: 

de 26-11-1951 até 30- 6-1953 
de 5- 9-1956 até 31-10-1956 
de 28-11-1958 até 

1) A Lei n." 1.474/51, pUblicada em 26-11.-1951, instituiu (art. 1.", "H"j, para prevalecer até 
21-12-1953, a tributação excepcional dos aumentos de capital com aproveitamento de 
reservas acun1uladns até 31-12-1951, mediante o recolhilnento de impôsto pela fonte, 
pelA, pessoa jurídica. sem nenhum outro ônus para os respectivos sócios ou acionistas. 

2) S6bre a tributação excepcional prevista pela Lei n." 1.474/51, vale a pena consultar a 
Portaria n." 1.012, de 11-12-1951, do DIR, que orientou fi cobranca do tributo até que 
fôsse baixado 'O Decreto n." 30.812/52. que regulamentou disposiçôes da Lei citada. 

::;) O prazo de prevalência inicialnlente fixado para tcnninar em 31-12-1955, foi, pela Lei 
n." 1.772/52, prorrogado para 30-6-1953. 

4) Para o a"Lunento de cUllital com o benefício de taxaç§.o excepcional não se computavam 
as provisbe,~, fundos de reserras que não hOUVf'S8errl fliclo anteriormente tributados como 
lucros da peesoa jurídica. 

5) Antes da Lei n." 1.474/51, as bonificações em ações novas, decorrentes de aumento de 
capital caIn aproveitamento de reservas, sofrialn incic..Ê'n.cia normal do tributo, con1.O 
quaisquer lucros distribuídos pelas sociedades, na fonte ou nas declarações dos bene
ficiados pessoas físicas. A incidência narrnal voltou a pre\Talecer !lOS períOdOS entre os 
términoc; e princípios de vigências das l.eis ns. 1.474/51, 2.862/56 e 3.470/58, esta última 
adotando pel'nlanentemente a tributação excepcional da espécie. 

61 A Lei n." 1.772/52 (art. L", § 1."), além de prorrogar o prazo pam " realizaçii.o dos au
mentos de capital previstos na Lei n." 1.474/51, declal·ou que a incorporução de reser
,'as das emprêsas de seguros, de capitalização, de bancos e, em geral, daquelas cujos 
aUInentos de capital dependessem de autorizrl.(áo governamentaJ, só se tornará efetiva 
após a aprovação pela autoridade competent~ e na forma legal. 

7) Nã.o se admitem como incorporáveis ao capital. com 'Os benefícios da taxação excepcio
nal, as reservas técnicas ou lnatemáticas das cOlnpanhias de seg"l:.ros e capitalização 
(art. 1.", S 1.", da Lei n." 1.772/52). 

81 O Decreto n." 30.812/52, que regulamentou a Lei n." 1.'174/51 (art. 1.", S 3.°), declarou 
quP o impõslo excepcional excluia nova tributaçdo proporcional em poder da pessoa 
Jlll'íclica e compleluentar. crn poder da pessos fí~icu, recaindo G ônus sôhre os sócios 
ou acionistas, titulares de ações nonünativas ou ao pC'rtador. 

9) O mesmo diploma legal (art. 3,", ü a C) estR,celece que as ações novas resultantes do 
aumento de capital com aproveitflfficnto de reservas à.~verimn ser nonlinativas, só po
dendo ser convertidas eln ações ao portador ou transferidas, d.epois de um ano; ne
nhum sócio das emprêsas poderia ceder sua:~ respccti\:as cotas, antes de estar integral
lneute pago G' impôsto; nenhlllua err.prêsa (11_1e usasse u benefício pOCieria dimiIllJir 
seu capital, incorporul"kse a outra. fundir-se ou àissolver-se, salvo em caso de morte 
ou falência, sem pagar o irnpôsto de'.Tido às taxas norn1ais; o não pagamento do impôsto 
nos prazos próprios, faria cessar o favor, sujeitando a ~ociedade e seus sócios ao pa
gamento do irnpõsto às taxas nO"lmais: os annlentos de capital. realizados pelas socie-



148 

10) 

11) 
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dades, no ano de 1952. com a utilização de acões novas ou cotas roecebidas de outra 
sociedade, por fôrça de aumentos de capital cóm aproveitamento de reservas, não so
freriam nova tributação pl'Oporcional e complementar ou na fonte. 

A Lei n.O 2.862/56 estabeleceu. mais Uma vez, o regime de tributação especial para os 
aumentos de capital com aproveitamento de reservas tribUtadas constituídas ate 
31-12-1955. Essa lei, datada de 4-9-1956, foi publicada em 4-9-1956, quando passou a 
vigorar. 

A Lei 

a) 

b) 

n. O 2.862/56 estabeleceu as seguintes normas gerais: 

os aumentos de capital COll1 aproveitamento de reservas constituídas até 
31-12-1955, deveriam ser feitos até 31-10-1956 (art. 5.°) e ficavam sujeitos sô-
mente (art. 5.", b) ao impôsto, na fonte, como ônus da pessoa jurídica (art. 5.°, 
~ 2.0), que não poderia deduzi-lo para efeito de apuração do lucro tributável 
pelo impôsto de renda (art. 5. v , § 3.°); o impôsto devido (12~) deveria ser 
recolhido em 30 prestações mensais, sendo a primeira equivalente a 1/3 do 
seu valor (art. 5.0, § 2.", b), obrigatôriamente recülhida dentro do mês se
guinte ao da realização da assembléia-geral da sociedade anônima, ou da al
teração do contratO', no caso das den1ais sociedades (art. s.n, § 4.0); as prestações 
seguintes, iguais e sucessivas, seriam pagas dentro dos meses subseqüentes; 

o atraso no recolhimento das demais prestações era admitido até 4 meses, me
diante o pagamento da multa de mora regulamentar, importando o atraso maior 
na perda dos benefícios da taxação excepcional (art. 5.", ~ 5." j ; 

c) eram excluídas da incidência as quantias correspondentes a ações nominativas 
ou cotas de capital distribuídas a entidades que gozassem de isenção do im
pôsto de renda (art. 5.", § 8."); também se excluíam da incidência do impôsto 
as importâncias correspondentes às participações dos governos da União, dos 
Estados e dos MunicípiOS (art. 5.", § 10); não sofriam, por sua ,'ez, nova tri
butação proporcional e complementar, ou na fonte, os aUlnentos de capital, 
do tipo ora focalizado, realizados por sociedades das quais fô~sem acionistas 
ou sócias, bem COlllO as ações novas ou cotas distribuídas eln virtude daqueles 
aumentos de capital (art. 5,(0, ~ 9.°). 

12) A Lei n." 3.470, de 28-11-1953, pUblicada na mesma data, reinstituiu (art. 83) o regime 
de tributação excepcional. desta vez em caráter permanente, na legislação do tributo, 
para Os aumentos de capit9.1 com apro~;eitmn~llto de rese!'\'as ou lucros suspensos, cons
tituindo o impôsto ônus da pessoa jurídica, não admitielo (art. 83, § 3.") como de
dução, para os efeitos da apuração dO lucro tributável. 

13) Só se admitem como incorporáveis ao capital com beneficio da taxacão especial (Lei 
n.O 3.470/58 - art. 83, § 1.") as pro"isões, fundos ou rcsen:a.s tributado3 em poder da 
pessoa jurídica. 

14) O impô::;to há que ser recolhido 8n1 10 prestações iguais. ll1ensais € sucessivas, oon1 a 
primeira prestação dentro tio mês seguinte àquele en1 que se realizar o aunlento do 
capital, devendo a guia de recolhinlento ser instruída COll1 cópia da ata da assen1bléia
geral no caso das sociedades anônimas, ou do instrunlento de alteração do contrato, 
no caso das demais eociedades (Lei n." 3.470/58 -- art. 83, § 2."). 

15) A falta de pagamento da primeira prestação dentro do mês seg·.linte àquele em que 
se verificar o aumento do capital, a extinção da sociedade ou a dilninuição de seu 
capital. antes de 5 anos contados da data en1 que tenha sido rertlizado aUlnento, in1-
portará na cobranca do impôsto à.evido, às taxas normais (Lei n." 3.470/58 - art. 83, 
~ 4."), exceto nos· casos ele extinção da sociedade on de diminuição do capital decor
rente de falência ou da morte dí' qualquer sócio (art. 100, § 9.", do Decreto n." 47.373;'591. 

16) Não pOdem usar do benlficio da taxação excepcional as pessoas jurídicas que tiverem 
débito apurado de impôsto de renda, adicional de renda e multas, yencido na data do 
pagamento da prbneira prestação, nem as que tenhanl dilninuído seu capital depois 
de 1-1-1958 (Lei n." 3.470/58. art. 5.", ~ 3."). 

17) O pagalnento do ilnpôsto espeCial pela pessoa jurídica exilne os acionistas ou sócios, 
mesmo que taInbém sejanl êstes pessoas jurídicas. do pagamento de qualquer outro 
impôsto sôbre os mesmos rendimentos I Lei n.O 3.470/58, art. 83, § 6.°). 

18) Se a pessoa juridica isenta do impôsto de renda recolher o impôsto de que se trnta 
neste iten1, tmnbéIn os seus acionistas ou sócios ficarão Isentos de qualquer outro 
impôsto sôbre o 111esn10 rendinlento (Lei n,u 3.470/58, art. 83, S 7.°). 

19) Na regulamentação do art. 83. da Lei n." 3.470/58 (art. 100, ~ 8.", do Decreto n," 47.373/591, 
observando determinac.'ão do art. 1.". da Lei n." 1.772/52, faculta-se, nas casos de incor
poração de reservas das en1prêsas de seguro, de c.apitalização, bancos e outras, cujos 
aumentos de capital dependam de apro\"ação go\'ernamental, o recolhimento do im
pôsto como depósito. em dinheiro, para posterior c:onversão em renda. 

20) Convém consultar, a reepeito da matéria, a O.S. 11." 13, de 13-3-1959, do DIR, nesta 
publicação. 

21) A Lei n." 4.239. ele 2,-6-1963. publicada em 12-7-1963, que aprovou u Plano-Diretor 
da SUDENE, declarou, no seu artigo 17, que O aumento de capital resultante da incor
poração de reservas de emprêsas industriais e agrícolas, localizadas na área de atua
ção da SUDENE, ficava isento de quaisquer ilnpostos ou taxas federais. desde que rea
lizado até um ano apó, fl publicação da lei. O Decreto n." 52.779, de 29-10-1963, (D.O. 
de 30-10-1963), nesta 9ublicação, legulmnentou o art. 17 e seus parágrafos, da Lei 
n.o 4.239 citada, fixanclo que o aumento de capital com isenção, deveria realizar-se en
tre 12-7-1963 e 12-7-1964. defínilldo [) que se deveria entender como área de atuação 
da SUDENE e declarando que, para os fms previstos, considerar-se-iam reservas os fun
dos ou reservas e as pro\"isões tributadas. inclusive os lucros suspensos Ou não dis
tribuídos. Sôbre a assunto convéln consulthr, tan1bénl, nesta publicação, o ofício-cir
cular n.' 80. dp 28-8-19ri4. do DIR. 

22) De acôrdo com O art. 49 da Lei n." 4.8G2. ele 29-11-1965. publicada €:11 30-11-1965, que 
deu nova redação ao art. 53 da Lei n." 4.728, de 14-7-1965. não incidirá o iInpôsto de 
que trata êste item nos rnunentos de capitRl das pessoas jurídicas mediante utilização 
das reservas formadas corn as in1portâncias recebidas pelas sociedades anônin1a,:;;, a ti
tulo de ágio na emissão de ncões; ta!nbén1 !lAo incidirá o inlpõsto de quI:"' trata êstc 
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item nos aumentos de capital das pessoas jurídicas, mediante a utilização de reservas 
decorrentes do acréscimo do valor do ativo, resultantes de aumento de capital com 
aproveitamento de ágios recebidos na emissão de ações, por sociedades das quais sejam 
acionistas. 

23) A Lei n." 4.869, de 1-12-1965, publicada em 2-12-1965, que aprovou nõvo Plano-Diretor 
da SUDENE, no artigo 26, repetiu, integralmente, Os têrmos da Lei n.O 4.239/63 (ver 
nota 21), quanto à isenção de emprêsas agrícolas e industriais, localizadas na área de 
atuação da SUDENE, no caso do aumento de capital mediante incorporação de reservas 
tributadas, desde que realizado até 2-12-1966 (art. 26). 

II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 1.474/51 - art. 1.0, "H" (art. 96, § 2.0, I e II). 
Dec. n.o 30.812/52 - art. 1.0 e parágrafos; art. 3.°, a a e. 
Lei n.o 1.772/52 - art 1.0 e parágrafos; art. 2.0. 
Lei n.o 2.862/56 - art. 5.0, b, d, §§ 2.0, b, 3.0, 40, 5.0, 8.0 elO. 
Dec. n.o 39.995/56 - art. 4.0 e parágrafos; art. 5.0; art. 6.0; art. 7.0; 

art. 8.0, b e parágrafos; art. 9.°; art. 10 e pará
grafo único; art. 11; art. 12. 

Lei n.o 3.470/58 - art. 83 e parágrafos. 
Dec. n.o 47.373/59 - art. 100 e parágrafos. 
Dec. n.o 51.900/62 - art. 100 e parágrafos. 
Lei n.O 4.239/63 - art. 17. 
Dec. n.o 52.779/63 - todo. 
Dec. n.O 55.866/65 - art. 224, §§ 1.0 e 2.0, a e b; art. 225 e parágrafos; 

art. 226 e parágrafo único; art. 227; art. 228. 
Lei n.o 4.862/65 - art. 42 e parágrafo único; art. 49. 
Lei n.o 4.863/65 - art. 28. 
Lei n.o 4.869/65 - art. 26. 
Dec. n.o 57.585/66 - todo. 
Dec. n.O 58.400/66 - arts. 286 a 291, suas alíneas e parágrafos; art. 293, d. 

II! - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

a) no caso da Lei n.o 1.474/51 

O pagamento deveria ser feito em 12 prestações 
mensais, iguais e sucessivas: 
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1. a prestação: 

Prazo contado da data da assembléia que apro
var o aumento do capital, no caso das sociedades por 
ações, ou da alteração do contrato, nos casos dos de-
mais tipos societários ............................ 30 dias. 

Demais prestações: 

Tendo por base a data do vencimento do prazo 
para recolhimento da primeira prestação, nos meses 
subseqüentes o vencimento era ................... até igual data 

VIGÊNCIA: de 26-11-1952 até 30-6-1954. 

NOTA: 
A Lei n." 1.474/51. com a prorrogação de prazo dada pela Lei n." 1.772,'52, admitiu 

fôssem feitos a:unentos de capital C 0111 rrpro,,-,JitamentC' de: reservas, beneficiados pela 
t[lxa~ão excepcional. até 30-6-1953. Sendo facultado o récolhimento do impôsto em 12 
prestações lnen;;pjs, a \'igência dêsse prazo tenninou a 30-6-1954, 

b) no caso da Lei n.O 2.86256 

o pagamento deveria ser feito em 30 prestações 
mensais, sendo a primeira equivalente a 1/3 do im
pôsto devido e as restantes iguais, mensais e suces
sivas: 

1.a prestação: 

Prazo contado do mês em que fôsse realizada a 
assembléia-geral que houvesse aprovado o aumento do 
capital, no caso das sociedades anônimas, ou da al
teração do contrato, nos casos das demais sociedades, 
ou, ainda, da contabilização, se se tratar de firma in-
dividual ......................................... dentro do mês 

seguinte. 

De'mais prestações: 

Tendo por base o mês do vencimento da primeira 
prestação ........................................ dentro de cada 

um dos meses 
subseqüentes. 

VIGÊNCIA: de 4-9-1956 até 30-4-1959. 

NOTA: 

Determinando a Lei 11." 2.862/56 que ü" aUII'.el,tüs de capital com a taxaçáo fav·ará
vel eram admitidos até 31-10-1956 e ql,e seria concedido o pagamento em 30 pres
tações mensais. n últirna delas !Joderia ser recolhida até 30-4-1959. 

c) no caso da Lei n.O 3.470 58 

o pagamento de"e ser feito em 10 prestações 
mensais, iguais e sucessi"as: 
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1. a prestação: 

Prazo contado do mês em que se realizar a as
sembléia-geral aprovando o aumento do capital, no 
caso das sociedades anônimas, ou da alteração do con
trato, no caso das demais sociedades, ou, ainda, da con-
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tabilização se se tratar de firma individual ......... dentro do mês 
seguinte. 

Demais prestações: 

Tendo por base o mês do vencimento da primei-
ra prestação ..................................... dentro de cada 

um dos meses 
subseqüentes. 

VIGÊNCIA: de 28-11-1958 até 

IV - TAXAS 

Aumentos de capital realizados: 

a partir de 26-11-1951 até 30- 6-1953 
a partir de 13- 9-1956 até 31-10-1956 
a partir de 28-11-1958 até 31-12-1965 
a partir de 1- 1-1966 até 31-12-1966 

NOTAS: 

15% 
12% 
15 ~ij) 
157r -+- 1,5;;;) 

1) Nos intervalos das vigências de taxas acim9. indicadas, os aumentos de capital 
com aproveitamento de reservas, sofreram a tributação às taxas normais. 

2) No ano de 1966, à vista do determinado no art, 28. da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.O. 
de 30-11-1965), O impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na forma 
do Regulamento baixado com o Dec. n." 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), nesta 
publicação. 



IH - 26 - PRÊMIOS EM DINHEIRO OBTIDOS EM 
LOTERIAS OU SORTEIOS DE 
QUALQUER ESPÉCIE 

I - INCIDÊNCIA 

o impôs to incide sôbre os lucros decorrentes de prêmios em di

nheiro obtidcs em loterias, assistenciais ou não, inclusive as exploradas 
diretamente pelo Estado. A incidência alcança, também, os concursos 
desportivos em geral, compreendidos os de turfe e sorteios de qual
quer espécie, exclusive os de antecipação nos títulos de capitalização 
e os de amortização e resgate das ações das sociedades anônimas. 

VIGÊNCIA: a partir de 24-3-193~ até 

NOTAS: 

1) A tributação foi instituida pelo D.-L. n." 1.168, de 22-3-1939 (art. 19 e parãgrafos) , 
que passou a vigorar na própria data de sua publicação (art. 40). Referiu-se o disposi
tivo aos "lucros decorrentes de prêmios em dinheiro, obtidos em loteria ou sorteio de 
qualquer espécie". A importância do prêmio, deduzido o impôsto pago, devia ser indi
cada na declaração, para os efpitos do impósto complementar progressivo. 

2) Foi adotada, na instituição da incidência, a taxa proporcional de 8%, que era a pre
vista pelo art. 11, n.O 48, do Decreto n." 19.550, de 31-12-1930, para os rendimentos da 
2." categoria, entre os quais se classificaram os prêmios aqui focalizados. 

3) O D.L. n.O 1.391, de 29-6-1939 (art. 1. 0
), pUblicado em 1-7-39, declarou que as emprêsas 

e quaisquer estabelecimentos encarregados de pagar prêmios de loterias ou sorteios, 
descontassem e reCOlhessem aos cofres da União, dentro de 30 dias, o impósto pro
porcional a que estavam sujeitos. Não haveria o desconto quando o prêmiO fôsse igual 
ou inferior ao preço de custo do bilhete sorteado. 

4) O D.L. n.o 4.178, de 13-3-1942 (D.a. de 24-3-42), declarou que o tributo só incidiria 
sôbre os lucros superiores a Cr$ 1.000 e submeteu também à incidência os prêmios em 
concursos desportivos, inclusive as de turfe, compreendidos nestes os bettings. 

5) A Lei n." 1.474, de 26-11-1951 (art. L", hl, mantendo o mesmo critério para as loterias 
comuns e para os concursos desportivos, estabeleceu diferenciação para as loterias de 
finalidade exclusivamente assistencial, inclusive as exploradas diretamente pelo Estado. 

6) A Lei n." 4.154, de 28-11-1962 (art. 191, fêz a incidência alcançar também as "acumula
das" do turfe, excetuando as pules de ponta. de placê e de duplas. 

7) Reformando a redação dada ao inciso 5." do art. 96 do regulamento aprovado pelo 
Dec. 51.900/63, a Lei n.o 4.269, de 22 de outubro de 1963 (art. 1.0), mandou excluir da 
incidência as pules simples e acumuladas, de ponta, de placê e de duplas. 

8) A Lei n." 4.506, de 30-11-1964 (art. 14), deu tratamento igual às loterias de finalidade 
assistencial ou não e fêz com que a incidência alcançasse, sem restrição, os prêmios 
de turfe. O limite de isenção (CrS 1.000) não foi mais focalizado. 
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LI - LEGISLAÇÃO 

Dec. n.o 19.550/30 - art. 11, n.o 48. 

D.L. n.o 1.168/39 - art. 19 e parágrafos; art. 40. 

D.L. n.o 1.391/39 - art. 1.0 e parágrafos. 

D.L. n.o 4.178/42 - art. 96, e, parágrafo único; art. 99; art. 102. 
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D.L. n.o 5.844/43 - art. 96, 3.0 e parágrafo único; art. 99; art. 102; 
art. 207. 

D.L. n.o 9.407/46 - art. 1.0 (96,3.0). 

Lei n.O 154/47 - art. 15; art. 27. 

Dec. n.o 24.239/47 - art. 96, f e parágrafo único; art. 99; art. 102. 

Lei n.o 1.474/51 - art. 1.0, h; art. 5.0. 

Dec. n.O 36.773/55 - art. 96, 4.0 e 5.0; art. 100; art. 102. 

Dec. n.o 40.702/56 - art. 96, 4.0 e 5.0; art. 100; art. 102. 

Dec. 47.373/59 - art. 96, 4.0 e 5.0; art. 102; art. 103. 

Lei n.o 4.154/62 - art. 19. 

Dec. n.O 51.900/63 - art. 96, 4.0 e 5.0, § 7.0; art. 102; art. 103. 

Lei n.o 4.269/63 - art. 1.0. 

Lei n.o 4.506/64 - art. 14. 

Dec. n.O 55,866/65 - art. 236, 5.0; art. 243; art. 244. 

Lei n.O 4.863/65 - art. 28. 

Dec. n.o 57.585/66 - Todo. 

Dec. n.o 58.400/66 - art. 301, 3.0; arts. 309 a 311. 

IH - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

Contado da data do pagamento. .............. 30 dias. 

VIGÊNCIA: de 24-3-1939 até 23-3-1942 

Contado da data do crédito (sorteio). 30 dias. 

VIGÊNCIA: de 24-3-1942 até 

NOTA: 

O D.L. n." 1.168, de 22-3-1939, que instituiu a tributação do rendimento, fixou o 
prazo para recolhimento do Impôsto em 30 dias da data do pagamento do prêmio, 
situação que se modificou com o D.L. n.O 4.178, de 13-3-1942, o qual mandou se con
tasse o prazo da data do crédito (do sorteio, no caso). 



154 MANUAL DO IMPôSTO DE RENDA NA FONTE - III - 26 

IV - TAXAS 

a) Loterias ou sorteios de qualquer espécie: 

De 24-3-1939 até 31-12-1943 
de 1-1-1944 até 28- 6-1946 
de 29-6-1946 até 31-12-1947 
de 1-1-1948 até 31-12-1951 

b) Loterias ou sorteios de qualquer espécie, 
não assistenciais: 

De 1-1-1952 até 31-12-1962 
de 1-1-1963 até 31-12-1964 

c) Loterias de finalidade exclusivamente as
sistencial: 

De 1-1-1952 até 31-12-1962 · ........ " .. 
de 1-1-1963 até 31-12-1964 ............. 

d) Loterias ou sorteios de qualquer espécie: 

De 1-1-1965 até 31-12-1965 • •••••••• o ••• 

de 1-1-1966 até 31-12-1966 · ............ 

NOTAS: 

8 ('1 , ( 

10% 
20~{ 

15% 

30% 
30j{ + 5í~ 

25 ~Io 
25;;~ + 5% 

30% 
30V,J + 3% 

1) A partir da vigência do D.L. n." 4,178.42 (D.O. de 24-3-1942), as taxas previstas nas 
tabelas a, b e c aplicam-se. também, aos prêmios de turfe, com as variações indicadas 
nas notas 4 a 8, ao título "Incidência", 

2) No ano de 1966, à vista do determinado no art, 28, da Lei n.' 4.863, de 29-11-1965 (D,O. 
de 30-11-1965), o impõsto de renda será cobrado com um adicional de 10';, na forma 
do Regulamento baixado com o Dec, n," 57.585, de 6-1-1966 (D.O, de 7-1-1966), nesta 
publicação. 



lU - 27 - BENEFÍCIOS ATRIBUÍDOS AOS PORTADORES 
DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO 

o impôsto incide .sôbre o valor dos benefícios líquidos, superiores 
a Cr$ 1.000, resultantes de amortização antecipada, mediante sorteio, 
dos títulos de capitalização e sôbre os lucros da emprêsa emitente, 
atribuídos aos portadores dêsses títulos. 

VIGJ!:NCIA: a partir de 1-1-1952 até 

II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 1.474/51 - art. 1.0, h. 
Dec. n.o 36.773/55 - art. 96, 2.0, a. e c; art. 100; art. 102. 
Dec. n.o 40.702/56 - art. 96, 2.°, a e b; art. 100; art. 102. 
Dec. n.O 47.373/59 - art. 96, 2.0, a e b; art. 102; art. 103. 
Dec. n.o 51.900/63 - art. 96, 2.°, a e b; art. 102; art. 103. 
Dec. n.o 55.866/65 -- art. 236, 2.°, a e b; art. 243; art. 244. 
Lei n.O 4.863/65 - art. 28. 
Dec. n.o 57.585/66 - Todo. 
Dec. n.o 58.400/66 - art. 301, 2.0, e e f; art. 309; art. 310. 

IrI - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

Contado da data do sorteio dos prêmios ou da 
data do pagamento, crédito, emprêgo, remessa ou 
entrega dos lucros. .............................. 30 dias. 

VIGÊNCIA: de janeiro de 1952 até 
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IV - TAXAS 

De janeiro de 1952 até 31-12-1965 ........... 15% 
de 1-1-1966 até 31-12-1966 .................. 15% + 1,5% 

NOTA: 

No ano de 1966, à vista do determinado pelo art. 28, da Lei n." 4.863, de 29-11-1965 
(D.a. de 30-11-1965), o impôsto Eerá cobrado com um adicional de 10% na forma do 
Regulamento baixado com o Dec. n." 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966). nesta pu
blicação. 



III - 28 - RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre a remuneração mensal do trabalho, paga 
aos assalariados e compreendida nos limites constantes de tabelas es
peciais, modificadas periodicamente, e que figuram, em separado, nesta 
publicação. 

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1955 até 

NOTAS: 

1) A tributação da espécie foi instituída pela Lei n." 2.354. de 29-11-1954 (arts. 12 e 24) 
e passou a vigorar (art. 43), a partir de janeiro de 1955. 

2) As tabelas de incidência foram organizadas, sempre, com base nos limites de isenção 
e tendo em vista o número de dependentes do contribuinte, consideradas, também, as 
contribuições de previdência e o impõsto sindical. 

3) Recomenda-se cuidadosa leitura das notas e observacões que acompanl1am as tabelas 
anexas, aprovadas por Leis, Decretos ou por Ordens de Serviço do DIR, antes de fazer-se 
o enquadramento dos salários nas tabelas. 

4) A partir de 5-9-1956, data em que passou a vigorar a Lei n.0 2.862, de 4-9-1956, os ren
dimentos pagos antecipadamente paEEaram a ser considerados nos meses a que se re
ferirem. 

5) Pela O.S. n." 2/63, o DIR entendeu que os rendimentos pagos 9.cumuladamente (e não 
só antecipadamente) serão cO'nsiderados nos meses a que se referirem. O entendimento 
foi consagrado pelo artigo 67 do regulamento aprovado pelo Decreto n.O 55.866/65. 

6) Não caberá ao empregador responsabilidade pelas informações prestadas pelos assala
riados, para os efeitos do desconto do impôsto na fonte. 

7) Se a fonte não efetuar a retenção do impósto, responderá pelo seu recoll1imento, 
como se o 110uvesse retido (D.L. n.O 5.844, de 1943, art. 104). 

8) Alérn dos casos previsto'.s nas tabelas, poderão os empregados em geral, os servidores 
civis e militares da União, inclusive os servidores de autarquias e os serventuários da 
justiça federal, optar pelo recoll1imento mensal e antecipado do impôsto, á razão das 
taxas de 2(;0 a 10lj~ aplicadas sôbre o rendimento. A opção deverá ser manifestada, 
por escrito, perante a fante pagadora, que deverá descontar e recolher o impósto, 
mantida a obrigatoriedade de apresentação anual da declaração de rendimentos do 
contribuinte (art. 10, ~~ 3.° e 4.", da Lei n.O 4.354/62). 

9) O impósto, descontado e recoll1ido pelas fontes pagadoras, será deduzido do que fór 
devido na declaração de rendimentos, no caso de o contribuinte ficar a ela obrigado. 
A partir do ano de 1955, se se verificar que o impósto pago na fonte foi maior do 
que o que seria devido pela declaração, caberá ao contribuinte o direito de l1aver a 
restituição do excesso. 

10) São clasificadas como rendimentos do trabalho assalariado tàdas as espécies de remu
neração por trabalho ou serviços prestados no exercíciO' de ernpregos, cargos ou funções, 
e, também. quaisquer proventos ou vantagens pagos sob qualquer título e forma con
tratual, pelos cofres públicos (inclusive magistrados, serventuários da Justiça, membros 
do Ministério Público e funcionários e membros das Casas LegIslativas), pelas enti
dades autárquicas, paraestatais e de econornia mista, pelas firmas e sociedades e por 
particulares. 
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11 I Considera-se, também, como rendimento do trabalho assalariado, a partir de 17-7-1964. 
data da publicação da Lei n." 4.357/61 I art. 16), a remuneração dos trabalhadores avul
sos, a que se refere a Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n." 3.807. de 26-8-1960 -
art. 4.", letra C). Neste caso, as caixas, associações e organizações sindicais de empre
gados e empregadores que interfiram 110 pagamento da lemuneração dos serYiços pres
tados pelos trabalhadores u\'ulsos, são responsáveis pelo desconto e pelo recolhimento 
do imnôsto. ficando ai:..1cla obrigadas a prestar às autoridades fit,cais todos os esclare
cilnentos ou informações, CQ1110 representantes das fontes pagadoras. 

121 A partir de 30-11-1964, por fôrça do <lisposto no art. 16, parágrafo único da Lei nú
mero 4.506, de 30-11-1964, classificmn-se, tambérll, COmo rendin18IltO' do tn~balho assala
riado, os juros de morfl e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento 
de remuneração do trabaJllO. 

13) Considera-se, outrossim, COlno rendimento do trabalho assalariado, para os efeitos do 
do desconto do impôsto na fonte, a renluneraçao auferida pelos titulares das emprêsas 
individuai.s, pelos sócios, diretores e conselheiros das sociedades comerciais ou civis de 
qualquer espêcie. independentemente dos limites de renluneração. 

14) Não se c Oln:)lltam, no Cc1':O da nota. anter~or, as gratificações ou participações nos lucros, 
atribuídos aos dirigentes ou administradores de emprêsas. 

151 A partir ele 1965 (art. 70 do Dec. n." 55.866/65), para efeito do cálculo do impôsto, 
será desprezada rt fração de renda líquida inferior a Cr$ 1.000. 

16) A partir de 17-7-1964, data da vigência da Lei n." 4.257. de ]6-7-1964 I ano 13), será 
desprezada, em cada guia de recolhimento, a fração de impôsto inferior a Cr$ 1.000. 
A aludida fração, verificada em cada guia de recolhinlento, será escriturada destacada
mente, devendo ser recolhida aus cofres públicos, sempre que o seu montante ultrapassar 
àquele limite n1Ínimo /O.S. n.o 28/64 DIR - itens 18 e 19; art. :J37, ~~ 1." e 2.(), do 
Decreto n." 55.866/65; art. 419, §~ 1." e 2." do Dec. n." 58.40066). 

17) As fontes pagadoras devem fornecer aos assalariados comprovantes dos descontos efe
tuados, doc1Jmentos que estão isentos do irnpôsto do sélo, 

181 De acôrdo com o recomendado na O.S. n." 28/64 do DIR (item 11), o ser"ido!' público, 
civil ou militar, de autarquia ou de sociedades de economia mista, que fôr desquitado. 
e não responda pelo sustento da ex-espôsa, poderá deduzir como 8nCar:2.:o de família. 
importância equivalente. se houver incluído, entre os seus beneficiál'ios,- na forma do 
art, 5.0 da Lei 11.° 4.06CL de 11-6-1962, pessoa que viva 80b sua exclush-n depen.dência 
econômica, no lnínimo há cinco anos. A Lei 4.8(j2/65 estenden o benefício a todos os 
contribuintes, como esclarece a O.S. 24, de 29-12-·1965, do DIR. 

19) O empregador deve apresentar, até o últinlo (Ua útil de abril, anl1.alInente, de prefe~ 

rência C0I11 a declaração de rendimentos, relação das guias de recolhilnento do impôsto 
incider!-te sôbre rendimentos do trabalho assalariado, relatiY3S ao ano anterior, C:Jffi 

as indicaçôes de que tratam os Regulamentos aprm'ados pelo Decreto n." 55.366/65 
(art. 75) e pelo Decreto n." 58.400/66 (art. 120). 

20) Com a nO"a redação dada aos artigos 95, III e 203 da Constituição Feder"l, pelrt Emenda 
Constitucional n." 9, de 22-7-1964, pUblicr,da no D.O. de 24-7-1964, perdemm a imunidade 
fiscal, de que até então (lesfrutavan1, os vencimentos dos Jl1agistradcs, os d!reitos do 
autor e a remuneração dos professôres e dos jcrnalistas. Pelo art. 1." da Lei n,O 4.480. 
de 14-11-1964 \ D.O. de 17-11-1964) foram expressamente subordinados à incidência do 
impôsto de renda, lnec.lilnte desconto pelas fontes pagadoras, as importúncias corres
pondentes a direitos de autor e as relatiyas ao exercício da mat~;istratul'a ou da profis
são de jornalist.a ou de profes80r, devidas a ;>artir de 1." de agôsto de 1964. 

21) No tipo de incidência ele que vimos tratando, sõnlentc POdf'll1 ser enGuw:lrado::3 os 
rendimentos referidus na nota anterior, quando Os bCl1cl~cÚ.rios forem a:::~alariadOs d~: 
fonte pagadora. 

22) O DIR entende (Ofício-Circular n.O 53 'é5 que é irrefuta\-el a legalicade da incl
dência do impôsto de renda, na fonte, sobre o el1arnado 13." salário, desde q'Je a im
portância paga a eSSe tÍtl'lo (cota IEensnl - duodécim.o) s0111ada 80 salário norI11al 
(l'emunerr:.ção básica) venha a enquadrar-sc no linlite das tabelas correspondeütes. 

23) O DIR declnrou, pelo Ofício-Circular n." 61/65, no ~enIJL1c de nclarai~ dúvidas 2ul'gicias. 
à vista da Lei n." 4.74::1. ele 12-8-1965, quanto ao inlpôsto de renda na fonte sôbre o 
13_1! salário, que o desconto tributário, ü.uando cabível. cleyerá ser efetuado de uma só 
vez, no Inês em que fôr cOIYlplenlentado ° pagarnento do 13. 0 salário e não no roê", 
em que houyer sido paga. a título de aclialltanLcnto, a m2tade dessa gratificflção salarial. 

24) A Lei nY 4.862, de 29-]-1965, publicada em 30-11-1965. declalOu equiparadO, para todos 
os efeitos legais, relati;;'r,lnentc ao inlpôsto de renda. aos filhos legítimos, naturais 1'e
conhec~dos e adotivos, o men0" pobre, que o cOlltri"huinte crie e eduque (art. 3.". ~ 2."). 

25\ A mesma Lei n.') 4.862 65 \a:rt. 24) cletern1ie.a que o irnpôsto de renda arrecadado n[l 
fonte, C01110 antecipação do que fôr [~purado na declaração de rendimentos, será res
tituído. ll"'..ediante reque!'in1811to fo!'mul:"!.d.o pelo pró~)rio eontribulllte ou SfU procurador. 
se a cleclaraç~o re.spccti'-a, do exercício segUInte. apresentar resultado negativo. 

261 Ainda a mesma Lei n." 4.862/G5 (art. 29) declara isentas do impôsto de renda os pro
yentos c pensõe.s. concedidos de: acôrdo com. os D.L. n."" 8.794 e 8.795. ambOS ele 23-1-194:G. 
e conl a Lei n.L> 2,579, de 23-3-1955, em decorrência de reformas ou falecimentos de 
ex-con1batentes da FEB. 

2-;-) A partir ele l"llaio de 196,). ü;,C'e ao detE'nninado no art. 10 da Lei n." 4.621. de 30-4-1965 
(D.a. da n1e':"l"lla data), ::oi adotado nôvo critério p~lra fixacão da renda líquida lnensal 
do assalal'l..:::!o_ Ern virt ~ tele da citr".da disp:J::3i(:ão legal. pel~ art. 22 do Dec_ n." 56.234, 
de 14-5-H1("i5 (D.a. de 1'/1 fOi dada noyrt redacâo ao art. 64 de' Dec. li." 55.866/65. 
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28) Em razão do eEtahelecido no art. 25 do Dec. 56.284/65 não integraria o rendimento bruto 
do assalariado a ilnpO'rtância correspondente à redução da remuneração de empregados 
e diretores, recolhida ao Banco Nacional de Habitação. 

29) O Diretor do DIR através do Ofício-Circular n." 35, de 26-7-1966, nesta publicação, 
transmitiu teor de despacho a respeito da G'brigatoriedade da retenção e da recolhi
mento sôbre a remuneraçãO' de escreventes e auxiliares dos serventuários titulares de 
Cartórios e Ofícios, na forma do estabelecido nos arts. 47 e 107 do Dec. 58.400/66. 

II -- LEGISLAÇÃO 

D,L. n,O 5.844/43 - art. 104. 
Lei n.o 2.354/54 - art. 12; art. 24; art, 43. 
Dec. n.o 36,773/55 - art. 5.0 e § 1.0, I; art. 98, 2.0 e parágrafo único; 

art. 100; art. 102, § 4.°; art. 103; art. 170. 
Lei n.o 2.862/56 - art, 20 e §§ 1.0 a 5.0; art. 32. 
Dec. n.O 40.702/56 - art. 5.0 e § 1.0, I; art. 98, 2.0 e §§ 1.0 e 2.°; art. 

100; art. 102, § 4.0; art. 103. 
Lei n.O 3.470/58 - art. 40, §§ 1.0 e 2.0, a, b, c; art. 61 e parágrafos. 
Dec. n.o 47.373/59 - art. 5.0 e § 1.0, I; art. 63, §§ 10 e 11; art. 98, 2.0, 

§§ 1.0 a 3.0; art. 102; art. 103, §§ 6.0 e 7.°. 
Lei n.o 3.553/53 art 1.0. 
Lei n.o 3.898/61 art. 3.0; art. 5.0 e parágrafo único. 
Lei n.o 4.069/62 art. 5.0. 
Lei n.o 4.154/62 art. 10, §§ 3.° a 5.°. 
Lei n.o 4.242/63 - art. 44. 
Dec. n.o 51.900/63 - art. 5.0 e § 1.0, I; art. 98, 1.0, §§ 1.0 e 2.0; art. 

102, §§ 3.0 e 4.0; art. 103, §§ 6.0 e 7.0; art. 207 e 
§§ 2.0 e 4.0; art. 208. 

Lei n.o 4.357/64 - art. 12; art. 13; art. 16 e parágrafo único. 
Lei n.o 4.506/64 - art. 10, I e lI, §§ 1.0 a 3.°; art. 16, I a XI, parágrafo 

único; art. 17, I a X; art. 45, § 3.°. 
Dec. n.o 55.866/65 - art. 63 e parágrafo único; art. 64; art. 65, a a k; 

art. 66; art. 67; art. 68, §§ 1.0 a 3.°; art. 69; art. 
70; art. 71; art. 72, §§ 1.0 e 2.0; art. 73; art. 74, pa
rágrafo único; art. 75; art. 262 e parágrafo único; 
art. 307 e parágrafo único; art. 337 e §§ 1.0 e 2.°; 
art. 435; art. 437. 

Lei n.o 4.621/65 - art. 10. 
Dec. n.O 56.284/65 - art. 22; art. 25. 
Lei n.o 4.862/65 - art. 3.0 e §§ 1.0 e 2.0; art. 7.0; art. 23; art. 24; art. 29; 

art. 54. 
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Lei n.o 4.863.65 - art. 28. 
Dec. n.o 57.585/66 - Todo. 
Dec. n.o 58.400/66 - arts. 107 a 120, alíneas e parágrafos; art. 317 e 

parágrafo único; art. 367; art. 419, §§ 1.0 e 2.0 ; art. 
501. 

IH - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

Contado do mês em que se efetuar o pagamento, 
crédito, emprêgo ou entrega dos salários. 

a) no caso do assalariado comum. ............ dentro do mês 
seguinte. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1955 até 

b) No caso do trabalhador avulso, a que se refere 
a Lei Orgânica da Previdência Social. 

VIGÊNCIA: de 17-7-1964 até 4-4-1965 

VIGÊNCIA: de 5-4-1965 até 

NOTA: 

dentro do mês 
seguinte. 
dentro do mês 
subseqüente ao 
seguinte. 

A Lei n.O 4.862, de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965, estabeleceu em seu art. 7.°, 
que o impôsto descont~do e retido, do assalariado. mensalmente. pelas fontes paga
doras, poderá ser recolhido aos cofres públicos, a juizO do Ministro da Fazenda, dentro 
do trimestre seguinte ao mês a que corresponder. 

IV - TAXAS 

Poderão ser consultadas as tabelas em anexo e indicadas a seguir: 

1 Aprovada pelo Decreto n.o 36.773/55. 
Salários de Cr$ 4.167 a CrS 10.000. 
Vigência: de 1-1-1955 até 31-12-1956, 
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2 - Aprovada pelo Decreto n.o 40.702/56. 
Salários de Cr$ 5.001 a Cr$ 10.000. 
Vigência: de 1-1-1957 até 31-12-1958. 
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3 - Aprovada pela O.S. n.o 1/59, do DIR, baseada na Lei n.o 3.470/58. 
Salários de Cr$ 8.501 a Cr$ 15.000. 
Vigência: de 1-1-1959 até 26-4-1959. 

4 - Aprovada pela O.S. n.o 16/59, do DIR, baseada nas leis núme
ro 3.470/58 e 4.553/59. 

Salários de Cr$ 8.501 até Cr$ 15.000. 
Vigência: de 27-4-1959 até 31-12-1959. 

5 - Aprovada pelo Decreto n.o 47.373/59. 
Salários de Cr$ 8.501 a Cr$ 15.000. 
Vigência: de 1-1-1960 até 30-4-1961. 

6 - Aprovada pela O.S. n.o 15/61, do DIR, baseada na Lei núme
ro 3.898/61. 

Salários de Cr$ 22.001 a Cr$ 40.000. 
Vigência: de 1-5-1961 até 31-12-1961. 

7 - Aprovada pela O.S. n.o 25/61, do DIR, baseada na Lei núme
ro 3.898/61 e no Decreto n.o 51.336/61. 

Salários de Cr$ 30.801 a Cr$ 56.800. 
Vigência: de 1-1-1962 até 31-1-1963. 

8 - Aprovada pela O.S. n.o 2/63, do DIR, baseada nas Leis núme
ro 3.898/61 e 4.154/62. 

Salários de Cr$ 46.201 a Cr$ 84.000. 
Vigência: de 1-2-1963 até 29-2-1964. 

9 - Aprovada pela O.S. n.o 5/64, do DIR, baseada nos Decretos nú
mero 51.900/63 e 53.578/64. 

Salários de Cr$ 92.401 a Cr$ 168.000. 
Vigência: de 1-3-1964 até 31-12-1964. 

10 - Aprovada pela O.S. n.o 15/64, do DIR, baseada na Lei núme
ro 4.357/64. 

Salários acima de Cr$ 168.000. 
Vigência: de 1-7-1964 até 31-12-1964. 

11 - Aprovada pela O.S. n.o 28/64, do DI R, baseada na Lei núme
ro 4.506/64. 

Salários a partir de Cr$ 85.000. 
Vigência: de 1-1-1965 até 31-12-1965. 

12 - Aprovada pela O.S. n.o 24/65, do DIR, baseada nas Leis núme
ros 4.862/65 e 4.863/65 (Ver, também, Decreto n.o 57.585/66). 

Salários a partir de Cr$ 125.000. 
Vigência: de 1-1-1966 até 



TABELAS 



TABELA 1 

Tabela para desconto do impõsto de renda, na jante, sôbre rendimentos do tra
balho. RIR aprovado pelo Dec. n.O 36.773, de 13-1-1955 (item 2.0 do art. 98) 

Vigência: 1-1-1955 a 31-12-1956 

Casado, Casado, Casado, 
com 1 eom 2 

RENDIMENTOS Solteiro, Solteiro, sem filhos, 
filho, filhos, 

MENSAIS viúvo ou viúvo ou solteiro, 
solteiro, solteiro, 

SUJEITOS desquitado desquitado viúvo ou 
viúvo ou viúvo ou 

AO DESCONTO sem filhos com 1 desquitado 
desquitado desquitado filho com 2 

filhos eom 3 com 4 
filhos filhos 

- ~-----------~-- -~- -- - - -- - -- - - --. -

De Cr$ 4.167 até Cr$ 4.300 5 
4.301 4.400 10 
4.401 4.500 15 
4.501 4.600 20 
4.601 4.700 25 
4.701 4.800 30 
4.801 4.900 35 
4.901 5.000 40 
5.001 5.100 45 
5.101 5.200 50 
5.201 5.300 55 
.5.301 5.400 60 
5.401 5.500 65 3 
5.501 5.600 70 8 
5.601 5.700 75 13 
5.701 5.800 80 18 
5.801 5.900 85 23 
5.901 6.000 90 28 
6.001 6.100 95 33 
6.101 6.200 100 38 
6.201 6.300 105 43 
6.301 6.400 110 48 
6.401 6.500 11.5 53 
6.501 6.600 120 58 
6.601 6.700 12.1 63 
6.701 6.800 130 68 5 
6.801 6.000 135 73 10 
6.901 7.000 140 71' 1.') 
7.001 7.100 145 S3 2D 
7.101 7.200 15;) 88 25 
7.201 7.300 1.55 93 3D 
7.301 7.400 lüD 98 35 
7.401 7.500 1G5 103 ·10 
7.501 7.600 170 lD8 45 
7.601 7.700 175 113 50 
7.701 7.800 181) 118 55 
7.801 7.900 185 123 no 
7.901 8.000 1!J1 128 fi.') 3 
8.001 8.100 19;') 133 70 8 
8.101 8.200 200 138 75 13 I 
8.201 8.300 205 143 Wl 18 

I 
8.301 8.400 210 148 85 23 
8.401 8.500 215 153 90 28 
8.501 8.nOO 220 158 95 33 
8.601 8.700 225 l()3 100 38 
8.701 8.800 23fl 168 lOl) 43 
8.801 8.930 23;') In 110 48 
8.901 9.000 240 178 115 53 
9.001 g.100 245 183 120 58 
9.101 9.200 250 188 125 63 
9.201 9.300 255 193 130 ti8 5 
9.301 9.400 26lJ HJ8 135 73 10 
9.401 9.500 265 203 140 78 15 
9.501 9.600 270 208 14;') 83 20 
9.601 9.700 275 213 150 88 25 
9.701 9.800 280 218 155 93 30 
9.801 9.900 285 223 lGO !J8 35 
9.901 10.000 290 228 lG5 103 40 
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NOTAS: 

I - Não estão sujeitos ao deeconto do impôsto na fonte os rendimentos inferiores a Cr$ 4,167 
(quatro mil cento e sessenta e sete cruzeiros) em cada mês. 

II - Os abatimentos relativos ao outro cônjuge e aos filhos. na constância da sociedade 
conjugal, cabem sômente ao cabeça do casal. No caso da dissoluçâo da sociedade con
jugal, em virtude de desquite ou de anulação de casamento, a cada cônjuge cabe o 
abatimento relativo aos filhos que sustentar. 

III - Ressalvado o caso previsto na primeira parte da Nota lI, a mulher casada fica equipa
rada á solteira e á viúva para os efeitos do desconto do impôsto na fonte, pela forma 
estabelecida nesta tabela, sôbre os rendimentos do seu trabalho. 

IV - Os filhos a que se refere esta tabela são: os menores ou invalidos; a filha viúva sem 
arrimo, solteira ou abandonada s~m recursos pelo !narido; os maiores, até 24 anos, 
inclusive, que estejam ainda cursando estabelecimento de ensino superior. SÔ se compu
tarão os filhos legítimos. legitimados, naturais reconhecidos e adotivos, que não tive
rem rendimentos próprios. 

V - Equipara-se aos filhos. para os efeitos do desconto do impôsto na fonte, o descedente 
menor ou in válido sem arrin10 de seus pais. 

OBSERVAÇõES: 

1 - A base para o desconto será a remuneração total (salário, vencimento, retirada. orde
nado, comissão, gratificação ou outro qualquer rendimento do trabalho classificável na 
cédula "C" da declaração I , em cada mês, a partir de janeiro de 1955, inclusive. 

2 No mês ou nos meses em que a remuneração tot,al fôr entre Cr$ 4.167 (quatro mil 
cento e sessenta e sete cruzeiros) e Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros), haverá o desconto, 
conforme a. tabela. 

3 - No mês ou nO'3 meses em que a remuneração total fôr superior a Cr$ 10,OQO (dez mil 
cruzeiros), não haverá o desconto; nesse caso. o contribuinte ficará obrigado a apre
sentar a deClaração de rendimentos no exercício seguinte, independentemente das des
contos a que está sujeito nos meses em que a remuneração total fôr superior tt Cr$ 4.167 
(guatro mil cento e sessenta e sete cruzeiros) e não exceder a Cr$ 10,000 (dez mil cru
zeiros), A declaração referida incluirá todos os rendimelotos percebidos, inclusive os que 
serviram de base ao desconto, e do impôsto calculado nessa declaração abater-se-á o 
que houver sido descontado na fonte de acôrdo com a tabela. 

4 - No caso de funcionários públicos. na remuneração de cadu mês serão considerados os 
vencimentos e vantagens em geral, salvo saláriO-família, ajudas de custo para viagens, 
diárias como indenizaçôes de despesas e quota-partes de multas. 

5 - O recolhimento serã feito às repartições arrecadadoras, pelas fontes, durante o mês se
guinte ao do pagamento ou crédito do rendimento. 

6 - No caso de filiais ou agênCias, os recolhimentos serão efetuados às repartições do local 
de cada uma delas. 

7 As informaçôes sôbre os encarg03 de família para efeito do desconto do impôsto serão 
prestadas pelos empregados, anualmente. em modelos próprios fornecidos pelas repar
tições do Impôsto de Renda, em duas vias. das quais uma ficará em poder do empre
gador e a outra será encaminhada, pelo empregados, á Delegacia Regional ou Seccional, 
ou à Inspetoria do Impôsto de Renda da jurisdição. 

8 - Casado, cOm mais de 2 filhos; desquitado, solteiro ou viúvo, com mais de 4 filhos, 
não sofre desconto do impôsto. 
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TABELA 2 

Tabela para desconto do impôs to de renda, na fonte, sôbre rendimentos do tra
balho. ~!R aprovado pelo Dec. n.D 40.702, de 31-12-1956 (item 2 . .0 do art. 98) 

Vigência: de 1-1-1957 até 31-12-1958 

HENDIMENTOS MENSAIS 
SUJEITOS AO DESCONTO 

De Cr$ 5.001 até Cr$ 5.100 .. 
5.101 
5.201 
5.301 
5.401 
5.501 
.'i. 601 
5.701 
5.801 
5.901 
6.001 
6.101 
6.201 
6.301 
6.401 
6.501 
6.601 
6.701 
6.801 
6.901 
7.001 
7.101 
7.201 
7.301 
7.401 
7.501 
7.601 
7.701 
7.801 
7.901 
8.001 
8.101 
8.201 
8.301 
8.401 
8.501 
8.601 
8.701 
8.801 
8.901 
9.001 
9.101 
9.201 
9.301 
9.401 
9.501 
9.601 
9.701 
9.801 
9.901 

5.200 ... 
5.300 .. 
5.400 .. 
5 .• 500 .. 
5.600 .. 
i). 700 .. 
.5.800 .. 
5.900 .. 
6.000 .. 
6.100 .. 
6.200 ... 
6.300 .. 
6.400 .. . 
6.500 .... . 
6.600 .. 
6.700 ... 
6.800 .. 
6.900 ... 
7.000 .. 
7.100 .. 
7.200 .. 
7.300. 
7.400 .. 
7.500 .. 
7.600 ... . 
7.700 ... . 
7.800 .. . 
7.900 .. 
8.000 .... 
8.100 .. 
8.200 ... 
8.300 .. 
8.400 .. . 
8.500 .. . 
8.600 .. . 
8.700 .. 
8.800 .. 
8.900 .. 
9.000 .. 
9.100 .. . 
9.200 .. . 
9.300 .. 
9.400 .. . 
9.500 .. . 
9.600 .. . 
9.700 .. . 
9.800 .. . 
9.900 ... . 

10.000 ... . 

Solteiro 
viúvo o~ 

desquitado, 
sem filhos 

45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
9.5 

100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 
155 
160 
165 
170 
175 
180 
185 
198 
195 
200 
205 
210 
21.5 
220 
225 
230 
235 
240 
245 
250 
255 
260 
265 
270 
275 
280 
285 
290 

Solteiro, 
vitívo ou 

desquitado, 
com 1 filho 

45 
50 
55 
60 
6.5 
70 
75 
8D 
85 
90 
95 

100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 
155 
1ÔO 
165 
170 
175 
180 
185 

Solteiro, 
viúvo ou 

desquitado, 
com 2 filhos, 

casado, 
sem filhos 

45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

Casado, com filho; desquitado, solteiro ou viúvo, com mais de 2 filhos, não sofrem des
conto do impôsto. 
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1'10TAS: 

- Não estão snjeitos ao deóconto do impôstG na fonte os renelimentos inferiores a Cr$ 5.001 
em cada Inês. 

11 - Os abatinlentos relativos ao outro cônjuge e aos filhos, na constância da sociedade 
conjugal, cabeIn somente :10 cabeça do casal. No caso da dissolução da sociedade con
juga!, em virtuele ele elesquite ou ele anulação de casamento, a cada cônjuge cabe o 
abatinlento relativo aos filhos que sustentar. 

III - Ressalvado o caso previsto na primeira parte da nota lI, a mulher casaela fica equi
paraela á solteira ou á ,'iúva para os efeitos elo elesconto elo Impôsto na fonte, pela 
forma estabeleciela nesta tabela, sôbre os renelimentos do seu trabalho. 

IV - Os filhos a que se refere esta tabela são: as menores ou inválielos; a filha viúva sem 
arrimo, solteira ou abandonada senl recursos pelo marido; Os maiores, até 24 anos, 
inclusive, que estejam ainela cursanelo estabelecimento de ensino superior. Só se compu
tarão os filhos legítimos ou legitimaelos. naturais reconhecielos e aelotivos, que não ti
verem renelimen tos próprios. 

V - Equipara-se aos filhos, para os efeitos elo elesconto ele impôsto na fonte, o elescendente 
menor ou inválido Seln arrimo de seus pais. 

OBSERVAÇÕES: 

1 - A base para o elesconto s('rá a remuneração total (salário. ,'encimento, retirada, orde
naelo, comissão. gratificação ou outro qualquer renelimento elo trabalho proveniente do 
exercício de elnprêgo, cargo ou função, classificável na cédula "C" da declaração). em 
caela mê" a partir de janeiro de 1957, inclusive, admitielos os abatimentos da contri
buição de previáência social do enlpregado e do impôsto sindicaL 

2 - No Inês ou nos meses ern que o rendimento apurado de acôrdo cOm o 11.° 1 fôr acima 
de CrS 5.001 até 10.000, haverá o elesconto conforme a tabela. 

3 - No mês ou nos meses em que o renelimento fôr superior 3. CrS 10.000, haverá o des
conto com base nessa impol'táncia, ficanelo o contribuinte obrigaelo a apresentar a 
eleclaração ele renelimentos no exercício seguinte. A declaração referiela incluirá todos 
0'3 renelimentos percebielos. inclusive os que serviram ele base ao desconto, e elo impôsto 
calcula elo nessa eleclaração abater-se-á o que houver sielo elescontaelo na fonte ele acôrelo 
com a ta bela. 

4 - No caso de funcionários públicos, na l'en1uneração de cada mês serão considerados os 
vencimentos e vantagens em geral, salvo salário-família, ajudas de custo para viagens, 
eliárias como inelenizaçôes ele elespesas e quotas-partes ele multas. 
O recolhimento será feito às repartiçôes arrecadadoras, pelas fontes, elurante o mês 
seguinte 80 elo pagamento ou créelito elo renelimento. 

G No ca.so de filiais ou agências, os recolhimentos serão efetuaelos ás repartiçôes elo local 
ele caela uma elelas. 
Até o último elia útil ele fevereiro ele caela ano, serão prestadas, por interméelio do 
empregaelor. à Delegacia Regional ou Seccional, ou á Inspetoria elo Impôsto ele Renela ela 
jurisdição. informaçôes 2ôbre o impôsto elescontaelo ele caela empregaelo durante o ano 
anterior, assim como sõ1Jre os respectivos encargos de família. 

S - Os encargo., ele família para efeito elo elesconto elo impôsto serão eleclaraelos. em duas 
vias, pelos empregaelos. em modelos próprios aprovaelos pela Divisão elo Impôsto ele 
Renda, un1a das quais ficará em poder do elnpregador e a outra será encaminhada, 
pelo mesmo empregador, à repartição da .sua jurisdição. 

9 - Os renelimentos pagos antecipaelamente serão consideraelos nos meses a que se referirem, 



TABELA 3 

Tabela para desconto do impôsto de renda, na jante, sôbre rendimento do tra
balho. Lei n.O 3.470, de 28-11-1958 (art. 40) 

(Ordem de Se:r-viço n.a 1, de 5-1-59, da DIR) 

Vigência: de 1-1-1959 até 26-4-1959 

Solteiro, 

~()1I ciJ'o, Rolteiro, viúvo ou 
RE~DIMENTO~ viúvo ou dCHquiLado, :\[K\~AIH viúvo ou 
SUJEITOS AO DESCONTO desquitado, desquitado, com 2 

sem dependente com 1 dependente's, 
dependente casado, 

sem filhos 
--- -- --- .-- -- ---- --- --

De Cr$ 8.501 até Cr$ 8.600 .. .. 85 
8.601 8.700. .. 90 
8.701 8.800. 100 
8.801 8.900. 105 
8.901 0.000 .. 110 
9.001 9.100. 115 
0.101 0.200. 120 
9.201 9.300. 130 
9.301 9.400 .... 135 
9.401 9.500 .... 140 
9.501 9.600 .... 145 
9.601 9.700 .... 150 
9.701 9.800 .... 160 
9.801 9.900 ..... 165 
9.901 10.000 .... 170 

10.001 10.100 .... 175 
10.101 10.200 .... 180 
10.201 10.300 .... 190 
10.301 10.400 ..... 105 
10.401 10.500 .... 200 
10.501 10.600 .... 205 
10.601 10.700 .... 210 
10.701 10.800 .... 220 
10.801 10.000 .... 225 
10.001 11.000 .... 230 
11.001 11.100 .... 235 110 
11.101 11.200 .... 240 115 
11.201 11.300 ..... 255 125 
11.301 11.400 .... 265 130 
11.401 11.500 .... 270 135 
11.501 11.600 .. 280 140 
11.601 11.700. 285 145 
11.701 11.800 .. .. 3)0 155 
11.801 11.900 ... 310 16D 
11.901 12.000 ... 315 165 
12.001 12.100 ... 325 170 
12.101 12.200 .... 330 175 
12.201 12.300 .... 345 185 
12.301 12.400 .... 355 190 
12.401 12.500 .... 360 195 
J2.501 12.600 ..... 370 2DO 
12.601 12.700 .... 37.5 205 
12.701 12.800 ..... 390 215 
12.801 12.900 .. .. 400 220 
12.901 13.000 .... 405 225 
13.001 13.100 ... 415 230 
13.101 13.200 ... 420 235 
13.201 13.300 .... ,135 245 
13.301 13.400 .... 445 250 
13.401 13.500 .. 45Q 25.') 
13.501 13.600 .. 460 260 135 
13.601 13.700 ... 470 265 HO 
13.701 13.800 .... 490 280 150 
13.801 13.900 .. 500 290 1.55 
13.901 14.000 ..... .510 205 160 
14.001 14.100 .... 520 305 165 
14.101 14.200 ..... 530 310 170 
14.201 14.300 ... .550 325 ]80 
]4.301 14.400 .... "no 33" 185 
]4.401 14.500 .. 57il 340 190 
14.501 14.(\{)() .. ,)SI) 3.51) la5 
14.601 14.70() .. [)!-lO 355 20() 
14.701 14.800 ... 010 370 210 
14.801 14.DOO ... G20 380 215 
14.001 15.000 .... G3U 385 220 
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ORDEM DE SERVIÇO N.o 1, DE 5 DE JANEIRO DE 1959 

Atualiza a tabela para o desconto do im
pôsto na fonte, de que trata o inciso 2.° do 
art. 98 do Regulamento vigente 

O DIRETOR DA DIVISÃO DO IMPÕSTO DE RENDA, no uso de suas atri
buições, 

Considerando que a Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958, modificando 
a cobrança do impôsto de renda, a partir de 1 de janeiro corrente, alterou o 
limite de isenção, elevou os abatimentos de encargos de família. relativos ao 
outro cônjuge e aos filhos, bem como admitiu outros abatimentos no sistema 
de desconto do impôsto, nas fontes, sôbre rendimentos do trabalho, a que se 
refere o inciso 2.°, do art. 98, -io Regulamento do Impôsto de Renda em vigor; 

Considerando que, enquanto não forem consolidadas em nôvo regulamento 
a.s novas disposições legais, é de conveniência o estabelecimento de normas para 
a cobrança do impôsto na fonte sôbre os rendimentos do trabalho, resolve: 

I - Os descontos do impôsto na fonte, sôbre os rendimentos do trabalho, 
de que trata o inciso 2.°, do art. 98, do Regulamento vigente, a partir de 1 de 
janeiro de 1959, serão efetuados em conformidade com a tabela, nota.s e obser
ITações anexas a esta Ordem de Serviço; 

II - Ficam mantidas tôdas as instruções e Ordens de Serviço anteriores, 
dispondo sôbre o desconto e recolhimento dêsse impôsto, nas partes que não 
tenham sido altera.das por esta Ordem de Serviço. - Noé Winkler, Diretor. 

NOTAS: 

I - Não eotão sujeitos ao deScOl,to do impôtito na fonte os rendimentos inferiores, 
em cada mês. :1 CrS 8.501; nem os percebidos pelos solteiros, viúvos ou desquitados, 
com mais de dois dependentes, ou pelos casados, com um ou mais dependentes, além 
do outro cônjuge. 

II - O cônjuge, os filhos e outros dependentes, na constância da sociedade conjugal, 
serão considerados encargos do cabeça do casal. 

III - A mulher casada e equiparada à solteira ou à viúva, sem dependentes; será 
considerada cabeça de casal - além dos casos previstos na lei civil - quando o ma
rido estiver sob sua dependência econômica, não recebendo êle proventos de valor anual 
superior a Cr$ 90.000. 

IV - A mulher cuja casamento houver sido anulado, a desquitada e a que houver 
sido abandonada, sem recursos, pelo marido, ficam sujeitas ao desconto do impõsto 
como solteiras ou viúvas, considerado o número de filhos e outros dependentes que 
sustentarem. 

V - Consideram-se filhos ou dependentes para os efeitos do desconto do impõsto, 
desde que não posuam rendimentos próprios: 

a) os filhos menores ou inválidos e os maiores até 24 anos de idade, que ainda 
estejam cursando estabelecimento de ensino superior sejam legítimos, legitimados, na
turais reconhecidos e adotivos; 

b) as filhas solteiras, viúvas sem arrimo ou abar.donadas, sem recursos, pela marido; 
c) os descendentes menores ou inválidos sem arrimo dos pais; 
d) os ascendentes, irmãos e irmãs, incapacitados para o trabalho; 
e) Os menores de 18 anos. pobres, que os contribuintes cCIITIprovadamente criem 

e eduquem. 

OBSERVAÇÕES: 

1 - No cálculo do impôsto de acõrdo com a tabela anexa foi considerada a quota de 
Cr$ 1.000 mensais (Cr$ 12.000 anuais), relativa ao abatimento concedido ex otticio a 
todos os assalariados. correspondente aos demais abatimentos previstos em lei, além 
dos encargos de família. 

2 - A base para o desconto será a remuneração total (salário, vencimento, retirada 
ordenado. comissão, honorários. gratificação ou outro qualquer rendimento do trabalhó 
proveniente do exercício de emprêgo, cargo ou função. tributável na cédula "C" da 
declaração). em cada mês. a partir de janeiro de 1959 inclusive, deduzidos a contri
buição de previdência social do empregac!o e o impõsto sindical. 

3 --- No mês ou nos meses em que o rendimento apurado de acõrdo com o item 2 
,'cja entre Cr$ 8.501 e Cr$ 15.000. haverá o desconto, conforme a tabela. 

4 - No mês ou nos meses em que o rendimento fôr superior a Cr$ 15.000, haverá 
o desconto com base nessa importáncia, ficando o contribuinte ObrigadO a apresentar 
a declaração de rendimentos. no exercício seguinte. A declaração referida incluirá todos 
os rendimentos percebidos. inclusive os que serviram de base ao desconto. e do im
põsto _calculado nessa declaração abater-se-á o que houver sido descontado na fonte. 
de acordo com a tabela. 

5 - No caso de funcionários públicos. na remuneracão de cada mês serão conside
rados Os vencimentos e vantagens em geral, salvo salário-família, ajudas de custo para 
"ia~ens. diárias como indenizacões de despesas e quotas-partes de multas. 
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6 - O recolhimento será feito às repartições arrecadadoras, pelas fontes, durante 
o mês seguinte ao pagamento ou crédito do rendimento. 

7 - No caso de filiais ou agências, os recolhimentos serão efetuados às repartições 
do local de cada uma delas. 

8 - Até o último dia út!l da mês de abril de cada ano, serão prestadas, por inter
médio do empregador, à Delegacia Regional ou Seccional, ou à Inspetoria do Impõsto 
de Renda da jurisdição, informações sôbre o impôsto descontado de cada E:mpregado, 
durante o ano anterior, assim como sôbre os respectivos encargos de família. 

9 - Os encargos de família e outros dependentes para os efeitos do desconto do 
impôsto, nas fontes, serão declarados pelOS empregados, em modelos próprios, aprovados 
pela Divisão do Impôsto de Renda, em duas vias, uma das quais ficará em poder do 
empregador e a outra será encaminhada, pelo mesmo empregador, à repartição da sua 
jurisdição. 

10 - Os rendimentos pagos antecipadamente serão considerados nos meses a que se 
referirem. 

11 - Os contribuintes sujeitos ao desconto da impôsto, conforme a tabela anexa, 
desde que não estejam obrigados a apresentar declaração de rendimentos no exer
cício seguinte, são obrigados a informar até 30 de abr!l de cada ano, os rendimentos 
pagos a terceiros, no ano anterior, indicando nome e enderêço das pessoas que os 
receberam. 

12 - As informações referidas no item anterior, prestadas em fórmulas próprias, 
deverão ser entregues às repartições, por intermédio dos empregadores. 

13 - A prova de outl'OS dependentes, além do cônjuge e dos f!lhos do empregado 
(contribuinte), será felta junto à fonte pagadora, a qual deverá conservar o documento 
respectivo com uma via da informação sôbre a situação de famílla, que ficará em seu 
poder, na conformidade do item 9. 



TABELA 4 

Tabela para desconto do ímpôsto de renda, na jante, súbre rendimentos do tra
balho. RIR apro1j~tdo pelo Dec. n,o 47.373, de 7-12-1959 (item 2.° do art. 98; 

(Ordem de Serviço 11.° 16, de 28-4-59, àa DIRl 

ViffÊncia: 27-4-1959 até 31-12-1959 

REXDüIEXTOS l\IE\"SAIS 
S1JJEITOS AO DESCOXTO 

De Cr$ 8.501 atô Cr$ 
8.601 
8.701 
8.801 
8.901 
9.001 
0.101 
9.281 
9.3J1 
9.401 
9 .. 501 
9.601 
9.701 
9.801 
9.901 

10.001 
10.101 
10.281 
10.301 
10.401 
10.501 
10.601 
10.701 
1O.801 
10.9J1 
11.001 
11.101 
11.201 
11. 301 
11.401 
11.501 
11. 601 
11. 701 
11.801 
11.981 
12.001 
12.101 
12.201 
12.3Dl 
12.401 
12.501 
12.601 
12.7J1 
12.801 
12.981 
13.001 
13.101 
13.201 
13.301 
13.401 
13.501 
13.601 
13.701 
13.801 
13.901 
14.001 
14.101 
14.201 
14.301 
14.401 
14.501 
H.601 
14.701 
14.801 
14.901 

8.600 ... . 
8.700 ... . 
8.800 .. 
8.900 .. 
9.000 ... 
9.100. 
!J. 200 .. 
9.300 .. 
D.400 .. 
D.500 ... . 
9.600 .. .. 
9.700 ... . 
D.800 .. .. 
9.900 .... . 

10.000 .. .. 
10.100 .. .. 
10.200 ... . 
10.300 ... . 
10.400 ... . 
10.590 ... . 
1O.6DO ... . 
10.700 ... . 
10.800. 
1O.D:10 .. 
11.000 ... . 
11.100 ... . 
11.200 ... . 
11.300. 
l1.4DO .. . 
11. 500 .. . 
11.6DO .. 
11. 700. 
11.800. 
11.!E10 ... 
12.000. 
12.100 .. 
12.200 .... 
12. 3ilO .. 
12.400 .. 
12.500 .. 
12.600 .. 
12.700 ... 
12.800 .. 
12.980. 
13.000 .... 
13.100. 
13.200 ... . 
13.300 .. . 
13.400 ... . 
13.500 ... . 
13.600 ... . 
13.700 ... . 
13.800 ... . 
13.900 .... ' 
14.000 ... . 
14.100 .. . 
14.2JO .. 
14.390 .. 
14.400 .. 
14.500 .. 
14.600. 
14.700. 
14.800 ... 
14.900. 
15.000 ... 

Solll'iro, 
viúvo ou 

desquita.do, 
sem dependente 

85 
89 
95 
D8 

102 
105 
109 
115 
118 
122 
125 
129 
135 
138 
143 
14.5 
149 
1.55 
158 
162 
16.5 
HiD 
17.5 
17S 
182 
18.5 
IDO 
210 
2J5 
210 
215 
22] 
23D 
235 
240 
245 
250 
260 
265 
27iJ 
275 
280 
2DO 
295 
3UO 
3D5 
310 
320 
325 
33l 
335 
343 
357 
36.'; 
372 
380 
388 
402 
410 
417 
425 
·13:~ 
4-!7 
45:') 
462 

Solteiro, 
viúvo ou 

desquitado, 
com 1 

dependente 

110 
114 
120 
123 
127 
131 
134 
140 
143 
147 
Wl 
1.')4 
160 
163 
167 
170 
174 
180 
183 
187 
190 
194 
200 
203 
207 
210 
215 
225 
230 
235 
240 
245 
255 
260 
265 
270 
27;) 
285 
2nD 
295 

Solteiro, 
viúvo ou 

drsquitado, 
com 2 

dependentes, 
casado 

sem filhos 

135 
139 
145 
148 
152 
155 
159 
165 
168 
172 
17f> 
17n 
185 
188 
192 
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ORDEM DE SERVIÇO N.o 16 Em 28 de abril de 1959 

Substitui a tabela para o desconto do im
pôsto na jonte (O.S. n.o 1/59) a partir de 27 
de abril de 1959 

O DIRETOR DA DIVISÃO DO IMPÕSTO DE RENDA, no uso das suas atri
buições, 

CONSIDERANDO que a Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 1958, no seu 
art. 40, determina o reajnstamento da tabela para o desconto do impôsto na 
fonte, de que trata o art. 98, inciso 2.0 , do Regulamento do Impôsto de Renda 
vigente, observados o impôsto complementar progressivo, o limite de isenção e 
os abatimentos a que têm direito as pessoas físicas; 

CONSIDERANDO que a Lei n.O 3.553, de 27 de abril de 1959, no seu art. 1.0 

estabeleceu nova tabela para o cálculo do impôsto complementar progressivo 
no corrente exercício financeiro de 1959; 

CONSIDERANDO que a Lei n.O 3.553, citada., entrou em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário; 

RESOLVE: 

A partir de 27 de abril de 1959, o impôsto na fonte, sôbre os rendimentos 
do trabalho, de que trata o inciso 2.0 , do art. 98, do Regulamento do Impôsto de 
Renda vigente, será descontado na conformidade da tabela anexa, observadas as 
demais prescrições da Ordem do Serviço n.o 1, de 5 de janeiro de 1959, desta Di
visão, bem como as instruções e Ordens de Serviço anteriores, sôbre a matéria, 
nas partes que não tenham sido alteradas ou expressamente revoga.das. 

(a) NoÉ WINKLER 

Diretor 



TABELA 5 

Tabela para desconto do impôs to de renda. na fonte, sôbre rendimentos do tra-

balho. RIR aprovado pelo Dec. n.O 47.373, de 7-12-1959 (item 2.° do art. 98) 

Vigência: 1-1-1960 até 30-4-1961 

Solteiro, 

Solteiro, Solteiro, viúvo ou 

RE~DL'\m:\TOS MEKSAIS viúvo viúvo ou de~quitado, 
ou desquitado, com 2 

SUJEITOS AO DESCOXTO desquitado, 
sem dependente 

com 1 dependentes, 
dependente casado, 

sem filhos 
-- ---- - ~- --- --------

1)" ('1:3 8.501 :tté Cr$ 8.000 ... 8;) 
8.601 8.700 .... 89 
8.701 8.800 .... 95 
8.801 8.900 .... 98 
8.901 9.000 .... 102 
9.001 9.100 .... 105 
9.101 9.200 ... 109 
9.201 9.300 .... 115 
9.301 9.400 ... 118 
9.401 9.500 .... 122 
9.501 9.600 ... 125 
9.601 9.700 .... 12\l 
9.701 9.800 .... 135 
9.801 9.900 .... 138 
9.901 10.000 .... 143 

10.001 10.100 ... 14.5 
10.101 10.200 .... 149 
10.201 10.300 .... 1.55 
10.301 10.400 .... 158 
10.401 10.500 .... 162 
10.501 10.600 .... 165 
10.601 10.700 .... 169 
10.701 10.800 .... 175 
10.801 10.900 .... 178 
10.901 11.000 .... 182 
11.001 11.100 .... 185 110 
11.101 11.200 .... 18\l 114 
11.201 11.300 .... J95 120 
11.301 11.400 .... 198 123 
11.401 11.500 .... 202 127 
11.501 11.600 .... 205 130 
11.601 11.700 .... 20H 134 
11. 701 11.800 .... ~15 140 
11. 801 11.900 .... 218 143 
11. 901 12.000 .... 222 147 
12.001 12.100 .... 226 150 
12.101 12.200 .... 229 154 
12.201 12.300 .... 235 160 
12.3:)1 12.400 .... 240 163 
12.4fl1 12.500 .... 245 167 
12.501 12.600 .... 25U 170 
12.6'11 12.700 ... 255 174 
12.7,}l 12.800 .... 265 180 
12.801 12.900 .... 270 183 
12.9el1 13.000 .... 275 187 
13.001 13.100 .... 280 190 
13.101 13.2()() .... 285 194 
13.201 13.3elO .... 295 200 
13.301 13.400 .... 310 203 
13.401 13.500 .... 305 207 
13.501 13.600 .... 310 210 135 
13.601 13.700 .... 315 214 139 
13.7ll1 13.800 .... 325 220 145 
13.801 13.900 .... 330 223 148 
13.901 14.000 ..... 335 227 152 
14.001 14.100 .... 340 230 155 
14.101 14.200 .... 345 234 1,59 
14.201 14.300 .... 355 240 165 
14.301 14.400 ..... 360 243 168 
14.401 14.500 .... 365 247 172 
14.5(Jl 14.600 .... 370 250 175 
14.601 14.700 ..... 375 254 179 
14.7,)1 14.800 ...... 385 260 185 
14.801 14.900 ..... 390 265 188 
14.901 15.000 ..... 395 270 192 
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(Dec. n.O 47.373, de 7-12-59) 

TABELAS PARA DESCONTO DO IMPôS TO DE RENDA NA FONTE 

NOTAS 

I - Não estão sujeitos ao desconto do impôsto na fonte os rendimentos inferiores, 
em cada mês, a Cr$ 8.501; nem os percebidos pelos solteiros, viúvos ou desquitados, 
com mais de dois dependentes, ou pelos casados, com um ou mais dependentes, além 
do outro cônjuge. 

II - O cônjuge, os filhos e outros dependentes, na constância da sociedade con
jugal, serão considerados encargos do cabeça do casal. 

III - A mulher casada é equiparada à solteira ou à viúva, sem dependentes; serã 
considerada cabeça de casal - além dos casos previstos na lei civil quando o marido 
estiver sob sua dependência econômica, não recebendo êle proventos de valor anual 
superior a Cr$ 90.000. 

IV - A mulher cujo casamento houver sido anulado, a desquitada e a que houver 
sido abandonada, sem recursos, pelo marido, ficam sujeitas ao desconto do impôsto 
como solteiras ou viúvas, considerado o número de filhos e outros dependentes que 
susten tarem. 

V - Consideram-se filhos ou dependentes, para os efeitos do descont'O do impôsto, 
desde que não posuam rsendimentos próprios: 

a) os filhos menores ou inválidos e os maiores até 24 anos de idade, que ainda 
estejam cursando estabelecimento de ensino superior, sejam legítimos, legitima
dos, naturais reconhecidos e adotivos; 

b) as filhas solteiras, viúvas sem arrimo ou abandonadas, sem recursos pelo marido; 
c) Os descendentes menores ou inválidos sem arrimo dos pais; 
d) os ascendentes, irmãos e irmãs, incapacitados para c trabalho; 
e) os menores de 18 anos, pobres, que os contribuintes comprovadamente criem 

e eduquem. 

OBSERVAÇõES 

1 - No cãlculo do impôsto de acôrdo com a tabela anexa, foi considerada a quota 
de Cr$ 1.000 mensais (Cr$ 12.000 anuais) relativa ao abatimento concedido ex officio 
de Cr$ 1.000 mensais (Cr$ 12.000 anuais) relativa ao abatimento concedido em lei, além 
dos encargos de familia. 

2 - A base para o desconto será a remuneração total (salário, vencimento, reti
rada, ordenado, comissão, honorários, gratificação, ou outro qualquer rendimento do 
trabalho proveniente do exercício de emprêgo, cargo ou função, classiflcável na cé
dula "C" da declaração, em cada mês, deduzidos a contribuição de previdência social 
do empregado e o impôsto Sindical). 

3 - No mês ou nos meses em que o rendimento apurado de acôrdo com o item 2 
seja entre Cr$ 8.501 e Cr$ 15.000, haverá o desconto, conforme a tabela. 

4 - No mês ou nos meses em que o rendimento fôr superior a Cr$ 15.000, haverá 
o desconto com base nessa importância, ficando o contribuinte obrigado a apresentar 
a declaração de rendimentos, no exercício seguinte. A declaração referida incluirá todos 
os rendimentos percebidos, inclusive os que serviram de base ao desconto, e do im
pôsto calculado nessa deClaração abater-se-á o que houver sido descontado na fonte, 
de acôrdo com a tabela. 

5 - No caso de servidores públicos civis e militares, em geral, na remuneração 
de cada mês serão considerados os vencimentos e vantagens, salvo salário-família. 
ajUdas de custo para viagens, diárias como indenizações de despesas e quotas-partes 
de multas. 

6 - O recolhimento será feito às repartições arrecadadoras, pelas fontes, durante o 
mês seguinte ao pagamento ou crédito do rendimento. 

7 - No caso de filiais ou agências, os recolhimentos serão efetuados às repartições 
do local de cada uma delas. 

8 - Até o último dia útil do mês de abril de cada ano, serão prestadas, por in
termédio do empregador, à Delegacia Regional ou Seccional, ou à Inspetoria do Im
pôsto de Renda da jurisdição, informaçôes sôbre o impôsto descontad'O de cada em
pregado, durante o ano anterior, assim como sôbre Os respectivos encargos de família. 

9 - Os encargos de família e outros dependentes, para os efeitos do desconto do 
impôsto, nas fontes, serão declarados pelos empregados, em modelos próprios, aprova
dos pela Divisão do Impôsto de Renda, em duas vias, uma das quais ficará em poder 
do empregador e a outra será encaminhada, pelo mesmo empregador, à repartição da 
sua jurisdição. 

10 - Os rendimentos pagos antecipadamente serão considerados nos meses a que 
se referirem. 

11 - Os contribuintes sujeitos ao desconto do impôsto, conforme a tabela anexa, 
desde que não estejam obrigados a apresentar deClaração de rendimentos no exercício 
seguinte, são obrigados a informar, até 30 de abril de cada ano, Os rendimentos pagos 
a terceiros, no ano anterior, indicando nome e enderêço das pessoas que os receberam. 

12 - As informações feferidas no item anterior, prestadas em fórmulas próprias, 
deverão ser entregues às repartições, por intermédio dos empregadores. 

13 - A prova de outros dependentes, além do cônjuge e dos filhos do empregado 
(contribuinte), será feita junto à fonte pagadora, a qual deverá conservar o documento 
respectivo com uma via da informação sôbre a situação da família, que ficará em seu 
poder, na conformidade do item 9. 
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TABELA 6 

Tabela para desconto do impàsto de renda, na fonte, sàbre rendimentos do tra
balho. Lei n.O 3.898, de 19-5-1961 (art. 5.0 , § 1.0 ) 

(Ordem de Serviço n.o 15, de 24-5-61, da DIR) 
Vigência: 1-5-1961 até 31-12-61 

Solteiro, Solteiro, Solteiro, Casado, Casado, 

REKDIMENTOS MENSAIS 
viúyo ou viúvo ou viúvo ou sem com 1 

SUJEITOS AO DESCONTO desquitado, dpsquitado, desquitado, dependente dependente 
sem com 1 com 2 além outro além outro 

dependente dependente dependentes cônjuge cônjuge 
~- ------------ --'-- ------ -------- -------- ---- --._~----

De Cr$ 22.001 até Cr$ 22.500 220 
22.501 23.000 235 
23.001 23.500 250 
23.501 24.000 265 
24.001 24.500 280 
24.501 25.000 295 
25.001 25.500 310 
25.501 26.000 325 
26.001 26.500 340 
26.501 27.000 355 
27.001 27.500 370 
27.501 28.000 390 
28.001 28.500 410 
28.501 29.000 ,130 
29.001 29.500 4.'>0 
29.501 30.000 470 295 
30.001 30.500 490 310 
30.501 31. 000 510 325 
31. 001 31. 500 530 340 
31.[)01 32.000 460 35ü 
32.001 32.5DO .59!) 370 320 
32.501 33.000 630 385 335 
33.001 33.500 665 400 350 
33.501 34.000 700 415 365 
34.001 34.S00 735 430 380 
34.S01 35.000 770 ,145 395 
35.001 35.500 8D5 465 410 
35.501 36.000 846 '185 425 
36.001 36.500 901 50.5 440 
36.501 37.000 956 52.5 45.5 
37.001 37.500 1 011 54S 370 470 
37.501 38.000 1 066 565 385 490 
38.001 38.500 1 121 585 400 510 
38.501 39.000 1 176 fiOS 415 530 
39.001 39.500 1 231 (i35 430 tiSO 
39.S01 ,!O.OOO 1 28fi 670 44.5 570 3!)S 
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ORDEM DE SERVIÇO N.o 15 Em 24 de maio de 1961 

Atualiza a tabela para o desconto do im
põsto na jante, de que trata o inciso 2.° do 
art. 98 do Regulamento vigente 

O DIRETOR DA DIVISÃO DO IMPôSTO DE RENDA, no uso de suas atri
buições, 

Considerando que a Lei n.o 3.898, de 19-5-61, modificando a cobrança do 
impôsto de renda, com vigência a partir de 20 de maio de 1961, alterou o limite 
de Isenção, elevou os abatimentos de encargos de família relativos ao outro côn
juge e aos dependentes, bem como aumentou o abatimento introduzido no sis
tema de desconto do impôsto sôbre rendimentos do trabalho, a que se refere 
o inciso 2.°, do art. 98, do Regulamento do Impôsto de Renda; 

Considerando que o art. 5.° da referida Lei n.O 3.898 determinou o reajw:;
tamento da tabela para o desconto na fonte do impôsto sôbre rendimentos do 
trabalho, em conformidade com as alterações previstas no nôvo diploma legal, 

RESOLVE: 

I - Os descontos do impôsto na. fonte, sôbre os rendimentos do trabalho, 
de que trata o inciso 2.°, do art. 98, do Regulamento vigente, a partir de maio 
de 1961 serão efetuados de acôrdo ,com a tabela, notas e observações anexas a 
esta Ordem de Serviço; 

II - Ficam mantidas tôda.s as instruções e Ordens de Serviços anteriores, 
dispondo sôbre o desconto e recolhimento dêsse impôsto, nas partes que não 
tenham sido alteradas por esta Ordem de Serviço. 

NOTAS: 

(a) JosÉ BITTENCOURT ANJO COUTINHO 

Diretor 

I - Não estão sujeitos ao desconto do impôsto na fonte os rendimentos inferiores, 
em cada mês, a Cr$ 22.001; nem os percebidos pelos solteiros, viúvos ou desquitados, 
com mais de dois dependentes, ou pelos casado •• COm mais de dois dependentes, além 
do outro cônjuge. 

II - O cônjuge, os filhos e outros dependentes, na constância da sociedade con
jugal, serão considerados encargos do cabeça do casal. 

lU - A mulher casada é equiparada à solteira ou à viúva, sem dependentes, será 
"onsiderada cabeça de casal - além dos casos previstos na lei civil, quando o marido 
estiver sob sua dependência eCOnômica, não recebendo êle proventos de vaIar anual su
perior a Cr$ 240.000. 

IV - A mulher cujo casamento houver sido anuladO, a desquitada e a que houver 
sido abandonada, sem recursos, pelo marido, ficam sujeitas ao desconto do impôsto como 
solteiras ou viúvas, considerado o número de f!lhos e outros dependentes que sustentarem. 

V - Consideram-se filhos ou dependentes. para os efeitos do desconto do impôsto, 
desde que não possuam rendimentos próprios: 

a) os filhos menores ou inválidos e os maiores até 24 anos de idade, que ainda 
estejam cursando estabelecimento de ensino superior, sejam legítimos, legitimados, na
turais reconhecidos e adotivos; 

b) as filhas solteiras. viúvas sem arrimo ou abandonadas, sem recursos, pelo marido; 
c) os descendentes menores ou invãlidos sem arrimo dos pais; 
d) os ascendentes, irmãos e irmãs, incapacitados para o trabalho; 
e) Os menores de 18 anos, pobres, que os contribuintes comprovadamente criem e 

eduquem. 

OBSERVAÇõES: 

1 - No cálculo do impôsto de acôrdo com a tabela anexa, fai considerada a quota 
de Cr$ 2.000 mensais (Cr$ 24.000 anuais) relativa ao abatimento concedido ex offícío 
a todos os assalariados. correspondentes aos demais abatimentos previstos em lei, além 
dos encargos de família. 

2 - A base para o desconto será a remuneração total (salário, vencimento, retirada, 
ordenado, com~ssão, honorários, gratificação ou outro qualquer rendimento do trabalho 
proveniente do exercício de emprêgo, cargo ou função, classif!cável na cédula "C" da 
declaração), em cada mês, deduzidos a contribuição de previdência social do empregado 
e o impôsto sindical. 

3 - No mês ou nos meses em que o rendimento apurado de acôrdo com o item 2 
seja entre Cr$ 22.001 e Cr$ 40.000, haverá o desconto, conforme a tabela. 

4 - No mês ou nos meses em que o rendimento fôr superior a Cr$ 40.000 haverá 
o desconto com base nessa importància, ficando o contribuinte obrigado a apresentar 
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a declaração de rendilnentos, no exerClClO seguinte. A declaração referida incluirá todos 
os rendinlentos percebidos, inclusive os que serviram de base ao desconto, e do impôsto 
calculado nessa declaração abater-se-á o que houver sido descontado na fonte, de acôrc10 
com a tabela. 

5 - No caso de servidores pÚblicos civis e militares. em geral, na remuneração de 
cada mês serão considerados os vencimentos e vantagens, salvo salário-família, ajudas 
de custo para viagens, diárias coma indenizações de despesas e quotas-partes de multas. 

6 - O recolhimento será feito às repartições arrecadadoras, pelas fontes, durante o 
mês seguinte ao pagamento ou crédito do rendimento. 

7 - No caso de filiais ou agências. os recolhimentos serão efetuados às repartições 
do local de cada uma delas. 

8 - Até a último dia útil do mês de abril tie cada ano, serão prestadas, por inter
médio do empreg-ador, à Delegacia Regional ou Seccional, ou à Inspetoria do Impõsto 
de Renda da jurisdição informações sõbre o impõsto descontado de cada empregado, 
durante o ano anterior, as.sim como sôbre os respectivos encargos de família. 

9 - Os encargos d~ família e outras dependentes, para os efeitos do desconto do 
impõsto, nas fontes, se:'ão declarados pelos empregados, em modelos próprios, apro
vados pela Divisão do Impôsto de Renda, em duas vias, uma das quais ficará em poder 
do empregador e a outra será €llCaminhada, pelo meSlllO empregador, à repartição da 
sua jurisdição. 

10 - Os rendirnentos pagos antccipadalnente serão considerados nos 111eSeS a que se 
referirem. 

11 - Os contribuintes sujeitos ao desconto do impõsto, conforme a tabela anexa, 
desde que não estejam obrigados a apresentar declaração de rendimentos no exercício 
seguinte, são obrigados a informar, até 30 de abril de cada ano, os rendimentos pagos 
a terceiros, no ano anterior, indicando naDle e enderêço das pessoas que os receberam. 

12 - As informações referidas no item anterior, prestadas en1 fórmulas próprias, 
deverão ser entregues as repartições, por interméclio dos empregadoreS. 

13 - A prova de outros dependentes, além do cõnjuge e dos filhas do empregado 
(contribuinte), será feita junto à fonte pagadora, a qual deverá conservar o documento 
respectivo COln uma via da infonnação sôbre a situação de família, que ficará em seu 
poder, na confo!'midade elo itenl 9. 
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TABELA 7 

Tabela para desconto do impôsto de renda, na fonte, sôbre rendimentos do tra
balho. Lei n.o 3 . .898, de 19-5-61 (art. 5.0, § 1.0) e Dec. n.o 51.336/61 

(Ordem de Serviço n.O 25, de 31-10-61, da DIR) 

Vigência: 1-1-1962 até 31-1-1963 

Solteiro, Solteiro, Solteiro, Casado, Casado, 
viúvo ou viúvo ou viúvo ou sem com 1 

RENDIMENTOS MENSAIS desquitado, desquitado, desquitado, dependente dependente 
SUJEITOS AO DESCONTO sem com 1 com 2 além do ou- além do ou-

dependente dependente dependentes lro cônjuge 1,1'0 cônjuge 
- -- ~ ------ - ---.-- ----~_._- ------- -~~ ------- - - ----- ----

De Cr$ 30.801 até Cr$ 31.800 308 
31.801 32.800 328 
32.801 33.800 348 
33.801 34.800 368 
34.801 35.800 388 
35.801 36.800 408 
36.801 37.800 428 
37.801 38.800 448 
38.801 39.800 488 
39.801 40.800 528 
40.801 41.800 568 
41.800 42.800 608 423 
42.801 43.800~ 648 443 
43.801 44. 8OOi 688 463 
44.801 45.800, 728 483 448 
45.801 46.800 768 503 468 
46.801 47.800 808 523 488 
47.801 48.800 848 543 508 
48.801 49.800 888 573 528 
49.801 50.800 928 613 548 
50.801 51.800 968 653 568 
51.801 52.800 1.008 693 518 588 
52.801 ;>3.800 1.048 733 538 628 
53.801 54.800 1.088 773 558 668 
54.801 55.800 1.128 813 578 708 
55.801 56.800 1.178 853 598 748 563 
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ORDEM DE SERVIÇO - DIR - 61/25 Em 31 de outubro de 1961 

Atualiza a tabela para o desconto do im
pôsto na fonte, de que trata o inciso 2.0 do 
art. 98, do Regulamento vigente e a do im
pôsto complementar progressivo 

O DIRETOR DA DIVISÃO DO IMPÕSTO DE RENDA, no uso de suas atrl
bui<~ões, e 

CONSIDERANDO que o artigo 1.0 da Lei n.o 3.898, de 19 de maio de 1961, 
determina o reaj ustamento do limite mínimo de isenção das pessoas físicas, dos 
abatimentos relativos aos encargos de família, dos limites das classes de renda 
para incidência das alíquotas progressivas e da tabela. de desconto na fonte do 
impôsto sôbre os rendimentos do trabalho, com base na última alteração do sa
lário mínimo mensal mais elevado no País; 

CONSIDERANDO que o limite mínimo de isenção pa.ra as pessoas físicas 
é estabelecido em função do salário mínimo mensal mais elevado vigente no 
País no ano anterior ao que o impôsto fôr devido, conforme o disposto no ar
tigo 2.° da citada Lei; 

CONSIDERANDO que, a partir de 16 do corrente mês, o valor do salário 
mínimo mensal mais elevado no País passou a. ser de Cr$ 13.440 (treze mil qua
trocentos e quarenta cruzeiros) , conforme o Decreto n.O 51.336, de 13 de outubro 
de 1961, ajustado, para efeito fiscal, em Cr$ 14.000 (quatorze mil cruzeiros): 

RECOMENDA: 

I - Que o impôsto complementar progressivo das pessoas físicas, a partir 
do próximo exercício de 1962, seja cobrado em conformidade com a tabela 
anexa; 

II - Que os descontos do impôsto na fonte, sôbre os rendimentos do tra
balho, de que trata o inciso 2.0, do art. 98, do Regulamento vigente, a partir 
de 1.0 de janeiro de 1962, ~ejam efetuados e recolhidos de acôrdo com a tabela, 
nota.s e observações anexas. 

Ficam mantidas tôdas as instruções e Ordens de Serviço anteriores, dis
pondo sôbre o desconto e recolhimento dêsse impôsto, nas partes que não te
nham sido alteradas por esta ordem de Serviço. 

NOTAS: 

(a) JosÉ BITTENCOURT ANJO COUTINHO 

Diretor 

I - Não estão sujeitos ao desconto do impôsto na fonte os rendimentos inferiores, 
em cada mês, a Cr$ 30.801; nem os percebidos pelos solteiros, viúvos ou desquitados, 
com mais .de dois dependentes, ou pelos casados, com mais de um dependente, além 
do outro conJuge. 

U - O cônjuge, os filhos e outros dependentes, na constáncia da sociedade con
Jugal, serão considerados encargos do cabeça do casal. 

IH - A mulher casada é equiparada à solteira ou à viúva, sem dependentes; será 
considerada cabeça de casal - além dos casos previstas na lei civil, quando o marido 
estiver sob sua dependência econômica, não recebendo êle proventos de valor anual 
superior a CrS 336.000. 

IV - A mulher cujo casamento houver sido anulado, a desquitada e a que houver 
sido abandonada, sem recursos, pelo marido, ficam sujeitas ao desconto do impôsto 
como solteiras ou viúvas, considerado o número de filhos e outros dependentes que 
susten tarem. 

V - Consideram-se filhos ou dependentes, para os efeitos do desconto de impôsto, 
desde que não possuam rendimentos próprios: 

a) os filhos menores ou inválidos e os maiores até 24 anos de idade, que ainda 
estejam cursando estabelecimento de ensino superior, sejam legitimas, legitimados, na
turais reconhecidos e adotivos; 

b) as filhas solteir:!s, viúvas sem arrimo ou abandonadas, sem recursos, pela marido; 
c) os descendentes menores ou inválidos sem arrimo dos pais; 
d) os ascendentes, irmãos e irmãs, incapacitados para o trabalho; 
e) os menores de 18 anos, pobres, que os contribuintes comprovadamente criem e 

eduquem. 
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OBSERVAÇõES: 

1 - No cálculo do impôsto de acôrdo com a tabela anexa, foi considerada a quota 
de Cr$ 2.800 mensais (Cr$ 33.600 anuais) relativa ao abatimento concedido ex ollicio a 
todos os assalariados, correspondente aos demais abatimentos previstos em lei, além 
dos encargos de famil!a. 

2 - A base para o desconto será a remuneração total (salário, vencimento, reti
rada, ordenado, comissão, honorários, gratificação ou outro qualquer rendimento do 
trabalho proveniente do exercício de emprêgo, cargo ou função, classificável na cédula 
"C" da declaração), em cada mês, deduzidos a contribuição de previdência social do 
empregado e o impôsto sindical. 

3 - No mês ou nos meses em que o rendimento apurado de acôrdo COm o item 2 
seja entre Cr$ 30.801 e Cr$ 56.000, haverá o desconto, conforme a tabela. 

4 - No mês ou nos meses em que o rendimento fôr superior a Cr$ 56.000, haverá o 
desconto com base nessa importância, ficando o contribuinte obrigado a apresentar 
a declaraçâo de rendimentos, no exercício seguinte. A declaração referida incluirá todos 
os rendimentos percebidos, inclusive os que serviram de base ao desconto, e do im
pôsto calculado nessa declaração abater-se-á o que houver sido descontado na fonte, 
de acôrdo com a tabela. 

5 - No caso de servidores pÚblicos civis e militares, em geral, na remuneração de 
cada mês serão considerados os vencimentos e vantagens, salvo salário-família, ajudas 
de custo para viagens, diárias como indenizações de despesas e quotas-partes de multas. 

6 - O recolhimento será feito às repartições arrecadadoras, pelas fontes, durante o 
mês seguinte ao pagamento ou crédito do rendimento. 

7 - No caso de filiais ou agênCias, os recolhimentos serão efetuados às repartições 
do local de cada uma delas. 

8 - Até o último dia útil do mês de abril de cada ano, serão prestadas, por inter
médio dO empregador, à Delegacia Regional ou Seccional, ou á Inspetoria do Impôsto 
de Renda da jurisdição, informações sôbre o impôsto descontado de cada empregado, 
durante o ano anterior, aEsim como sôbre os respectivos encargos de família. 

9 - Os encargos de família e outros dependentes, para os efeitos do desconto do 
impôsto, nas fontes, serão declarados pelos empregados, em modelos próprios, aprovados 
pela Divisão do Impôsto de Renda, em duas vias, uma das quais ficará em pOder do 
empregador e a outra será encaminhada, pelo mesmo empregador, à repartição de sua 
jurisdição. 

10 - Os rendimentos pagos antecipadamente serão considerados nos meses a que 
se referirem. 

11 - Os contribuintes sujeitos ao desconto do impôsto, conforme a tabela anexa, 
desde que não estejam obrigados a apresentar declaração de rendimentos no exercício 
seguinte, são obrigados a informar, até 30 de abril de cada ano, os rendimentos pagos 
a terceiros, no ano anteriO'r, indicando nome e enderêço das pessoas que os receberam. 

12 - As informações referidas no item anterior, prestadas em fórmulas próprias, 
deverão ser entregues às repartições, por intennédio dos empregadores. 

13 - A prova de outros dependentes, além do cônjuge e dos filhos do empregado 
(contribuinte), será feita junto à fonte pagadora, a qual deverá conservar o documento 
respectivo com uma via da informação sôbre a situação de família, que ficará em seu 
poder, na conformidade do item 9. 
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TABELA 8 

Impôsto a que estão sujeitos os rendimentos do trabalho indicados no art. 10 
da Lei n.o 4.154, de 28 de novembro de 1962 

(Ordem de Serviço n.O 2, de 28-1-1963, da DIR) 

Vigência.: 1-2-1963 até 29-2-1964 

Solte'ira, Solteiro, Solteiro, Casado, Casado, 
:\~ . () De Até viúvo ou vi(l\'o ou viúvo ou sem com um 
de CrS Cr:lô dl'~quitado, def;quita(!o, desquitado, dependente dependente 

ordl'1\l Sl'm (,O!ll um com dois além do além do 
dl'pcndente dt'pl'n(lfmte dependpntef cônjuge cônjuge 

------- - - .- - -- -- ---- - __ o -------- --+- . - "_O-

I 46.201 47.000 462 
2 47.001 48.000 478 
3 48.001 4\1.000 4\JS 
4 49.001 50.000 51S 
;) 50.001 51. 000 538 
6 51.001 52.000 .,),58 
7 52.001 53.000 578 
S 53.001 54.000 r-\J8 
9 54.001 55.000 618 

lO 55.001 .'íG.OOO 638 
11 ;')6.001 57.000 6.5S 
12 57001 58.000 683 
13 58.001 59.000 723 
14 5\).001 60.000 763 
15 60.aOl 61. 000 803 
16 61.001 62.000 843 
17 62.001 63.000 883 620 
18 63.001 64.000 923 640 
19 li4.0Cl 65.000 D63 660 
2() 65.001 66.000 I.OO3 680 
21 66.0el 67.000 1.043 700 
22 m.OO1 68.000 1.083 720 
23 68.001 6!1.OOO 1.123 740 688 
2·t 69.001 7:).000 1.163 760 7J8 
2:) 7:LOOl 71.000 1.203 780 728 
2(:; 71.001 72.000 ] .243 800 748 
27 n.OOl 73.000 ] .283 820 768 
28 73.001 74.000 1.323 8.')0 788 
2° 7-LOOl 7.5.000 1.3G3 8!lO 808 
3') 7.5.001 71i.O()0 1.403 930 S28 
:~1 76.001 77.000 1.443 970 848 
:{2 77.001 78.000 1.483 1.010 868 
33 78.0Cl 7\J.00O 1.523 1.050 783 8!J3 
34 7H.OO1 SO.OOO 1. 563 1.090 803 933 
35 8'J .001 81.000 1.603 1.130 823 973 
36 81. 001 82.000 ] .643 1.170 843 1.013 
37 82.00] 83.000 ] .683 1.210 863 1.053 
38 83.001 84.000 1.723 1.250 883 1.093 830 
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ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR-63/2 Em 28 de janeiro de 1963 

Atualiza a tabela do impôsto complemen
tar e a do desconto do impôsto na fonte, de 
acôrdo com as disposições da Lei n.o 4.154, de 
28 de novembro de 1962 

O DIRETOR DA DIVISÃO DO IMPÔSTO DE RENDA, no uso das suas atri
buições, 

CONSIDERANDO que o art. 2.° da Lei n.O 4.154, de 28 de novembro de 1962, 
determina que, a partir do exercício financeiro de 1963, o impôsto complementar 
calculado sôbre a renda líquida das pessoas físicas será cobrado com modifica
ções nas alíquotas progressivas, observadas a demais disposições da legislação 
anterior (Lei n.o 3.898, de 19 de maio de 1961); 

CONSIDERANDO que, para efeito do cálculo do impôsto complementar, em 
obediência ao disposto na letra a do art. 35 da nova lei, mencionada, deve ser 
considerado o salário minimo fiscal, vigente a 31 de dezembro do ano de 1962, 
no valor mensal de Cr$ 14.000 (quatorze mil cruzeiros); 

CONSIDERANDO que o artigo 10 da Lei n.O 4.154, citada, estabelece que a 
tabela para o desconto na fonte, sôbre os rendimentos do trabalho, será re
vista com base no impôsto complementar, calculado de acôrdo com o art. 4.° 
da Lei n.O 3.898, de 19 de maio de 1961; 

CONSIDERANDO que, por fôrça do que preceitua a letra b do art. 35 
daquela mesma lei, nos casos de arrecadação na fonte, no cálculo do impôsto 
deve ser computado o salário mínimo fiscal vigente no mês anterior; 

CONSIDERANDO que, a partir de 1.0 de janeiro dêste ano, o valor do sa
lário mínimo mensal mais elevado no país passou a ser de Cr$ 21.000 (vinte 
e um mil cruzeiros), conforme Decreto n.o 51.613, de 3 de dezembro de 1962; 

RESOLVE: 

I - O impôsto complementar a que estão sujeitas as pessoas físicas, a par
tir de 1.0 de janeiro de 1963, será cobrado na conformidade da Tabela I, anexa; 

II - A partir de 1.0 de fevereiro dêste ano, o desconto do impôsto sôbre 
rendimentos do trabalho de que trata o inciso 2.° do art. 98 do Regulamento 
do Impôsto de Renda vigente deve ser efetuado de acôrdo com a Tabela lI, 
anexa; 

III - O desconto do impôsto a que se refere o item lI, sôbre rendimentos 
correspondente ao mês de janeiro corrente, obedecerá à tabela anterior, apro
vada pela Ordem de Serviço n.o 25, de 31 de outubro de 1961, desta Divisão; 

IV - Ficam mantidas tôdas as instruções e Ordens de Serviço precedentes, 
sôbre o desconto e o recolhimento do impôsto de que tratam os itens II e lII, 
no que não tenham sido 3lteradas pela presente Ordem de Serviço. 

NOTAS: 

( a) SCIPIONE MANDIN A 

Diretor 

1 - Não estão sujeitos ao desconto do impôsto na fonte os rendimentos inferiores. 
em cada mês. a Cr$ 46.201. nem os percebidos pelos solteiros. viúvos ou desquitados. com 
mais de dois dependentes, ou pelos casados, com mais de um dependente, além do 
outro cônjuge. 

2 - O cônjuge. os filhos e outros dependentes. na constância da sociedade con
jugal, serão considerHdos encargos do cabeça do casal. 

3 - A mulher ca,,,da é equiparada à solteira ou à viúva, sem dependentes; será 
considerada cabeça do casal, alé!TI dos caso'3 previstos na lei civil, quando o marido 
estiver sob sua dependência econômica. não recebendo êle provento's do valor anual 
superior ao limite de isenção estabelecido para as pessoas físicas (na importância de 
Cr$ 336.000, no exercício financei"o de IS·63, e de Cr$ 504.000, no exercicio financeiro de 
1964) . 

4 - A mulher cujo casamento houver sido anulado, a desquitada e a que houver 
sido abandonada, sem recursos, pelo marido, ficam sujeitas ao desconto do impôsto 
como solteiras ou viúvas, considerado o número de filhos e outros dependentes que 
sustentarem. 
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5 - Consideram-se filhos ou dependentes, para os efeitos do desconto do impôsto, 
desde que não possuam rendimentos próprios: 

a) os filhos menores ou inválidos e oS maiores até 24 anos de idade, que ainda este
jam cursando estabelecimento de ensin'O superior, sejam legitimos, legitimados, na
turais reconhecidos e adotivos; 

b) as filhas solteiras, viúvas sem arrimo ou abandonadas, sem recursos, pelo marido; 
c) os descendentes menores ou inválidos sem arrimo dos pais; 
d) os ascendentes, irmãos e irmãs, incapaCitados para o trabalho; 
e) os menores de 18 anos, pobres, que os contribuintes cOmprovadamente criem e 

eduquem, 

OBSERVAÇõES: 

1 - No cálculo da impôsto de acôrdo com a Tabela II anexa, foi considerada a 
quota de CrS 4,200 mensais (Cr$ 50,400 anuais) relativa ao abatimento concedido ex 
officio a todos os assalariados, correspondente aos demais abatimentos previstos, em 
lei, além dos encargos de família, 

2 - A base para o desconto será a remuneração total (saláriO, vencimento, retirada, 
ordenado, comissão, honorários, gratificação ou outro qualquer rendimento do trabalho 
proveniente do exercíci'O de emprêgo, cargo ou função, classificável na cédula "C" da 
declaração), em cada mês, deduzidos a contribuição de previdência social da empregado 
e o impôsto sindical. 

3 - No mês ou nos meses em que o rendimento apurado de acôrdo COm o Item 2 
seja entre Cr$ 46,201 e CrS 84,000, haverá 'O desconto, conforme a tabela, 

4 - No mês ou nos meses em que o rendimento fôr superior a Cr$ 84,000, haverá 
o desconto com base nessa importáncia, ficando o contribuinte obrigado a apresentar 
a declaração de rendimentos na exercício seguinte, A declaração referida incluirá todos 
os rendimentos percebidos, inclusive os que serviram de base ao desconto, e do im
pôsto calculado nessa declaração abater-se-á o que houver sido descontado na f'Onte, 
de acôrdo com a ta bela, 

5 - No caso de servidores públicos civis e militares, em geral, na remuneração de 
cada mês serão considerados os vencimentos e vantagens, salvo salário-familia, ajudas 
de custo para viagens, düirias como indenizações de despesas e quotas-partes de multas, 

6 - O recolhimento será feito às repartições arrecadadoras, pelas fontes, durante 
o mês seguinte ao pagamento ou crédito do rendimento. 

7 - No caso de filiais ou agências, os recolhimentos serão efetuados às .epartições 
do local de cada uma delas, 

8 - Até o último dia útil do mês de abril de cada an'O será apresentada, pelo em
pregador, à Delegacia ou Inspetoria do Impôsto de Renda da jurisdição, relação de to
dos os empregados que possuía no ano anterior, com indicação do nome, estado civil, 
número de dependentes, remuneração base já definida no item 2 destas Observações, e, 
quando tenha havido, o valor do impõsto total descontad'O, 

9 - Os encargos de família e outros dependentes, para fins de desconto do impõsto 
na fonte, serão declarados pelos empregados, em modelos próprios aprovados pela Di
visão do Impõsto de Renda, em uma única via, que ficará em poder do empregador 
e à dispOSição da fiscalização d'O tributo, 

10 - A comprovação dos encargos de famílla e de outros dependentes do empregado 
(contribuinte) será feita junto à fonte pagadora, a qual deverá conservar o d'Ocumento 
respectivo, 

I1 - Os rendimentos pagos acumuladamente serão consideradas nos meses a que se 
refcrireln, 

12 - Os contribuintes sujeitos ao desconto do impõsto, conforme Tabela II anexa, 
desde que não estejam obrigados a apresentar declaração de rendimentos ne exercício 
financeire seguinte, deverãe informar, até o último dia út!l de mês de abr!l de cada 
anü, os rendimentos pagos a terceiros, no ano anterior, indicando nome e enderêço 
das pessoas que os receberam, 

1~ - As informaç?es refer!d~s no item anterier, prestadas em fórmulas próprias, 
deverao. ser entregues as, repartlçoes, por intermédio dos empregaderes, juntamente com 
a relaçao de que trata o Item 8 destas observações (§ 8,° do art, 108 de Decreto n.O 47,373. 
de 7 de dezembro de 1959), 
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TABELA 9 

lmpôsto a que estão sujeitos os rendimentos do trabalho indicados no artigo 98, 
inciso 1.0

, do Decreto n.O 51.900, de 10 de abril de 1963 

N.o 
de 

ordem 

----

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
]9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34-
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
;'0 

51 
52 
53 
54 
55 

e Decreto n.O 53.578/64 

(Ordem de Serviço n.O 5, de 10-3-1964, da DIR) 

Vigência: 1-3-1964 até 31-12-1964 

Solteiro, Solteiro, Solteiro, Casado, 
De Até viúvo ou viúvo ou viúvo ou Benl 
Cr$ Cr$ desquitado, desquitado, desquitado, dependente 

sem com um com dois além do 
dependente dependent.e dependentes cônjuge 

---~~- ------ ---~._-- ---~---- ---------- --- ---

92.401 93.000 924 
93.001 94.000 935 
94.001 95.000 95.5 
95.001 96.000 97.5 
96.001 97.000 99.5 
97.001 98.000 1.01.5 
98.001 99.000 1.035 
99.001 100.000 1.055 

100.001 101.000 1.07.5 
101.001 102.000 1.095 
102.001 103.000 1.11.5 
103.001 104.000 1.13.5 
104.001 105.000 1.155 
105.001 106.000 1.175 
106.001 107.000 1.195 
107.001 108.000 1.215 
108.001 109.000 1.235 
109.001 110.000 1.255 
110.001 111.000 1.275 
111.001 112.000 1.295 
112.001 113.000 ] .3].5 
113.001 114.000 1.335 
114.001 115.000 1.367 
11.5.00] 116.000 1.407 
116.001 117.000 1.447 
117.001 118.000 1.487 
118.001 119.000 1.527 
119.001 120.000 1.567 
120.001 121.000' 1.607 
121.001 122.000 1.647 
122.001 123.000 1.687 
123.001 124.000 1.727 
]24.001 125.000 1.767 1.240 
125.001 126.000 1.807 1.260 
126.001 127.000 1.847 1.280 
127.001 128.000 1.887 1.300 
128.001 129.000 1. 927 1.320 
129.001 130.000 ].967 1.340 
130.001 131.000 2.007 1.360 
]31.001 132.000 2.047 ] .380 
132.001 133.000 2.087 1.400 
133.001 134.000 2.127 1.420 
134.001 13.5.000 2.167 1.440 
135.001 136.000 2.207 1.460 
136.001 137.000 2.247 1.480 1.375 
137.001 138.000 2.287 1.500 1.395 
138.001 139.000 2.327 1.520 1.415 
]39.001 140.000 2.367 1.540 1.435 
140.001 141.000 2.407 1.560 1.455 
14 I . (lOJ J42.000 2.447 1.580 1.475 
142.00J J4:UlOO 2.487 1.600 1.495 
143.001 ]44.000 2.527 1. fi20 1. 515 
]44.00[ ] 45.000 2.567 1.640 I 1.f:l35 
]45.001 146.000 2.607 1.6H2 l.555 
146.001 147.000 2.647 1.702 1.575 

Casado, 
com um 

dependente 
além do 
cônjuge 

----
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Solteiro, Solteiro, Solteiro, Casado, Casado, 
X.o DI' Até viúvo ou V[(IVO ou viú,"o ou seln com um 
de Cl"~3 Cr$ de~quij ado, desquiü\do, desquitado, dependpntc dependente 

orrlem sem com um com doi,; além cio além cio 
clependente depenclente :lependellks cônjuge cônjuge 

-- ----- - - - -- - - --- - -

56 147.001 148.000 2.687 l. 742 1.5!);) 
57 118.001 149.000 2.727 1.782 1.615 
58 14Ü.OO1 150.000 2.767 1.822 1.635 
5ü l.5D.C01 151.000 2.807 l.802 1.655 
60 1.51.001 152.000 2.847 1.üU2 l. 67.5 
61 152.001 153.000 2.887 1. ü42 1.6!ltí 
02 153.001 1.54.000 2.927 1.982 1.715 
03 1.54.001 1.55.000 2.907 2.022 1.735 
64 15.5.001 150.000 3.007 2.062 1.755 
65 156.0OI 1.57.000 3.047 2.102 1 . .56.5 1.7R7 
66 1,")7.001 1.58.000 3.087 2.142 1.58.5 I.R27 
67 1.58.001 1.59.000 3.127 2.182 l. 6::'5 1.867 
68 1.59.001 160.000 3.167 2.222 1.625 1.907 
69 160.001 16l.000 3.207 2.262 1.64.5 l. 9-±7 
70 16l.001 162.000 3.247 2.302 1.6(j.5 1.987 
71 162.001 163.000 3.287 2.342 l.68.5 2.027 
72 163.001 164.000 3.327 2.382 1.705 2.CG7 
73 164.001 165.000 3.367 2.422 1.72.5 2.107 
74 165.001 166.0CO 3.407 2.462 1.745 2.147 
75 106.001 167.000 3.449 2.502 1.76.5 2.187 1.660 
76 167.001 168.000 3 . .50ü 2.542 1.78.5 2.227 1.680 
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ORDEM DE SERVIÇO NO DIR-64/5 Em 10 de março de 1964 

Atualiza a tabela de desconto na jante, 
sôbre rendimentos de trabalho 

o DIRETOR DA DIVISÃO DO IMPÕSTO DE RENDA, no uso das suas atri
buições, 

CONSIDERANDO que o art. 207 do Regulamento do Impôsto de Renda, bai
xado pelo Decreto n.O 51.900, de 10 de abril de 1963, esta.belece que a tabela 
para o desconto na fonte, sôbre os rendimentos do trabalho seja elaborada com 
base no impôsto complementar progressivo calculado de acôrdo com a escala 
constante do seu parágraJo 1.0; 

CONSIDERANDO que o ~ 3.°, letra a, do mesmo artigo, determina que no 
cálculo do mencionado impôsto complementar seja levado em conta o valor 
do salário mínimo fiscal; 

CONSIDERANDO que. no seu artigo 197, o citado Regulamento define o sa
lário mínimo fiscal como o maior salário mínimo mensal em vigor no País, 
ajustada para. Cr$ 1.000 (um mil cruzeiros) a fração dessa importância; 

CONSIDERANDO que o valor do salário mínimo mensal mais elevado no 
País passou a ser de Cr$ 42.000 (quarenta e dois mil cruzeiros), nos têrmos 
do Decreto n.O 53.578, de 21 de fevereiro último, publicado no D.O. da União 
de 24 do mesmo mês; 

RESOLVE: 

I - Os descontos do impôsto na fonte sôbre os rendimentos do trabalho, 
de que trata o inciso 1.0 do art. 98 do Regulamento vigente. a partir de 1.0 de 
março de 1964, serão efetuados em conformidade com a tabela, nota.s e obser
vações anexas a esta Ordem de Serviço. 

l! - Ficam mantidas tôdas as instruções e Ordens de Serviço anteriores, 
sôbre 00 desconto e o recolhimento de que trata o item I, no que não tenham sido 
altera.das pela presente Ordem de Serviço. 

NOTAS: 

(a) OCTAVIO PRADO FILHO 

Diretor 

1 ~ Não estão sujeitos ao deEconto do impôsto na fonte os rendimentos inferiores, 
em cada mês. a CrS 92.401, nem os percebidos pelos solteiros. "iúvos ou desquitados. 
com mais de dois dependentes, ou pel-'Js casados, com mais de um dependente, além 
do outro cônjuge. 

2 - O cônjuge, os filhos e outros dependentes. na constüncia da sociedade conjugal, 
serão considerados encargos do cabeça do casal. 

3 - A mulher casada é equiparada à solteira ou ü viúva, sem dependente; será 
considerada cabeça do casal, além dos caEOS previstos na lei civil, quando o marido 
estiver sob sua dependência econômica, nã,o recebendo êle proventos de valor anual 
superior ao limite de isenção estabelecido para as pessoas físicas (na importãncia de 
Cr$ 504.000, no corrente exercício financeiro). 

4 - A mulher cujo casamento houver sido anulado, a desquitada e a que houver 
sido abandonada, sem recursos. pelo marido, ficam sujeitas ao desconto do impôsto 
como solteiras ou viúvas, considerado o número de filhos e outros dependentes que 
sustentarem. 

5 - Consideram-se filhos ou dependentes. para os efeitos do desconto do impôsto, 
desde que não possuam rendimentos próprios: 

a) os filhos menores ou in válidos e os maiores até 24 anos de idade, que ainda este
jam cursando estabelecimento de ensino superior, sejam legítimos, legitimados, na
turais reconhecidos e adotivos; 

b) as filhas solteiras. viúvas sem arrin10 ou abandonadas, sem recurS05, pelo marido; 
c) os descendentes menores ou inválidos SeITl arrimo dos pais: 
d) os ascendente5. irmãos e irmãs. incapacitados para 'O trabalho: 
e) os menores de 18 ano~, pobres, que os contribuintes comprovadamente criem e 

eduquem. 

OBSERVAÇÕES: 

1 - No cálculo do impôsto de acôrdo com a tabela anexa, foi considerada a quota 
de Cr$ 8.400 mensais (Cr$ 100.800 anuais) relati"a ao abatimento concedido ex aflicio 
a todos os assalariados, correspondente aos dernais abatimentos previstos em lei. além 
dos encargos de família. 
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2 - A base para o desconto será a remuneração total (salário, vencimento, reti
rada, ordenado, comissão, honorários, gratificação ou outro qualquer rendimento do tra
balho proveniente do exercicio de emprêgo, cargo ou função, classificável na cédula 
"C" da declaração), em cada mês, deduzidos a contribuição de previdência social do 
empregado e o impôsto sindical. 

3 - No mês ou nos meses em que o rendimento apurado de acôrdo com o item 2 
seja entre Cr$ 92.401 e Cr$ 168.000, haverã o desconto, conforme a tabela. 

4 - No mês ou nOS meses em que o rendimento fôr superior a Cr$ 168.000, haverá 
o desconto com base nessa importância, ficando o contribuinte Obrigado a apresentar 
a declaração de rendimentos no exercício seguinte. A declaração referida incluirá todos 
os rendimentos percebidos, inclusive os que serviram de base ao desconto, e do im
pôsto calculado nessa declaração abater-se-á o que houver sido descontado na fonte, 
de acôrdo com a tabela. 

5 - No caso de servidores públicos civis e militares, em geral, na remuneração de 
cada mês serão considerados os vencimentos e vantagens, salvo salário-família, ajudas 
de custo para viagens, diárias como indenizaçôes de despesas e quotas-partes de multas. 

6 - O recolhimento será feito às repartições arrecadadoras, pelas fontes, durante o 
mês seguinte ao pagamento ou crédito do rendimento. 

7 - No caso de filiais ou agências, os recolhimentos serão efetuados às repartições 
do local de cada uma delas. 

8 - Até o último dia útil do mês de abril de cada ano será apresentada, pelo em
pregador, à Delegacia ou Inspetoria do Impôsto de Renda da jurisdição, relaçãa de todos 
os empregados que possuía no ano anterior, com indicação do nome, estado civil, nú
mero de dependentes, remuneração, e, quando tenha havido, o valor do impôsto des
contado, mensalmente. 

9 - Os encargos de família e outros dependentes, para fins de desconto do impôsto 
na fonte, serão declarados pelos empregados, em modelos próprios, aprovados pela Di
visão do Impôsto de Renda, em uma única via, que ficará em poder do empregador 
e à disposição da fiscalização do tributo. 

10 - A comprovação dos encargos de família e de outros dependentes do empregado 
(contribuinte) será feita junto à fonte pagadora, a qual deverá conservar o documento 
respectivo. 

1l - Os rendimentos pagos acumuladamente serão considerados nos meses a que 
se referirem. 

12 - Os contribuintes sujeitos ao desconto do impõsto, cOnforme a tabela anexa, 
desde que não estejam abrigados a apresentar declaração de rendimentos no exerciclo 
financeiro seguinte, deverão informar, até o último dia útil do mês de abril de cada 
ano, os rendimentos pagos a terceiros, no ano anterior, indicando nome e enderêço das 
pessoas que os receberam. 

13 - As informações referidas no Item anterior, prestadas em fórmulas próprias, de
verão ser entregues às repartiçôes, por intermédio dos empregadores, juntamente com 
a relação de que trata o item 8 destas observações (Decreto n.O 51.900, de 10 de abril 
de 1963). 
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TABELA 10 

Tabela para cálculo do Impôsto de Renda devido na jante, mensalmente, sôbre 
rendimentos do trabalho superiores a Cr$ 168.000 

(Ordem de Serviço n.o 15, de 20-7-1964, da DIR) 
Lei n.O 4.357, de 16-7-1964 

Vigência: 1-7-1964 até 31-12-1964 

Rendimento Tributável Impôsto Impôsto Taxa 
de Cr$ a Cr$ p/ classe Acumulado 

168.000 - 3.509 
169.000 210.000 2% 840 4.349 
211.000 252.000 4% 1.680 6.029 
253.000 294.000 4% 1.680 7.709 
295.000 336.000 4% 1.680 9.389 
337.000 378.000 6% 2.520 11.909 
379.000 420.000 6% 2.520 1,4.429 
421.000 462.000 8% 3.360 17.789 
463.000 504.000 8% 3.360 21.149 
505.000 546.000 8% 3.360 24.509 
547.000 588.000 8% 3.360 27.869 
589.000 630.000 8% 3.360 31.229 
631.000 em diante 10% 10% -

OBSERVAÇÕES: 

1. Além de Cr$ 630.000 de rendimentos, o impôsto é calculado à razão de lOs;, sôbre 
a parcela excedente, adicionando-se o resultado asshn apurado à quantia do ilnpôsto 
acumulado até aquêle limite; 

2. Apl!ca-se a mesma regra para o cálculo do impôsto correspondente às importàncias 
dos rendimentos compreendidos nos intervalos de cada classe: o resultado apurado pela 
aplicação da taxa percentual à parcela de rendimento excedente ao limite da classe 
anterior deve ser adicionado à quantia da impôsto acumulado, correspondente à mes
ma classe (anterior); 

3. O valor do impôsto apurado de acôrdo COm esta tabela deverá ser reduzido de 
tantas quotas iguais a Cr$ 1.680 quantos forem os encargos de famil!a e outros depen
dente do contribuinte; 

4. O impôsto correspondente à primeira classe de rendimentos, entre Cr$ 92.401 e 
Cr$ 168.000, é o da tabela elaborada segundo o art. 207 e seus parágrafos do Regula
mento do Impôsto de Renda e baixada com a O.S. DIR-64/5 em 10-3-64; 

5. Para fac!lidade de cálculo do impôsto devido são desprezadas as frações de rendi
m~nto até Cr$ 1.000. 
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TABELA 11 

Tabela I 

Impôsto sôbre rendimentos de trabalho assalariado (art. 10 de Lei n.a 4.506, de 
30 de novembro de 1964) , a ser descontado mensalmente pelas fontes pagadoras, 
durante o exercício financeiro de 1965, com base na renda líqUida do contri
buinte apurada mediante as deduções relativas à contribuição de previdência 

Renda 
líquida 

(~r$ 1.0CO 
---

.-Ué 84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
!!3 
94 
\)5 
\)6 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
lOS 
106 
107 
lOS 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
UG 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 

do empregado, ao Impôsto Sindical e aos encargos de família 
previstos na Tabela JI 

(Ordem de Serviço n.o 28, de 23-12-1964, do DIRl 

Vigência: 1-1-1965 até 31-12-1965 

Impôsto Renda Impôsto Renda Impôsto Hcnda 
líquida líquida líquida 

Cr:> 1 Cr$ 1.0CO Cr$ 1 Cr!'> 1.0CO Cr$ 1 Cr$ 1.000 
- --~-~--- ----~--~- -- -----. - -- ---- - ----------- ---------

lspnto 130 2.600 188 5.200 240 
50 137 2.650 18!! 5.250 241 

100 138 2.700 190 5.300 242 
150 139 2.750 191 .'>.350 243 
200 140 2.800 192 5.400 244 
250 141 2.850 193 5.450 245 
300 142 2.900 194 5.500 246 
350 143 2.950 195 .'>.550 247 
400 144 3.000 196 .'>.600 248 
450 14.') 3.050 197 fi. 650 249 
500 14G 3.100 198 .').700 2fi() 
.')50 147 3.150 1m) fi. 750 2fí1 
GOO 1·18 3.200 200 ;;.800 252 
li50 149 3.250 201 5.850 2;')3 
700 150 3.300 202 fi. 900 2.')4 
750 151 3.350 203 ;).950 2.')5 
800 1.'.2 3.400 2C4 G.OOO ~56 
850 153 3.450 20fi G.050 2.'>7 
900 154 3.500 206 G.1OO 2.')8 
950 lii5 3. riSO 207 0.150 2.')!) 

1.000 liiG 3.60() 208 G.200 260 
1.0S0 157 3.6S0 20f! fi. 250 261 
1.100 158 3.700 210 6.300 26~ 
1.1S0 159 3.750 211 n.3S0 263 
1.200 HiO 3.800 212 G.400 2G4 
1. 250 !til 3.850 213 6.450 265 
1.300 Hi2 3.900 214 6.500 266 
1.350 163 3.950 215 H.550 267 
1.400 Hi4 4 000 216 H.600 268 
1.450 1(;.') 4.050 217 (,650 2GD 
l.iiOO Hi6 4.100 218 (i. 700 270 
1 550 lG7 4.150 21!) fi. 750 271 
I.GOO Hi8 4.200 220 H.800 272 
1.650 lIlU 4.250 221 H.850 273 
J 700 170 4.300 222 (i. 900 274 
1.750 171 4.350 223 6.950 27.5 
1.800 172 4.400 224 7.000 276 
1.850 173 4.450 225 7.050 277 
1.900 174 4 .. 500 226 7.100 278 
1.f!50 175 4.S50 227 7.150 279 
2.000 176 4.600 228 7.200 280 
2.050 177 4.650 229 7.250 281 
2.100 178 4.700 230 7.300 282 
2.150 179 4.750 23l 7.350 283 
2.200 180 4.800 232 7.400 284 
2.250 181 4.850 233 7.450 2K. 
2.300 182 4.900 23·1 7.500 280 
2.350 183 4.950 235 7.550 287 
2.400 184 5.000 236 7.600 288 
2.4.50 185 S.050 237 7.650 289 
2 500 186 5.100 238 7.700 290 
2 550 187 5.1S0 239 7.750 291 

Impôsto 

Cr$ 1 
----_.-

7.800 
7.850 
7.900 
7.950 
8.000 
8.050 
8.100 
8.150 
8.200 
8.250 
8.300 
8.350 
S.400 
8.450 
8.500 
8.550 
8.600 
8.650 
8.700 
8.7S0 
8.800 
8.850 
8.900 
8.950 
\i.000 
n.050 
!),100 
!U50 
n.200 
n.250 
!).300 
!).350 
9.400 
9.450 
9.500 
!l .. 5S0 
9.600 
H.650 
U.700 
9.750 
9.800 
9.850 
!J.900 
!J.950 

10.000 
10.050 
10.100 
10.150 
10.200 
10.250 
10.300 
10.350 
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TABELA 11 (fôlha 2) 
Tabela I 

Vigência: 1-1-1965 até 31-12-1965 

Renda Impôsto Henda Impôsto I Renda IImpôsto Renda Impôsto 
líquida líquida líquida líquida 

Cr$ 1.000 Cr$ 1 Cr$ 1.000 Cr$ 1 Cr$ 1.000 Cr$ 1 Cr$ 1.000 Cr$ 1 
----- ---- ---~-- ---- ------ --~---- -----

292 10.400 355 13.550 418 16.700 481 19.850 
293 10.450 356 13.600 419 16.750 482 19.900 
294 10.500 I 357 13.650 420 

I 
16.800 483 19.950 

295 10.550 358 13.700 421 16.850 484 20.000 
296 10.600 359 13.750 422 16.900 485 20.050 
297 10.650 360 13.800 423 16.950 486 20.100 
298 10.700 361 13.850 424 17.000 487 20.150 
299 10.750 362 13.900 425 17.050 488 20.200 
300 10.800 363 13.950 426 17.100 489 20.250 
301 10.850 364 14.000 427 

i 
17.150 490 20.300 

302 10.900 365 14.050 I 428 17.200 491 20.350 
303 10.950 366 14.100 I 429 17.250 492 20.400 
304 11.000 367 14.150 I1 430 17.300 493 20.450 
305 11.050 368 14.200 431 17.350 494 20.500 
306 11.100 369 14.250 432 17.400 495 20.550 
307 11.150 370 14.300 433 17.450 496 20.600 
308 11. 200 371 14.350 434 

I 
17.500 497 20.650 

309 11.250 372 14.400 435 17.550 498 20.700 
310 11.300 373 14.450 436 17.600 499 20.750 
311 11.350 374 14.500 437 17.650 500 20.800 
312 11.400 375 14.550 438 17.700 501 20.850 
313 11.450 376 14.600 439 17.750 502 20.900 
314 11.500 377 14.650 440 17.800 503 20.950 
315 11.550 378 14.700 441 17.850 504 21.000 
316 11. 600 379 14.750 442 17.900 505 21.050 
317 11.650 380 14.800 443 17.950 506 21.100 
318 11.700 381 14.850 444 18.000 507 21.150 
319 11.750 382 14.900 445 18.050 508 21.200 
320 11.800 383 14.950 446 18.100 509 21.250 
321 11.850 384 15.000 447 18.150 510 21. 300 
322 11. 900 385 15.050 448 18.200 511 21.350 
323 11.950 386 15.100 449 18.250 .512 21.400 
324 12.000 387 15.150 450 18.300 513 21.450 
325 12.050 388 15.200 451 

I 
18.350 514 21.500 

326 12.100 389 15.250 452 18.400 515 21.550 
327 12.150 390 15.300 453 

I 
18.450 516 21.600 

328 12.200 391 15.350 454 18.500 517 21.650 
329 12.250 392 15.400 455 18.550 518 21.700 
330 12.300 393 15.450 456 

I! 

18.600 519 21. 750 
331 12.350 394 15.500 457 18.650 520 21.800 
332 12.400 395 15.550 458 18.700 521 21.850 
333 12.4.50 396 15.600 459 18.750 522 21.900 
334 12.,')00 397 15.650 460 18.800 523 21.950 
335 12.550 398 15.700 461 18.850 524 22.000 
336 12.GOO 399 1.5.750 462 18.900 525 22.050 
337 12.6,')0 400 15.800 463 I 18.950 526 22.100 
338 12.700 401 15.850 464 lU.OOO 527 22.150 
33U 12.750 402 15.900 465 lU.050 528 22.200 
340 12.800 403 15.950 466 1 U.100 529 22.250 
341 12.850 404 16.000 467 19.150 530 22.300 
342 12.900 405 16.050 468 19.200 531 22.350 
343 12.950 406 16.100 469 19.250 532 22.400 
344 13.000 407 16.150 470 19.300 533 22.450 
345 13.050 408 16.200 471 19.350 534 22.500 
346 13.100 409 16.250 472 19.400 535 22.550 
347 13.150 410 16.300 473 19.450 536 22.600 
348 13.200 411 16.350 474 19.500 537 22.650 
349 13.2,')0 412 16.400 475 19.550 538 22.700 
350 13.300 413 16.450 476 19.600 539 22.750 
351 13.350 414 16.500 477 19.650 540 22.800 
352 13.400 415 16.550 478 

~ 
19.700 541 22.850 

353 13.450 416 16.600 479 19.750 542 22.900 
354 13.500 417 16.650 480 19.800 543 22.950 
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TABELA 11 (fôlha 3) 
Tabela I 

Vigência: 1-1-1965 até 31-12-1965 

I 
Renda Impôsto Renda Impôsto Renda Impôsto Renda Impôsto 
líquida líquida líquida líquida 

Cr$ 1.000 Cr$ 1 Cr$ 1.000 Cr$ 1 I Cr$ 1.00~ Cr$ 1 Cr$ 1.000 Cr$ 1 
> ~-----I 

544 23.000 566 24.100 588 25.200 610 26.300 
545 23.050 567 24.150 589 25.250 611 26.350 
546 23.100 568 24.200 590 25.300 612 26.400 
547 23.150 569 24.250 591 25.350 613 26.450 
548 23.200 570 24.300 592 2.'5.400 614 26.500 
549 23.250 571 24.350 593 25.450 615 26.550 
550 23.300 572 24.400 594 25.500 616 26.600 
551 23.350 573 24.450 595 25.550 617 26.650 
552 23.400 574 24.500 596 25.600 618 26.700 
553 23.450 575 24.550 597 25.650 619 26.750 
554 23.500 576 24.600 598 25.700 620 26.800 
555 23.550 577 24.650 599 25.750 621 26.850 
556 23.600 578 24.700 

I 
600 25.800 622 26.900 

,~57 23.650 579 24.750 601 25.850 623 26.950 
558 23.700 580 24.800 I 602 25.900 624 27.000 , 
559 23.750 581 24.850 

I 

603 25.9,'50 625 27.050 
560 23.800 582 24.900 604 26.000 626 27.100 
561 23.850 583 24.950 605 26.050 627 27.150 
562 23.900 584 25.000 606 26.100 628 27.200 
563 23.950 585 25.050 

I 
607 26.150 629 27.250 

564 24.000 586 25.100 608 26.200 630 27.300 
565 24.050 587 25.150 

I 
609 26.250 

-
NOTA: 

Nos casos de renda liquida superior a Cr$ 630.000, desprezada a fração de Cr$ 1.000, 
o impôsto será calculado mediante a aplicação da taxa de 10'70 (dez por cento). dedu
zida do total a importãncia de Cr$ 35.700. 

A 

Renda líquida 

~- - -- ~- -

Até 84.000 .... .... 
de 85.000 a 630.000 .. 
Acima de 630.000 ........ 

1= AxB-C 
Exemplo: Renda líquida de Cr$ 950.000 
Impôsto devido é igual a 950.000 x 0,10 = 95.000 

95.000 - 35.700 

B C 

Taxas Subtraendos 
100 fixos 

~- ---~ -- -- -----------

isento 
0,05 4.200 
0,10 35.700 

59.300 
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TABELA 11 (fôlha 4) 

Ta.bela II 

De encargos de fam.ília dedutíveis da renda bruta, mensaz,mente, para efeito' de 
cálculo do impôsto sôbre rendimentos de trabalho assalariado 

(Ordem de Serviço n.o 28, de 23-12-1964, do DIR) 

Vigência: de 1-1-1965 até 31-12-1965 

Dcpelldentci; Cônjuge 
.::\úrnero de (filhos, mais Cônjuge 
dependentes ascendentes etc.) dependentes 

(Cr$) (Cr$) (Cr$) 
- - ---- _.~-- -_._--- -~- - -----. ---- _.----

1 ........ 31.500 73.500 42.000 
2 ......... 63.000 105.000 
3 ......... 94.500 136.500 
4 ....... 126.000 168.000 
5 ......... 157.500 199.500 
6 ......... 189.000 231.000 
7 ....... 220.500 262.500 
8 ...... 252.000 294.000 
9 ........ 283.500 321).500 

10 ........ 315.000 357.000 
11.. ...... 34(1.500 388.500 
12 ....... 378.000 420.000 
13 ......... 409.500 451.500 
14 ....... 441.000 483.000 
15 ........ 472.500 .514.500 
16 ....... 504.000 546.000 
17 ....... 535.500 577.500 
18 ......... 567.000 609.000 
19 ....... 598.500 640.500 
20 ....... 630.000 672.000 
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OI .. mIeM DE SERVIÇO N° D!H-2B/64 Em 23 de de~embro de 1964 

Dispõe sõbre a tributação, no exercício ji
nanceiro de 1965, dos rendimentos do traba
lho assalariado .. Desconto mensal do impõsto 
nas jantes pagadoras .. Obrigações dos contri
buintes e das jantes 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO IMPÕSTO DE RENDA, no uso das 
suas atribuições, 

CONSIDERANDO que a Lei n .. O 4.506, de 30 de novembro de 1964, que en
trará em vigor a 1..0 de .i::<neiro de 1965, introduziu profundas modificações no 
sistema de tributação dos rendimentos do trabalho assalariado; 

CONSIDERANDO que se faz conveniente disciplinar a aplicação das novas 
disposições legais com a necessária antecedência, de sorte a se promover a sua 
divulgação em tempo útil; 

DETERMINA 

aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Chefes das Inspetorias do Im
pôsto de Renda que observem, divulguem e façam cumprir as seguintes 

INSTRUÇÕES 

Dos contribuintes 

1.. Estão sujeita.s ao desconto do impôs to sôbre rendimentos do trabalho assa
lariado, de acôrdo com a Tabela I, anexa, tôdas as pessoas físicas domiciliadas 
ou residentes no Brasil que aufiram renda líquida mensal, definida. no item 6 
destas Instruções, superior a Cr$ 84.000 (oitenta e quatro mil cruzeiros), sem 
distinção de sexo, idade, estado ou nacionalidade. 

2. Ê contribuinte tôda a pessoa física que aufira qualquer espécie de remune
ração por trabalho ou serviço prestado no exercício de emprêgo, cargo ou fun
ção, pública ou privada, considerando-se trabalhador assalaria.do, para efeito 
de impôs to de renda, também o funcionário público, civil e militar, os magis
trados, os serventuários da Justiça, os membros do Ministério Público e os fun
cionários e membros das Casas Legislativas. 

3. Ficam equiparados ao empregado assalariado, para fins de impôsto de renda, 
os trabalhadores avulsos, a que se refere a Lei Orgânica da Previdência Social 
(Lei n.o 3.807, de 26 de agôsto de 1960, art. 4.0, letra c) os titulares de em
prêsas individuais e os sócios, diretores e conselheiros de sociedades comerciais 
ou civis, de qualquer natureza. 

4. Equipara-se a diretor de sociedade anOl1lma o representante no Brasil de 
firmas ou sociedades autorizadas a funcionar no território nacional. 

5. Estão isentos do impôsto os rendimentos do trabalho auferidos por: 

I - Servidores diplomáticos de governos estrangeiros; 
II - Servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça partr 

e aos quaiS se tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isençao; 
III - Servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições ofi

ciais de outros países no Brasil, desde que no país de sua na.cionalidade seja 
assegurado igual tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções. 

Da renda líquida 

6. O desconto do impôsto terá por base a renda líquida., representada pela re
muneração total (salário. vencimento, subsídio, adicionais, ordenado, retirada, 
comissão, percentagem, gratificações, vantagens, pensões, proventos, honorários 
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ou qualquer outra forma de remuneração) diminuída da, contribuição de pre
vidência social, do impôsto sindical e dos encargos de família. 

7. Não serão incluídos entre os rendimentos sujeitos ao desconto do impôsto: 

I - Os proventos de aposentadoria ou reforma quando motivada pelas mo
léstias enumeradas no item IH do artigo 178 da Lei n.O 1.711, de 28 de outu
bro de 1952; 

H - A indenização e o aviso prévio, pagos por despedida ou rescisão de 
contrato de trabalho, não excedentes dos limites garantidos pela lei; 

IH - As indenizações por acidentes no trabalho; 
IV - O salário-família; 

V - As gratificações por quebra de caixa pagas aos tesoureiros e a outros 
empregados, enquanto manipularem efetivamente valôres, desde que em limites 
razoáveis nessa espécie de trabalho; 

VI - As ajudas de custo e as diárias pagas pelos cofres públicos ou pelo 
empregador, quando efetivamente destinadas à indenização de gastos de trans
ferência e de instalação do contribuinte e de sua família em localidade dife
rente daquela em que residia; 

VH - Os prêmios de seguro de vida em grupo pagos pelo empregador em 
benefício dos seus empregadas; 

VIII - O valor da alimentação fornecida, gratuitamente pelo empregador 
aos seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado pela alimentação 
fornecida e o seu valor de mercado; 

IX - O valor de uniformes, roupas ou vestimentas especiais, indispensáveis 
ao exercício do emprêgo, cargo ou função, fornecidos pelo emprega,dor gratuita
mente ou a preços inferiores ao custo; 

X - O valor do transporte gratuito, ou subvencionado, fornecido ou pago 
pelo empregador em benefício dos seus empregados, seus familiares ou depen
dentes. 

8. Não se considera como parcela do rendimento do trabalho, para efeito do 
desconto do impôs to de que trata, o art. 10 da Lei n.O 4.506, de 30 de novembro 
de 1964, a quota-parte de multas, a qual permanece sujeita ao desconto do im
pôsto proporcional de 10% (dez por cenio), a que ,~e refere o artigo 41 da Lei 
n.O 2.354, de 29 de novembro de 1954. 

9. Os encargos de família dedutí.veis mensalmente para a apuração da renda 
líquida serão calculados à razão de Cr$ 42.000 (quarenta e dois mil cruzeiros) 
pelo outro cônjuge, e de Cr$ 31.500 (trinta e um mil e quinhentos cruzeiros) 
por filho ou dependente, conforme especificação na Tabela n, anexa. 

10. O cônjuge, os filhos e outros dependentes, na constância. da sociedade con
jugal, serão considerados encargos do cabeça do casal. 

11. O servidor público, civil ou militar, de autarquia ou de sociedade de eCJ
nomia mista, que fôr desquitado e não responda pelo sustento da ex-espôsa. 
poderá deduzir como encargo de família, equivalente, se houver incluído entre 
os seus beneficiários, na forma do artigo 5.° da Lei n.O 4.069, de 11 de junho 
de 1962, pessoa que viva sob sua exclusiva dependência econômica, no mínimo 
há cinco anos. 

12. A mulher casada é equiparada à solteira ou à VlUva, sem dependentes, 
sendo considera.da cabeça do casal. além dos casos previstos na lei civil, quando 
o marido estiver sob sua dependência econômica. não auferindo éle rendimento 
bruto mensal em importância superior a Cr$ 84.000 (oitenta e quatro mil 
cruzeiros) . 
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13. A mulher cujo casamento houver sido anulado, a desquitada e a que hou
ver sido abandonada., sem recursos, pelo marido, ficam sujeitas ao desconto do 
impôsto como solteiras ou viúvas, considerado o número de filhos e outros de
pendentes que sustentarem. 

14. Consideram-se filhos ou dependentes, para os efeitos do desconto do im
pôsto, desde que não possuam rendimentos próprios: 

a) os filhos menores ou inválidos e os maiores até 24 anos de idade, que 
ainda estejam cursando estabelecimento de ensino superior, sejam legítimos, le
gitimados, naturais reconhecidos ou adotivos; 

b) as filhas solteiras, viúvas sem arrimo e as abandonadas, sem recursos, 
pelo marido; 

c) os descendendentes, menores ou inválidos, sem arrimo dos pais; 
d) os ascendentes, irmãos e irmãs, incapacitados para o trabalho; 
e) os menores de 18 anos, pobres, que o contribuinte comprovadamente 

crie e eduque. 

Do impôsto 

15. O impôsto sôbre os rendimentos do trabalho, a ser descontado mensal
mente pelas fontes pagadoras, no exercício fina.nceiro de 1965, será calculado 
de acôrdo com a Tabela I anexa. 

16. Para efeito de cálculo do impôsto, será desprezada a fração de renda lí
quida inferior a Cr$ 1.000 (mil cruzeiros). 

17. O impôsto, descontado e recolhido pelas fontes pagadoras, será deduzido 
do que houver de ser pago pela pessoa física beneficiária do rendimento, de 
acôrdo com a sua declaração anual, cabendo a devolução do excesso, caso a 
importância descontada seja superior ao impôsto devido em conformidade com 
a declaração. 

18. O impôsto sôbre os rendimentos do trabalho assalariado deverá ser reco
lhido pela fonte pagadora, global e mensalmente, dentro do mês seguinte àquele 
em que houver sido efetuado o pagamento ou o crédito, aos beneficiários, des
prezando-se. no total de cada guia de recolhimento, a fração inferior a Cr$ 1.000 
(mil cruzeiros). 

19. A fra.ção do impôsto inferior a Cr$ 1.000 (mil cruzeiros), verificada em cada 
guia de recolhimento, será escriturada destacadamente nos registros das fontes 
pagadoras dos rendimentos, devendo ser recolhida aos cofres dos órgãos arre
cadadores da receita federal sempre que o seu montante ultrapassar àquele 
limite mínimo. 

20. No cálculo do impôsto, sujeito a desconto pelas fontes, será considerada a 
totalidade da remuneração auferida pelos titulares de emprêsas individua.is, pelos 
sócios, diretores e conselheiros das sociedades comerciais ou civis, de qualquer 
espécie, independentemente dos limites estabelecidos na lei, excluídas as gra
tificações ou participações nos lucros atribuídas aos dirigentes ou administra
dores da emprêsa. 

21. Os rendimentos pagos acumuladamenie serão considerados nos meses a 
que se referirem. 

Das obrigações complementares, das fontes 
e dos contribuintes 

22. O não recolhimento do impôsto descontado pela fonte pagadora, dentro 
de 90 (noventa) dias contados do término do prazo estabelecido para o respec
tivo recolhimento, constitui crime de apropriação indébita, definido no art. 168 
do Código Penal. 
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23. No caso de filiais ou agências, os recolhimentos serão efetuados às repar
tições ou aos órgãos arrecadadores do local de cada uma delas. 

24. As caixa.s, associações e organizações sindicais de empregados e de empre
gadores, que interfiram no pagamento da remuneração dos serviços prestados 
pelOS trabalhadores avulsos, a que se refere a Lei Orgânica da Previdência So
cial (al"t. 4.°, letra c), são consideradas responsáveis pelos descontos de im
pôsto, ficando ainda obrigadas a prestar às autoridades fiscais todos os escla
recimentos ou informações, como representantes das fontes pagadoras. 

25. Os encargos de família, correspondentes ao cônjuge, filhos e outros depen
dentes, para fins de desconto do impôsto na fonte, serão declarados pelos em
pregados, em modelos próprios, aprovados pelo Departamento do Impôsto de 
Renda, em uma única via, que ficará em poder do empregador e à disposição 
da fiscalização do tributo. 

26. A comprovação dos encargos de família., deduzidos da renda bruta aufe
rida pelo assalariado, será feita junto à fonte pagadora, a qual deverá conse!."
var em seu poder o documento próprio. 

27. Juntamente com a sua declaração anual de rendimentos, o empregador de
verá apresentar, à Delegacia ou Inspetoria do Impôsto de Renda da jurisdição, 
relação das guias de recolhimento do impôs to sôbre rendimentos de trab·alho 
assalariado pagos ou creditados no ano civil anterior, com indicação do número, 
data e importância total de cada guia de recolhimento, inclusive o nome da 
repartição ou órgão arrecadador respectivo, bem como da média mensal do 
número de empregados sujeitos ao desconto do impôsto, devendo ainda indicar 
o total da remuneraç.ão dos empregados durante o ano e o número dêles. 

28. As demonstrações de que trata o item anterior, não exoneram a fonte de 
prestar informações, em modelos próprios, dos rendimentos pagos a terceiros. 

29. Os contribuintes sujeitos ao desconto do impôsto, conforme a Tabela I, fi
cam desobrigados de apresentar declaração de rendimentos para o exercício 
financeiro de 1965, se tiverem percebido durante o ano civil de 1964, exclusi
vamente, rendimentos do trabalho assalariado em importância n.ão superior a 
Cr$ 6.000.000 (seis milhões de cruzeiros) e, observado êsse limite, quando tive
rem auferido, juntamente com os do trabalho assalariado, rendimentos de ou
tras categorias em importância anual não excedente a. 3% (três por cento) dos 
primeiros. 

30. Os contribuintes sujeitos ao desconto do impôsto nas fontes, desde que não 
estejam obrigados a apresentar declaração de rendimentos no exercício finan
ceiro seguinte, deverão informar, por intermédio do empregador, os rendimentos 
pagos a terceiros, durante o ano civil anterior, indicando nome e enderêço das 
pessoas que os receberam. 

31. As informações referidas no item precedente, deverão ser prestadas em fór
mulas próprias e entregues às repartições fiscalizadoras juntamente com a re
lação de que trata o item 27. 

32. Quando a fonte pagadora de rendimentos do trabalho assalariado estiver 
isenta ou imune ao impôsto de renda, deverá apresentar à repartição fiscaliza
dora competente, até o último dia útil do mês de abril de cada ano, as infor
mações de que tratam os itens 27, 28 e 30. 

(a.) ORLANDO TRAVANCAS 

Diretor 
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TABELA 12 

Tabela I 

Impôsto sôbre rendimentos de trabalho assalariado (art. 10 da Lei n.o 4.506, de 
30 de novembro de 1964), a ser descontado mensalmente pelas fontes pagadoras, 
durante o exercício financeiro de 1966, com base na renda líquida do contribuinte 
apurada mediante as deduções relativas à contribuição de previdência de em
pregado, ao impôsto sindical e aos encargos de família previstos na Tabela IlI, 
ele acôrdo com as alterações introduzidas pelas Leis 4.862 e 4.863, de 29-11-1965 

(Ordem de Serviço n.o 24, de 29-12-1965, do DIR) 

Vigência: 1-1-1966 até 31-12-1966 
,I 

Renda Impôsto 
11 Renda Impôsto " Renda Impôsto Renda Impôsto 

líquida líquida II1 líquida lfquida 

Cr$ 1.000 Cr=:; 1 II Cr$ 1.000 Cr$ 1 '. Cr$ 1. 000 Cr$ 1 Cr$ 1.000 Cr$ 1 

il 
I 

------- - - -- -- - - - . 
i
l 

_. - " --'- - - ---~-_. 

.\té 125 Isento II 17R 1. 74\1 231 3,-iDR 'I 284 1).995 
126 33 'I 17D 1.782 !i 232 3 531 

11 
2R;') 6.050 

]27 06 
I1 

1W) 1.815 I 233 3 .• ~6-i 2Rri 0,105 
12R !m 181 1.848 23-i 3 1)!)7 I, 

287 0.100 
120 132 I[ lR2 1.881 23.'; 3 63:) 1 288 6.215 I 
131 Hi;') 183 1. 914 2:{(j 3,G63 I 289 0.27il 

1\)8 ,i 18·1 1.947 237 
I 

291 0.325 131 
I 

3 6!)(i , 

132 231 185 1.98fJ 
I: 

238 3.72\/ 2!l1 6.380 
]33 26-i " 180 2.013 23!J 3.762 2H2 6.435 
134 2\J7 :1 ]R7 2.04fi ! 240 3.7DS 2\13 6.4W) 

13.5 330 
,I 188 2.07D 2-i1 3,82R 294 fi. 54;') 

136 3fi3 'I 18\) 2.112 242 3.861 2D,"J 6.600 
137 3\16 l!JO 2.14.5 243 3.89-i 2~l() 6.6.5.5 
138 ·12\1 lDl 2.178 244 3.027 2!J7 fi. 710 
1:3!l ~li2 192 2.211 2-i5 3.960 2!l8 0.765 
]-to ~H;,) 103 2.244 , 2-i6 3.993 2\)D 6.82;) 
1-i1 528 lD-i 2.277 2-i7 4.026 :no 6.87.5 
]~2 361 lD5 2.310 248 4.(1.59 :301 0.H3:) 
1.J3 5!J+ l\J6 2.343 249 4.0D2 302 6.98.'5 
144 fi27 , 1U7 2.376 250 4.12;') 3~3 7.ND 
145 ()()O l(J8 2.409 251 4.180 3~4 7.09.'> 
l4ti flU3 I H/U 2.442 252 4,235 30.) 7.150 

" 

, 
117 72(i 2:JO 2.475 2.53 4,290 i: 3eri 7.2C.5 
14R 7.")\! 2en 2 . .5(18 2.54 4.3-i5 3e7 7.260 
149 

! 
7\/2 2i~2 2 . .541 2.5.5 4.400 3:8 7.31.5 

15J 825 2~13 2 . .574 256 4.4;')5 3C9 7,37;) 
1.51 858 204 2.687 2.57 4.510 310 7.42.5 
1.52 801 2('5 2.640 258 c1.565 311 7.48D 
l.~3 924 2e6 2.673 259 4.620 312 7.535 
154 957 207 2.71:6 260 4.675 313 7.590 
15.5 9\)) 2\:8 2.739 261 4.730 314 7.645 
156 1.023 2(',g 2.772 262 4.785 315 7.700 
157 1.0J6 ! 210 2.8C5 263 4.840 316 7.755 
158 , 1. r89 211 2838 264 4.895 317 7.810 
15B 1.122 212 2.871 265 4.950 318 7.865 
lW) l.I.55 213 2.9C4 266 5.005 31B 7.920 
l6l ].188 214 2.937 267 5.060 320 7.975 
162 l.221 I 215 2.B70 268 5.115 321 8.030 
163 1.2;;4 , 216 3.003 269 5.l70 322 8.085 
164 1.287 217 3.03fl 270 Fi. 225 323 8.140 
16.5 1.32) 218 3.C69 271 .5.280 324 8.19.5 
W6 1.3.53 219 3.102 272 5.33.5 325 8.250 
167 1.386 22J 3.135 273 5.390 326 8.305 
](iS 1.4 UJ 221 3.168 274 5.445 327 8.36:) 
169 1 . .J.ií2 222 3.201 , 275 5.500 328 8.415 
l7J 1.485 223 3.234 276 5.;')5.5 329 8.470 
171 1. 518 224 3.267 277 5.610 330 8 .. 52.') 
172 1 ;-,r,1 22::> 3. :~f)() 278 !j IHi;, :~31 R . .'i81 
lia I ;,S·! 2:2ti ;;. ;l;l:l 27!J r). 7~(J ;~;)~ S fi;!:, 

17! I .til7 227 a :ltiti ~KU ;) 77f, :l::l:3 8,ü\Hl 

17:i I li.'iD 22R a.:l!)!! :.:lsl ", S;30 :l:l-l 8.U.') 
17fi I.U83 229 a.4:l2 282 5.883 3;35 8.800 
177 1. 7Hi 23;) ;).4()5 283 5.U40 336 8.855 
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Renda Impôsto 
líquida 

Cr$ LOCO Cr$ ] 
------ ~---~ 

337 8.910 
338 8.965 
339 9.020 
340 9.075 
341 B.13~ I 
342 9.185 'I 
343 9.240 I 
3M 9.205 
345 9.3.50 
346 9.405 
347 ~1.460 

348 9.515 
34\) 9.570 I 

350 9.625 ! 
351 9.680 I 
352 9.735 
353 9.7!}[) 
354 9.84.5 
355 9.900 
35G 0.9.55 
::157 10.010 
358 10.0G5 
359 10.120 I 

3GO 10.175 
3fil 10.230 
3(i2 10.285 
3G3 10.340 
aG4 10.395 
3G5 10.450 
366 10.505 
367 1O.5GO 
3G8 1O.Gl5 
369 1O.67ll 
370 10.725 
371 10.780 
372 10.835 
373 1O.8\JCl 
374 10. H45 
375 11.000 
37G 11.055 
377 11.110 
378 1l.IG5 
379 11 22D 
380 11. 275 
381 11.330 
382 11.385 
:383 11.440 
384 1l.405 
385 11. 550 
386 1l. 605 
387 11.6GO 
388 11.715 
389 11. 770 
390 11.825 
391 1l.880 
392 11.935 
393 11.990 
394 12.045 
395 12.100 
a\ir. 12. Ir.;; 
;~\l7 1:!.21O 
3\J8 12.265 
3\)9 12.320 
400 12.375 

TABELA 12 (fôlha 2) 

Vigência: 1-1-1966 até 31-12-1966 

Renda Impôsto Renda Impôsto 
líquida 1 líquida 

Cr$ 1.000 Cr$ 1 i Cr$ 1.000 Cr$ I 
----- ----- -- ~ - -~------. ----------

401 12.431) 465 16.445 
4C2 12.485 465 16.533 
403 12 . .540 467 16.621 
404 12.;")95 4G8 16.709 
4C5 12.650 469 16.797 
406 12.705 470 16.885 
407 12.760 471 16.973 
408 12.815 472 17.061 
409 12.870 473 17.140 
410 12.925 474 17.237 
411 12.980 475 17.325 
412 13.035 476 17.413 
413 13.090 477 17.501 
414 13.145 478 17.589 
415 13.200 479 17.677 
416 13.2.5.5 480 17.7G5 
417 13.310 481 17.8.53 
418 13.3G.5 482 17.941 
419 13.420 483 18.029 
420 13.475 484 18.117 
421 13.530 485 18.20.') 
422 13.585 486 18.293 
423 13.G40 487 18.381 
424 13.695 488 18.460 
425 13.750 489 18.557 
426 13.8r5 4!)f) ]8.645 
427 13.860 I 4!1l 18.733 
428 13. !)l5 ! 492 18.821 
429 13.970 493 18.909 
43~) 14.02.5 494 18.997 
431 14.08Cl 495 19.085 
432 14.135 496 1\1.173 
43a 14.190 497 H1.261 
434 14.245 498 19.349 
435 14.3ClO 499 19.437 
436 14.355 500 10.525 
437 14.410 501 1\1. 613 
438 H.465 502 1!1. 701 
43H 14.52D 5(13 19.78H 
44D H 57:') 504 19.877 
441 H.6:3J 5~5 19.(J65 
442 14.G85 506 20.053 
443 14.740 II 507 20.141 
444 14.7\).') 508 2D.220 
445 14.850 509 20.317 
446 14.985 510 20.405 
447 14.960 511 2).493 
4·18 15.015 512 20.581 
449 15.070 .513 20.669 
450 1.5.125 514 20.757 
451 15.213 515 20.845 
452 15.301 516 20.933 
45:3 15.389 517 21.021 
454 1.5.477 518 21.109 
455 1;'>.565 519 21.197 
456 1.5.G5a 520 21. 285 
457 15.741 521 21.373 
458 15.829 522 2l. 4Gl 
45H 15.H17 523 21.549 
,Uill )fi 00;, ;,21 21.637 
·Hil !tU)!):l fi2[J :'31.725 
4ii2 lG.181 ô2fi 21.813 
4G3 lG.2(i\J 'I 527 21.!HJl 
4(i4 Hi.357 li 528 21. mm 

201 

Renda Impôsto 
líquida 

Cr$ 1.000 Cr$ 1 
-~--- ----~ 

1")29 22.077 
530 22.165 
.531 22.253 
532 22.341 
.')33 22.429 
;)34 22.517 
535 22.605 
536 22.693 
537 22.781 
538 22.869 
539 22.957 
540 23.045 
541 23.133 
542 23.221 
543 23.309 
544 23.397 
545 23.485 
546 23.573 
547 23.GG1 
548 23.74B 
549 23.837 
550 23.92.5 
551 24.013 
552 24.101 
553 24. 18!J 
554 24.277 
555 24.365 
55G 24.453 
557 24.541 
558 24.629 
559 24.717 
560 24.805 
.')61 24.893 
562 24.981 

I 563 25.0Gn 
I 561 25.157 
I 565 25.245 

566 25.333 
5(i7 25.421 
568 25.50!J 
569 25.597 
570 25.685 
571 25.773 
572 25.8G1 
573 25.949 
574 26.C37 
57.5 26.125 
576 26.213 
577 2G.301 
578 2G.389 
579 26.477 
580 2G.565 
581 26.65:3 
582 26.741 
583 2G.82H 
[,84 26.917 
585 27.005 
586 27.093 
.587 27.181 
5SS 27.2GB 
&8\J 27.357 
5\)0 27.445 
[,IH 27.533 
5\J2 27.621 



202 

Renda Impôsto I 
líquida 

Cr$ 1.000 Cr8 1 
----- -------_ .. _-

593 27.709 
594 27.797 
595 27.885 
596 27.973 
.'>97 28.061 
.598 28.149 
599 28.237 
600 28.325 
601 28.413 
602 28.501 
603 28 . .'>89 
604 28.677 
605 28.765 
606 28.853 
607 28.941 
608 29.029 
609 29.117 
(ilO 29.205 
611 29.293 
612 29.381 
613 29.469 
614 29.557 
615 29.!i45 
616 29.733 
617 29.821 
618 29.909 
619 29.997 
620 30.08.'> i 
621 30.173 I 
!i22 30.261 
623 3~.349 
624 30.437 
62.1 30 .. ')25 
62G 30.{)13 
627 30.701 
628 30.789 
629 30.877 
630 30.\l65 
G31 31.053 
632 31.141 
G33 31.22() 
634 31.317 
63.5 31.405 
636 31.493 
637 31. 581 
G38 31.G69 
G3H 31. 7.">7 
640 31. 845 
641 31. \l33 
642 32.021 
643 32.109 
644 32.197 
64:' 32.28:' 
(;4G ;)2.373 
647 32.461 
648 32.549 
(j49 32.637 
Ii:,O 32.725 
ti!)] ;)2.835 
652 32.945 
tl.')3 33.0.'):') 
Ij:'.j :m.l(i[, 
tj[)5 33. 27[) 
(i5(; :33.385 
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TABELA 12 (fàlha 3) 

Vigência: 1-1-1966 até 31-12-1966 

Renda Impôsto Renda Impôsto 
líquida líquida 

Cr$ 1.000 Cr$ 1 Cr$ 1.000 Cr$ 1 
_._---~- --o ---- ------ --- -- - .- -

6.57 33.49.5 721 40.535 
658 33.605 , 722 40.645 
6.'>9 33.715 723 40.7.').'> 
660 33.825 724 40.865 
661 33.935 72.'') 40.975 
662 34.045 726 41.085 
663 34.155 7'27 41.195 
664 34.265 728 41.30."> 
665 34.375 729 41.41.5 
666 34.485 730 41..52.5 
667 34.59.'> 731 41. 635 
668 34.705 732 41. 745 
669 34.815 733 41. 855 
670 34.92.'> 734 41.96.'> 
671 35.035 73.'> 42.075 
672 35.145 736 42.185 
673 35.2.">5 737 42.Z9.1 
674 35.365 738 42.405 
67.5 35.475 739 42.515 
Gi6 35.585 740 42.62.'> 
677 35.695 741 42.735 
Gi8 35.805 I 742 42.845 
079 35.915 

, 
, 743 42.955 

68~ 36.025 744 43.065 
681 36.135 745 43.175 
682 36.245 746 43.285 
683 36.355 747 43.395 
684 36.465 I 748 43.505 
685 36.575 749 43.!i15 
686 36.685 

I 
750 43.725 

687 36.795 751 43.835 
688 36.905 

I 

752 43.945 
689 37.015 753 44.055 
690 37.125 754 ·H.165 , 

GDl 37.235 755 44.275 
6\l2 37.345 

li 
756 44.385 

G93 37.455 757 44.495 
6()4 37.5G.') , 758 44. GO.') 
695 37.675 75\l 44.71;) 
G!JG 37.78.5 76() 44.82.'> 
6117 37.895 761 44.935 
GIl8 38.005 7G2 4.5.045 
61l\l 38.115 763 45.155 
700 38.225 764 45.265 
701 38.335 7G5 4.5.375 
702 38.44;) 766 4;).48;) 
703 38 . .'>5."> 767 4.5.5\);") 
704 38.6G5 768 45.7,)5 
705 38.775 769 4;).815 
706 38.885 770 4.5.1l25 
707 38.99.'> 771 4G.03.') 
7US 3n.l05 772 46.145 
70!) :39.21:' 77a 4ti.2.55 
710 39.325 774 4G.3G5 
711 39.435 775 46.475 
712 39.545 77G 46.585 
7l:3 :39.tl5:' 777 46. (i\)5 
714 39.765 771', 46.805 
715 39.875 77!J 46.915 
716 39.985 780 47.025 
717 40.0!).:; 781 47.135 
718 -10.20:' 782 47.245 
71H 40.3Li 788 47.355 
720 40.42:; 784 47.465 

Renda Impôsto 
líquida 

Cr$ 1.000 Cr$ 1 
--~-- - ----

78;"} 47.575 
786 47.68.5 
7S7 47.795 
788 47.9~;") 
789 48.01;") 
790 48.125 
791 48.235 
792 48.345 
793 48.455 
79·t 48.56.5 
795 48.67.'> 
796 48.785 
797 48.895 
798 49.005 
799 49.115 
800 49.22.'> 
8~1 49.335 
802 49.445 
803 49.555 
804 49.665 
805 49.77.'> 
806 49.885 
807 49.995 
808 50.105 
809 50.215 
810 50.325 
811 50.435 
812 50.545 
813 50.65.'> 
814 50.765 
815 50.875 
816 50.985 

I 
817 51.095 
818 51.205 

I 819 51.315 
820 51.425 
821 51.535 
822 51.G45 
823 51.7.5.5 
824 51.8G.5 
82.5 51. 975 
826 52.085 
827 52.195 
828 52.305 
82n 52.41.5 
830 .52.52;") 
831 52.635 
832 52.745 
833 52.855 
834 52.965 
83.5 53.07.5 
836 .53.185 
Sa7 53.29:' 
l:;38 53.405 
839 53.515 
840 53.tl25 

I 841 53.73:' 
842 53.l:;45 
843 53.95S 
844 54.065 
845 54.17.') 
l:;4fi 54.285 
847 :.4.395 
848 54.505 
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Renda Impôsto 
líquida 

Cr$ 1.000 Cr$ 1 
---- ---~ 

84U .54. G li> 
850 .54.725 
851 54.835 
852 54.945 
853 55.055 
854 55.165 
855 55.275 
856 55.385 
857 55.495 
858 55.605 
85!J 55.715 
860 55.825 
861 .55.935 
862 56.045 
863 56.15.5 
864 5G.265 
8G5 5G.375 
8fi6 56.485 
8G7 5G .. 595 
868 5G.705 
869 5n.815 
870 .56.!l25 
871 57.035 
872 57.145 
873 57.255 
874 57.3G5 
875 57.475 
876 57.585 
877 .';7.695 
878 .'>7. 80S 
87!) 57. !ll5 
880 58.02S 
881 58.13.5 
882 58.245 
883 58.355 
884 58.4tl5 
885 58.57.'; 
88G .'>8.685 

OBSERVAÇõES: 

TABELA 12 (fôlha 4) 

Vigência: 1-1-1966 até 31-12-1966 

li Ronda II 
Impôsto Renda. Impôsto 

' líquida líquida 
,1 Cr$ ] .oor Cr$ 1 : Cr$ 1.000 Cr$ 1 
I' -- ~- -- I- ---- -

887 58.7\)5 \)25 62.\)75 
888 58.!J05 !)2fi 63.08.'i 
88!J 59.015 !J27 63.H)5 
8\Y) 59.125 \J28 63.305 
891 5\).235 \)29 63.415 
892 .59.34.'; fJ30 63.525 
8fJ3 59.45.'"i 931 G3.635 
8\)4 5H.5fi5 \132 63.U5 
8\J5 5\).675 !J33 63.855 
8\)6 .59.785 \)34 63.965 
897 59.89.5 935 64.075 
898 60.005 936 64.185 
899 60.115 !J37 64.295 
900 60.225 938 64.405 
n01 60.335 !J39 04.515 
!lO2 nO.445 I !l40 M.G2S 
!l03 fiO. 5.55 !J41 64.735 
904 fiO.GG5 , !J42 G4.845 
905 G().77S i 

943 64.95S 
906 fi().885 U44 65.065 
\)07 GO.!J95 945 G5.175 
U08 Gl.105 94G tl5.28S 
nou 61.215 !J47 (jS.395 

i; 
mo G1.325 !J48 65.505 

i l 
!lU (iJ.43S !J4U fi5.615 

I U12 61.545 %0 H5.725 , 
913 tll. 655 %1 65.835 

I 914 61.7G5 952 65.94.5 

li 

U15 61. 875 953 66.055 
!Jl6 61.H8S n54 66.16.5 
!)17 62.0% !I.55 H6.27.5 

I1 

918 62.205 !)5G (iH. 385 
Hl9 H2.315 957 66.49.5 
920 62.42.5 9.58 66.605 

I 921 62 .. 535 959 66.715 
" ~: i \)22 62.H4.5 U60 66.825 
Ii 923 62.755 !lGl 6G.U3.5 
il !)24 G2.865 !)(l2 07.045 
I' , 

203 

p 
I 

I Renda Impôsto 
líquida. 

I:~!!~O?O Cr$ 1 
-- - --

,I 

!I 
!)63 67.1.55 
964 67.265 

II 
965 67.375 
966 67.485 

I fJ67 G7.595 
fJ68 67.705 

I 
96fJ 67.815 
970 67.925 

I 971 68.035 

11 
972 68.145 

1i 

973 68.255 
974 68.365 
975 68.475 

il 976 68.585 
977 68.695 

li 978 G8.805 

I 
979 68.915 
980 fi9.025 , !)81 G9.135 
U82 69.245 
\)83 69.355 
984 69.465 
!)85 69.575 
!l8G tl9.685 
!J87 69.795 
988 69.905 
989 70.01.'5 
990 70.125 
991 70.235 
992 70.345 
993 70.455 
994 70.565 
995 70.675 

I U96 70.785 , 
997 70.895 

i 

" 998 71.005 

!I 
999 71.11.'> 

1.000 71.22.5 
'I 

a) Ao rendimento tributável que ultrapassar de Cr$ 1.000.000, será aplicada a taxa de 13,2%. 
Adicionando-se Cr$ 71.225 ao resultado desta operação, será apurado o impôsto a ser 
recolhido; 

b) Nos cálculos do impôsto da presente TABELA já se acha incluído o adicional de 10%, 
previsto no artigo 28, da Lei n." 4.863, de 29 de novembro de 1965. 
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TABELA 12 (fôlha 5) 

Tabela Il 

Impôsto sôbre rendimentos de trabalho assalariado (art. 10 da Lei n.O 4.506, de 
30 de novembro de 1964), Cf, ser descontado 'mensalmente pelas fontes pagadoras, 
durante o exercício financeiro de 1966, com base na renda líquida do contri
buinte apurada mediante as deduções relativas à contribuição de previdência 
do empregado, ao impôsto sindical e aos encargoS de família previstos na Ta
bela III e decorrentes das alterações introduzidas pelas Leis n'< 4.862 e 4.863, 

}tenda líquida 
Cr$ 1.000 

___ .....o..-_~ ____ .. _ ---
120 
1:10 
140 
1.10 
1110 
170 
lS0 
190 
200 
210 
220 
2:{0 
240 
250 
260 
270 
280 
2HO 
aoo 
:no 
:1211 
:1:{1I 
:140 
:~!){) 

:lfiO 
:]70 
:180 
:190 
400 
410 
420 
4:1II 
140 
4,,0 
4110 
470 
48U 
,190 
;")Of) 

"lO 
020 
r;;{o 
:')40 
.it)o 
;;00 
570 
fi80 
5UO 
1;00 
lHO 
620 
ô:10 
ô40 
fi50 
()(iO 

070 
liSO 
(191) 
700 
710 
7~() 

7:10 
740 
750 
7GO 
770 
780 
7W) 
8110 
SllI 
820 
830 

de 29 de novembro de 1965 

(Ordem de Serviço n.O 24, de 29-12-1965, do DIR) 

Vigência: 1-1-1966 até 31-12-1966 

O 1 ., :l I ., li 7 
--~ - .--- - . . _. - .. -. .. .. .. ... -- . .. 

Isento I.s(\llto I:-:':nt.o Is('nt,) l~"-:nto ü;fmtl) :l:{ (in 
11,j Hlg 2:n ~Ii-t ~H7 :;:30 ;~t;3 :Wil 
4!1.'i ;"):2 H ;j(il :i\)-t li27 (;GO liq;~ 72{) 
82.S S:;S 891 D:!·l 0,")/ !)!lO 1 02:{ 1 .O:jfi 

1 1:-;;) 1 .18K 1 :221 1 :2,-)-1 1 :!S7 1. 120 l . ;~:j:) 1. {SI; 
1 48[j 1 518 1 ;")51 1 .ú::;~ 1 ri17 1. n.iO 1 .fiS:3 1 .7in 
1 . RUi 1 .818 1 881 1 9l·1 1 '1·17 1.!J80 :!. l)l:1 :! O-!f; 
2 H;; ~.17S 2 211 2 214 2 :!.77 ., {lO 2.:14:; 0 {In 
2 47[, :i.508 :.!. ;")-1 t 2 ;;7·1 " 1:07 ., (HO 2.(iT~ 2 701i 
2 .RW; ., 8:1S 2 .S71 2 !JO·( " , (I:l7 ., 971J :1.00:; :\.I13Ij 
:1. 1:1:; :: .HiS :1 201 :1 2:n :1 2fi7 :1 .:100 3.:1:1:; 3.:Jf;/j 
:1 4n.') :1.4!lH :1 .. 'i~n :1 .,~!-).h :{ .;'97 :1 <::;0 :1 \j(n ;{.fiOn 
:1.79!5 :1.82S :1 SOl :1 .891 :, \127 :1 .!)(iO :1 ,99:) 4.021: 
.\ 12" 4, ISO 4 2~;' 4.2 1,10 4. q& ,).400 4 4.:';;) 4,:;10 
.t.fi7!) 4,7:lO ·1 780 4,S10 4 ~n;) -I .9.)0 

" 
00:; :;.01;0 

fj.22[) [,,280 5.:3:)5 5 .:l',~O .). ·t-l,) 5.300 .) ,');')5 ,J.tHU 
,).77Fi ",8:10 0,885 FJ.DW ô.l'~;") <:,050 r: 10:; f 1.160 
G.:-{2Fi li ,080 G .4~:' " .·190 G. ;)4:.1 li,(iOO H.fi5!) n,7l0 
n.87.') fi.\l:-;O ().08·) 7,IHO 7 .09;') 7.1i>O 7 :lO!) 7.~f10 
7 .42,) 7.180 7. ;,;-{.") 7.5\10 7 nt .• 7 ,70() 7 ./;),) 7,8111 , D'j,) x.o:\O ~.08" :-; 1111 :-; 1 q;í X.:2.-,{) s, lO:; X.;{tiO 
S .)~Ií H .:,SO x. íi:~:) 8.fi!lO :-; 74,) S.SOO :-; sr:,r, í-UIlII 
9 07.) !I 1:11J fJ. IH" (J,21O \/.21):; D.;{,')() 'l.lO:; !J..jliO 
~t. (-)2;") !I,liSO ~-L T~:i \J 7uO !I.S-I!) !I.no'l D. !):'),) 10,010 

10.17:; lO.2:lO 10. ~85 10. :140 10,:;(1;' 10.450 10.;;0:, 10,51iO 
li) 72.) 10,780 lO.8.l5 10.8~JO lO, !l1ii 11 ,000 11. O,;,) lI. 1!O 
11 '27:) 11.:1:-W 11:1S;, lI. -!-lO 11, ,19,) 11 .;).')0 11.IiOi) 11 ,liUO 
11.S20 11 .sso 11,9:;5 !l, [lUO 12.0'S 12 100 12,1;-,.1 12.210 
L2,:{75 12,·1:10 1218;' 12. ,,)0 l~. i0;,) 12 li50 12 70;' 12.7tiO 
12,92:; 12.\180 1:; ,0:1" 1:1.0!lO 1:1 14:; 1:1 200 j;J,2:,,; 1:'.:no 
n.475 1:1.5:10 1:1 . .58;; n,(j~o 1:1 (in0 1:1.7:;0 1:1.80,; 1:l.81;0 
14 O:!5 14.080 1·1,1:1:, 1·1 I vII 11 24.; 14.:100 14 ':1;;,; 14.,110 
14, ::7:: 1·1.i::10 14. flS'; 14,7·lO 14 79,) ].1.8.50 }·l.no;, 14.1I60 
1.1.12,r; 1S.:n1 1.,. :lOl 15 :;8H 1.) . 177 15, ;:'}!i;; 1.:1. íj,~;) 15,7-ll 
11:,00" 11; .O[):l 11;.181 Ui 21;9 lü. \.,7 11\ A,I" 1 ti . ,);.~:) lU ,621 
líl.R8;J In. H7~{ 17,0111 17 .H9 17 27:1 17. :12,) 17,413 17.:'01 
17.7h;) 17.8,,:1 17.9-11 18,02(1 18 117 18.20" 18,29:1 IS:181 
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Renda líquida O 
Cr$ 1.000 

------.~ ---
840 53.625 
850 54.725 
8r,Q 55.825 
870 56.925 
880 58.025 
890 59.12.5 
900 GO.225 
mo 61.325 
!l20 62.425 
9:lO ()3.525 
940 M.o25 
950 fl5.725 
960 66.825 
970 67.92.5 
980 69.025 
990 70.12.5 

1.000 71.225 

OBSERVAÇÕES 

TABELA 12 (fôlha 6) 

Vigência: 1-1-1966 até 31-12-1966 

1 2 3 4 5 () 

-------___ o --.--------
53.735 53.845 53.955 54 .065 54.175 54.285 
54.835 54.945 .55.055 55.105 55.275 55.385 
5.5.935 56.04.5 56.155 56.265 56.375 .56.485 
57.035 57.14.5 57.255 57.365 57.475 Fi7.585 
58.135 58.241; 58.355 58.465 58.575 58.1;85 
59.2:35 59.345 59.455 59.5G5 59.ó75 59.785 
00.335 00.445 60.555 r,Q. (;65 00.77.'> 60.885 
fi! .435 61. .54.'> 61.o.'í5 r,1.7G5 m.875 61. 985 
62.535 62. Mil 02.755 62.865 fl2.975 ó3.085 
(J3.G35 63.745 63.8;';' 6:1.9fl5 64.075 04.185 
64.735 M .845 64.955 fi5.a55 6.5.175 65.285 
65.835 (1).94.5 6f1,055 fiH.165 6(;.275 66.385 
66.935 07.045 m.155 67.205 1i7 .:175 67.485 
68.035 68.145 68.255 68.:305 fi8.475 68.585 
fl9.135 69.24[, 69.3.55 69.40.'; ()9.J)75 fl9.n8.5 
70.235 70.:H5 70.455 70 . .50.5 70.m5 70.785 

205 

7 8 9 

-------- -.--
54.395 54.505 54.615 
55.495 55.605 55.715 
56.595 56.705 56.815 
57.695 57.805 57.915 
58.795 58.905 59.015 
59.895 60.005 60.115 
r,Q.995 01.105 61.215 
62.095 62.205 G2.315 
fia.195 63.305 63.'115 
64.295 64.405 64.515 
65.395 fi5.50.5 55.615 
Gt1.495 66.605 fl6.715 
G7.59.5 G7.705 67.815 
68.095 58.805 fl8.915 
09.795 59.n05 70.015 
70.895 71.005 71.115 

a) Ao rendi mente tributável que ultrapassar de Cr$ 1.nOO,Ooo ;-3PI'iÍ ~tp1i('ada. a. ta.xa de 1:3,2(}~. Adiciona.Jldo-sc 
Cr$ 71.225 ao resultndo desta operação. serú apurado o impôsto í\ Ror recolhido; 

b) Nns cálculos do impôsto da presente TABELA já se af~ha incluído () adi{'lonal de 10~'Ó, previsto no artigo 28, 
da Lei n.O 4. 8ü:), de 29 de novernbro de 1905. 

Tabela II! 
Encargos de família dedutíveis da renda bruta, mensalmente, para efeito de 

cálculo do impôsto sôbre rendimentos de trabalho assalariado 

1.. 

:\úmel'O de 
dependentes 

2 ........ . 
3 ..... .. 
4.. ... .. 
5 ..... . 
6 ..... .. 
7 .......... . 
8 ...... . 
9 ..... .. 

10 ..... .. 
11 ..... .. 
12 ...... . 
13 ...... . 
14 ...... . 
15 ...... . 
16 ...... . 
17 ....... . 
18 ...... . 
19 ..... . 
20 ....... . 

Ct>1ljuge 

G2.5UO 

Filho~ , 
aseendenLeH ou 

dependentes 

62.5DO 
125.000 
187.500 
250.000 
312.500 
375.000 
437.500 
500.000 
562.500 
625.000 
687.500 
750.000 
812.500 
875.000 
U37.500 

1.000.000 
1.062.500 
1.125.000 
1.187.500 
1.250.000 

B - Cálculo do impôsto: 

Classes de renda líquida 

De 

o 
125.001 
250.001 
450.001 
650.001 
Acima de 

Até 

125.000 
250.000 
450.000 
650.000 

1.000.000 
1.000.000 

% 

Isenta 
3,3 
5,5 
8,8 

11,0 
12,2 

Cônjuge 
e mais 

dependentes 

125.()()O 
187.500 
250.000 
312.500 
375.000 
437.500 
500.000 
562.500 
625.000 
687.500 
750.000 
812.500 
875.000 
937.500 

1.000.000 
1.062.500 
1.125.000 
1.187.500 
1.250.000 
1.312.500 

Dedução 

4.125 
9.625 

24.475 
38.775 
60.775 
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ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR-24j65 Em 29 de dezembro de 1965 

Dispõe sôbre a tributação, no exercício 
jinanceiro de 1966, dos rendimentos do traba
lho assalariado. Desconto mensal do impõsto, 
nas jantes pagadoras. Obrigações dos contri
buintes e das jantes 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO IMPõSTO DE RENDA, no uso da.s 
suas atribuições, 

CONSIDERANDO que a Lei n.O 4.862, de 29 de novembro de 1965, modificou 
a tributação dos rendimentos do trabalho assalariado, com vigência a partir 
de 1.0 de janeiro de 1966; 

CONSIDERANDO que se faz conveniente disciplinar a aplicação das nov.lS 
disposições legais, de imediato, de sorte a instruir as repartições lançadoras e 
os contribuintes em tempo útil independentemente de nova Consolidação da 
legislação; 

DETERMINA 

aos Senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores - Chefes das Inspe
torias do Impôsto de Renda que observem e façam cumprir as seguintes ins
truções sôbre a tributação dos rendimentos do trabalho assalaria.do: 

Dos Contribuintes 

I - É contribuinte tôda a pessoa física que aufira qualquer espécie de remu
neração por trabalho ou serviço prestado, no exercício de emprêgo, cargo ou fun
ção pública ou privada, considerando-se também trabalhador assalariado, para 
efeito do impôsto de renda o funcionário público civil ou militar, os Membros 
do Ministério Público, os serventuários da Justiça, os Membros e funcionários 
do Poder Legislativo; 

II - Estão sujeitas ao desconto do impôsto sôbre rendimentos do trabalho 
assalariado, de acôrdo com a aplicação de qualquer das tabelas anexas (l e lI), 
tôdas as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil que tenham renda 
líquida mensal, definida no item VI destas Instruções, superior a Cr$ 125.000 
(cento e vinte e cinco mil cruzeiros), sem distinção de sexo, idade, estado ou 
nacionalidade; 

III - São equiparados ao empregado assalariado, para fins de impôsto 
de renda, os trabalhadores avulsos, a que se refere a Lei Orgânica da Previdência 
Social (Lei n.O 3.807, de 26 de agôsto de 1960, art. 4.°, letra c), os titulares de 
emprêsas individuais e os sócios, diretores e conselheiros de sociedades comer
ciais ou civis, de qualquer natureza; 

IV - Equipara-se a diretor de sociedade anônima o representante no Brasil 
de firma ou sociedade autorizada a funcionar no território nacional; 

V - Estão isentos do impôsto os rendimentos do trabalho a.uferidos por: 

a) servidores diplomáticos de governos estrangeiros; 
b) servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e 

aos quais se tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção; 
c) servidor, não brasileiro, de Embaixada., Consulado ou repartições ofi

ciais de outros países, no Brasil, desde que no país de sua nacionalidade seja 
assegurado igual tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções; 

Da renda líquida 

VI - O desconto do impôsto terá por base a renda líquida mensal, repre
sentada pela remuneração total (salário, vencimento, subsídio, adicionais, or
denado, retirada, comissão, percentagem, gratificações, inclusive 13.0 salário, 
proventos, honorários ou qualquer outra forma de remuneração, vantagens e 
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pensões, exceto as de que trata o item VII), diminuída. da contribuição de pre
vidência social, do impôsto sindical e do valor dos abatimentos dos encargos 
de família; 

VII - Não serão incluídos, entre os rendimentos sujeitos ao desconto do 
impôsto: 

a) os proventos de aposentgdoria ou reforma, quando motivada. pelas mo
léstias enumeradas no item lU do artigo 178 da Lei n.o 1.711, de 28 de outubro 
de 1952; 

b) a indenização e o aviso prévio, pagos por despedida ou rescisão de con-
trato de trabalho, não excedentes dos limites garantidos pela lei; 

c) a~ indenizações por acidentes no trabalho; 
d) o salário-família; 
e) as gratificações por "quebra de caixa", pagas aos tesoureiros e a. outros 

empregados, enquanto manipularem efetivamente valôres, desde que em limites 
razoáveis, para essa espécie de trabalho; 

f) as ajudas de custo e as diárias pagas pelos cofres públicos ou pelo em
pregador, quando efetivamente destinadas à indenização de gastos de trans
ferência ou de instalação do contribuinte e da. sua família, em localidade dife
rente daquela em. que residia; 

g) os prêmios de seguro de vida em grupo, pagos pelo empregador em 
benefício dos seus empregados; 

h) o valor da alimentação fornecida gratuitamente pelo empregador aos 
seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado pela. alimentação forne
cida e o seu valor de mercado; 

i) o valor de uniformes, roupas ou vestimentas especiais, indispensáveis 
ao exercício de emprêgo, ca'rgo ou função, fornecidos pelo empregador gratui
tamente ou a preços inferiores ao custo; 

j) o valor do transporte gratuito, ou subvencionado, fornecido ou pago 
pelo empregador em benefício dos seus empregados, seus familiares ou depen
dentes; 

1) a parte variável, a ajuda de custo e a representação percebida em de
corrência do exercicio de mandato de representação popular, federal ou estadual; 

m) os proventos e as pensões pagos em virtude de reforma ou morte de 
ex-combatente da FEB; 

VIU - Não se considera como parcela do rendimento do trabalho, para 
efeito do desconto do impôsto de que trata o art. 10 da Lei n.o 4.506, de 30 de 
novembro de 1964, a quota-parte de muIta, a qual permanece su}eita. ao des
conto do impôsto proporcional de 10% (dez por cento), a que se refere o ar
tigo 41 da Lei n.O 2.354, de 29 de novembro de 1954; 

IX - No cálculo dos rendimentos sujeitos ao desconto do impôsto, mensal
mente, será considerada a totalidade da remuneração auferida pelo titular de 
emprêsa individual, sócio, diretor ou conselheiro de socieda.de comercial ou ci
vil, de qualquer espécie, independentemente dos limites estabelecidos na lei, ex
cluídas as gratificações ou participações nos lucros, atribuídas aos dirigentes ou 
administradores da emprêsa; 

X - O cônjuge, os filhos e outros dependentes, na constância da sociedade 
conjugal, serão considerados encargos do cabeça do casal, para efeito de apu
ração da renda líquida mensalmente, nos têrmos do item VI, à razão de Cr$ 62.500 
(sessenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) para cada um dêles, conforme espe
cificação na Tabela lU anexa; 

XI - O contribuinte que tiver sob a sua exclusiva dependência econômica 
pessoa com quem viva, no mínimo, há 5 (cinco) anos e não possa contrair ma
trimônio, incluída entre os seus beneficiários, na forma do art. 5.° da Lei 
n.O 4.069, de 11 de junho de 1962, pOderá considerá-la encargo de família, como 
dependente; 
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XII - A mulher casada é equiparada à solteira ou à viúva, sem dependentes, 
sendo considerada cabeça do casal, além dos casos previstos na lei civil, quando 
o marido estiver sob sua dependência econômica, não auferindo êle rendimento 
bruto mensal em importância superior a Cr$ 125.000 (cento e vinte e cinco mil 
cruzeiros) ; 

XIII - A mulher cujo casamento houver sido anulado, a desquita.da ou a 
que houver sido abandonada, sem recursos, pelo marido, fica sujeita ao desconto 
do impôsto como solteira ou viúva, considerado o número de filhos e outros de
pendentes, que sustentar; 

XIV - Consideram-se filhos ou dependentes, para os efeitos do disposto 
no item X, desde que não possuam rendimentos próprios: 

a) os filhos menores ou inválidos e os maiores até 24 anos de idade, que 
ainda estejam cursando estabelecimentos de ensino superior, sejam legítimos, 
leg"itimados, naturais reconhecidos ou adotivos; 

bi as filhas solteiras, viúvas sem arrimo e as abandonadas, sem recursos. 
pelo marido: 

c) os descendentes, menores ou inválidos, sem arrimo dos pais; 
d) os ascendentes, irmãos e irmãs, incapacitados para o trabalho; 
e) os menores de 18 anos, pobres, que o contribuinte comprovadamente 

crie e eduque, ou maiores até 24 anos de idade, nas mesmas condições, que ainda 
estejam cursando estabelecimento de ensino superior; 

Do impôsto 

XV - O impôsto sôbre rendimentos do trabalho, a ser descontado mensal
mente pelas fontes pagadoras, no exercício financeiro de 1966, será calculado 
de acôrdo com qualquer das Tabelas anexas, já incluído o adicional de 10';;. 
previsto no art. 28 da Lei 4.863, de 29 de novembro de 1965; 

XVI - Para efeito de cálculo do impôsto, será desprezada a fração de renda 
líquida inferior a Cr$ 1.000 (um mil cruzeiros) ; 

XVII - O impôsto. descontado e recolhido pela fonte pag'adora, será dedu
zido do que houver de ser pago pela pessoa física beneficiária do rendimento, 
de a.côrdo com a sua declaração anual, cabendo a devolução do excesso, caso 
a importância descontada seja superior ao impôsto devido em conformidade com 
a declaração; 

XVIII - O impôsto "ôbre os rendimentos do trabalho assalariado deve~'á 
ser recolhido pela fonte pagadora, global e mensalmente, dentro do mês se
guinte àquele em que houver sido efetuado o pagamento ou o crédito, aos be
neficiários; 

XIX - O recolhimento do impôsto deverá ser feito mediante guias de mo
dêlo aprovado pelo Diretor do DIR, preenchidas em 4 I quatro) vias; 

XX - A fração de impôsto inferior a Cr$ 1.000 I um mil cruzeiros), em cada 
recolhimento, será desprezada. e escrit.urada destacadamente nos registros das 
fontes pagadoras, devendo ser recolhidas aos órgàos arrecadadores federais as 
quantias das frações acumuladas, quando atingirem aquêle limite; 

XXI - Os rendimentos pagos acumuladamente serào considerados como dos 
meses a que se referirem, sem prejuízo do disposto nos it.ens XVIII e XIX; 

Das obrigações complementares. das fontes e dos contribuintes 

XXII - A falta. de recolhimento do impôsto descontado pela fonte paga
dora, após 90 (noventa) dias, contados do término do prazo estabelecido para 
o recolhimento, constit.ui crime de apropriação indébita, definido no art. 168 
do Código Penal; 

XXIII -- No caso de filiais ou agências, os recolhimentos serão efetuados 
aos órgãos arrecadadores do local de cada uma delas; 
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XXIV - As Caixas, Associações e organizações sindicais de empregados e 
de empregadores, que interfiram no pagamento da remuneração dos serviços 
prestados pelos trabalhadores avulsos, a que se refere a Lei Orgânica. da Pre
vidência Social (Art. 4.°, letra c), são consideradas responsáveis pelos des
contos do impôsto, ficando ainda obrigadas a prestar às autorida.des fiscais 
todos os esclarecimentos ou informações, como representantes das fontes paga
doras; 

XXV - Os encargos de família, correspondentes ao cônjuge, filhos ou outros 
dependentes, para. fins de desconto do impôsto na fonte, serão informados pelos 
empregados, em modêlo próprio, aprovado pelo Departamento do Impôsto de 
Renda, em uma única via, que ficará em poder do empregador, à disposição 
da fiscalização do tributo; 

XXVI - A comprovação dos encargos de familia, deduzidos da renda. bruta 
auferida pelo assalariado, será feita j unto à fonte pagadora, a qual deverá 
conservar em seu poder o documento próprio; 

XXVII - Juntamente com a sua. declaração de rendimentos, o empregador 
deverá apresentar à repartição lançadora do seu domicílio relação das guias 
de recolhimento de impôsto sôbre rendimentos do trabalho assalariado, pagos 
ou creditados no ano civil anterior. com indicação do número, data e impor
tância de cada guia, nome da repartição ou órgão arrecadador respectivo, bem 
como do número de empregados sujeitos ao desconto; 

XXVIII - As demonstrações de que trata o item XVII acompanharão as 
informações dos rendimentos pagos (aos assalariados), em modelos próprios, 
entregues com a declaração; 

XXIX - Ficam desobrigados de apresentar declaração de rendimentos, para 
o exercício financeiro de 1966, as pessoas físicas que tenham percebido durante 
o ano civil de 1965, exclusivamente, rendimentos do trabalho assalariado em 
importância global até Cr$ 7.560.000 (sete milhões, quinhentos e sessenta mil cru
zeiros), sujeitos ao desconto do impôsto nas fontes, ou, observado êsse limite, 
quando tenham auferido, juntamente com os do trabalho assalariado, rendi
mentos de outra natureza, em importância total não excedente a 3% (três por 
cento) dos primeiros; 

XXX - Quando a pessoa física tiver recebido, a partir de 1.0 de janeiro 
de 1965, rendimentos do trabalho assalariado prestado mensalmente a mais de 
uma fonte pagadora., será obrigada a apresentar declaração, se a soma dos seus 
rendimentos brutos, durante o ano, ultrapassar Cr$ 1.500.000 (um milhão e qui
nhentos mil cruzeiros), desde que não tenha sofrido, em qualquer das fontes, 
o desconto do impôsto; 

XXXI -- Os contribuintes sujeitos ao desconto do impôsto, nas fontes, des
de que não estejam obrigados a apresentar declaração de rendimentos no exer
cício financeiro seguinte, deverão informar, por intermédio do empregador, os 
rendimentos pagos a terceiros, durante o ano civil anterior, indicando nome e 
enderêço das pessoas que os receberam; 

XXXII - As informações referidas no item XXXI deverão ser prestadas 
em modelos próprios e entregues às repartições fiscalizadoras juntamente com 
a relação de que tra.ta o item XXVII; 

XXXIII - Quando a fonte pagadora de rendimentos do trabalho assala
riado estiver isenta ou imune ao impôsto de renda, deverá apresentar à repar
tição fiscaliza.dora competente, até o último dia útil do mês de abril de cada 
ano, as informações a que se refere esta Ordem de Serviço (itens XXVII, XXVIII 
e XXXI). 

(a) ORLANDO TRAVANCAS 

Diretor 



In - 29 - COTAS-PARTES DE MULTAS E FUNDO 
DE ESTÍMULO 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre os rendimentos auferidos a título de co
tas-partes de multas, decorrentes de leis fiscais. A incidência se estende, 
também, ao fundo de estímulo, distribuído aos servidores lotados e com 
efetivo exercício no Departamento do Impôsto de Renda e repartições 
subordinadas, e aos que, nelas lotados, estejam servindo no 1.0 Conselho 
de Contribuintes, no Gabinete do Ministro da Fazenda ou junto à Di
reção-Geral da Fazenda Nacional. 

VIGÊNCIAS: 1) a partir de 1-1-1944 até 28-6-1946 

2) a partir de 1-1-1955 até 

NOTAS: 

1) A tributação foi instituída pelo art. 95 do D.L. n." 5.844. de 23-9-1943 e, posteriormente, 
suprimida pelo art. L" do D.L. n." 9.407, de 27-6-1946, publicado em 29-6-1946. 

2) A incidência foi restahelecida pela Lei 11.° 2.354, de 29-11-1954 (art. 41), publ!cada na 
mesma data, passando a vigorar a partir de 1-1-1955. 

II - LEGISLAÇÃO 

D.L. n.o 5.844/43 - art. 95; art. 99; art. 102; art. 170. 
D.L. n.o 9.407/46 - art. 1.0 (95). 

Lei n.o 2.354/54 - art. 25; art. 41. 

Dec. n.o 36.773/55 - art. 98, 1.0; art. 100; art. 102; art. 170, § 5.0. 
Dec. n.o 40.702/56 - art. 98, 1.0; art. 100; art. 102; art. 170, § 5.° 
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Lei n.O 3.470/58 - art. 66. 

Dec. n.o 47.373/58 - art. 98, 1.0, I; art. 102; art. 103; art. 170, § 5.0. 

Lei n.o 4.155/62 - art. 1.0. 
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Dec. n.o 51.900/63 - art. 24, § 3.0, a; art. 98, 1.0, lU; art. 102; art. 103; 
art. 169. 

Dec. n.o 55.866/65 - art. 80, c; art. 81; art. 82. 

Lei n.O 4.863/65 - art. 28. 

Dec. n.o 57.585/66 - todo. 

Dec. n.o 58.400/66 - art. 125, b; arts. 126 a 128. 

lU - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

a) Contado da data do pagamento. .. 30 dias. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1944 até 28-6-1946 
de 1-1-1955 até 4-4-1965 

b) Contado do mês em que se efetuar 
o pagamento ........................... dentro do mês 

seguinte. 

VIGÊNCIA: de 5-4-1965 até 

IV - TAXAS 

De 1-1-1944 até 28-9-1964 ............ . 

de 29-9-1946 até 31-12-1954 .......... . 

8% 
Isento 
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1-1-1955 até 31-12-1965 
1-1-1966 até 31-12-1966 

10% 
10% + 1';6 

NOTAS: 

1) O impôsto incide sôbre o rendimento bruto e é pago como antecipação do que fôr 
devido pela declaração. 

2) A partir do exercício de 1963. face ao estatuído no art. 1.0 da Lei n.O 4.155, de 28-11-1962 
(D.a. de 30-11-621, quando se verificasse que (j impôsto pago na fonte fôra maior que o 
devido pela declaração, caberá a restituição cio excesso. 

3) No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.a. 
de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10éó na forma 
do Regulamento baixado com O Decreto n.'" 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966) nesta 
publicação. 

4) O Regulamento aprovado pelo Decreto n." 58.400, de 10-5-1966 (D.a. de 12-5-1966), não 
reconhece como excesso restituível aquêle apurado em virtude de compensação do Im
pôsto retido na fonte sôbre cotas-partes de multas com o tributa devido pela de
claração (art. 12-6). 



IH - 30 - REMUNERA~ÃO A NÃO EMPREGADOS 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre as importâncias pagas ou creditadas por 
pessoas jurídicas a pessoas físicas, em cada mês, a título de comissões, 
participações, honorários, direitos autorais ou remuneração por serviços 
prestados, quando o beneficiário não seja diretor, sócio ou empregado 
da fonte pagadora do rendimento. 

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1959 até 

NOTAS; 

1 ) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

R) 

9) 

11) 

A tributação da espécie foi instituída pela Lei n.O 3.470, de 28-11-1958 (art. 62) e al
cançou, Inicialmente, apenas a remuneração de serviços prestadas por não empregados, 
referindo-se a comissões, gratificações, participações ou honorários. 

Desde a instituição da tributação específica, existe sempre uma porção inicial de ren
dimentos não abrangida pela incidência, como será evidenciado quando focalizarmos 
as taxas. 

O art. 12, da Lei n.O 4.506, de 30-11-1964, deu nova redação e sentido mais amplo às 
dispOSições legais e regulamentares anteriores. fazendo incidir o impõsto sõbre as im
portâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a pessoas físicas, em cada mês, 
a titulo de comissões, corretagens, gratificações. honorários ou rem1tnerações por quai,.
quer serviços prestados, quando o beneficiário não seja diretor, sócio ou empregado da: 
fonte pagadora do rendimento. 

O art. 76, do Dec. n.O 55.866, de 25-3-1965, incluiu, expre&samente, na mesma subordina
ção de Incidência, os rendimentos de direitos autorais e repetiu a referência às partici
pações que, feita antes pela Lei n." 3.470/58, havia sido desprezada pela Lei n.O 4.506/64 
(art. 12). No Dec. n.o 58.400. de 10-5-1966, a matéria é objeto do art. 121, suas alí
neas P. parágrafos. 

A partir de 24-7-1964, data da publica,ão da Emenda Constitucional n.O 9, de 22-7-1964, 
perderam a Imunidade de que desfrutavam, face ao disposto no art. 203, da Constituição 
Federal, a remuneração de jornalistas e professõres, bem como os direitos de autor. 
pelo art. 1.0, da Lei n.O 4.480, de 14-11-1964, foram expressamente subordinados à inci
dência do impõsto de rende., inclusive na fonte, as importâncias correspondentes a di
reitos de autor e as relativas ao exercício da magistratura 011 da prOfissão de jornalista 
ou de professor, devidas a partir de 1.° de agõsto de 1964. 

Face ao que consta da nota anterior. a partir de 1.0 de agõsto de 1964, Os rendimentos 
pagos por pessoas .jurídlcas a jornalistas, professõres e autores, quando não haja vín
culo de emprêgo, ficam sujeitos ao tipo de incidência na fonte aqui focalizado. 

O impõsto pago na fonte será abatido do que fõr devidO pela declaração apresentada 
pelo contribuinte, desde o exercício <te 1960, em razão do estabelecido na letra c, do 
§ 3.°, do art. 24, do Decreto n." 47.373, de 7-12-1959. 

A partir do exercício de 1963, face ao estatuído pelo art. 11, sI", da Lei n.O 4.154. 
de 28-11-1962, se o impõsto recolhido na fonte fõr superior ao devido pela declarw;ão 
apresentada, caberá ao contribuinte o direito à restituição do exce~so. 

Em qualquer caso, a fonte deverá, fornecer ao beneficiário do rendimento documento 
comprobatõrio do impõsto descontado, que será anexado à declaração por aquêle apre
sentada. 

A partir de lí-7-1964. clata em que entrou em vigor a Lei n." 4.357, de 1964, passou 
a ser desprezada, no calculo total do impõsto, a fração inferior a Cr$ 1.000. 

Releva notar. que o rendimento. de qualquer montante, referente ao transporte de 
carga em veículo de propriedade do beneficiado e objeto de exame, à parte, no que 
tange ao lmpôsto a ser coorado (2%) sõbre o frete recebido em cada pagamento, 
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12) A Lei n." 4.362, de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965 (art. 24) determina que o im
pôsto de renda arrecadado na fonte, como antecipação do que fôr apurado na decla
ração de rendimentos, será restituído, mediante requerimento formulado pelo próprio 
contribuinte ou seu procurador, se a declaração respectiva, do exercício seguinte, apre
sentar resultado negatiYo. 

II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.O 3.470/58 - art. 62, 
Dec. n,o 47.373/59 - art. 24, § 3.0, c; art. 98, 1.0, II; art. 102; art. 103, 

§ 6.0; art. 106, § 3.0. 
Lei n.o 4.154/62 - art. 11 e parágrafo único; art. 13, §§ 3.0 e 4.0; art. 

35; art. 36. 
Dec. n.O 51.900/63 - art. 24, § 3.0, d, § 4.0; art. 98, 3.0, II; art. 102; 

art. 103, § 6.0. 
Emenda Constitucional n.o 9/64 - art. 3.0. 
Lei n.O 4.357/64 art. 13. 
Lei n.o 4.48064 - art. 1.0. 
Lei n.o 4.506 '64 - art. 12, a. 
Dec. n.o 55.866/65 - art. 55, §§ 1.0 e 2.0; art. 76, a e b e parágrafo 

único; art. 77; art. 78; art. 79; art. 337 e pará
grafos; art. 435. 

Lei n.o 4.86265 - art. 7.0; art. 24. 
Lei n.O 4.863/65 - art. 28. 
Dec. n.o 57.585/66 - iodo. 
Dec. n.o 58.400/66 - art. 97, §§ 1.0 e 2.0; arts. 121 a 124, alíneas e pa

rágrafos; art. 419 e parágrafos; art. 478, pará
grafo único; art. 501. 

III - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

Contado do mês em que se 
efetuar o pagamento, crédito, 
emprêgo, remessa ou entrega do 
rendimento. ................... dentro do mês 

seguinte. 

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1959 até 
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NOTAS: 

1) 
2) 

3) 

O recolhimento do impôsto deve ser feito global e mensalmente. 
O prazo acima referido foi adotado pelo regulamento baixado com o Decreto n.O 47.373/59 
(art. 103, § 6.°) e tem sido repetido nos regulamentos posteriores. 
De acôrdo com o art. 7.<> da Lei n." 4.862, de 29-11-1965, pUblicada em 30-11-1965, os 
impostos descontados e retidos mensalmente pelas fontes pagadoras poderão ser reco
lhidos aos cofres públicos, a juízo do Ministro da Fazenda, dentro do trimestre se
guinte ao mês a que cOl'l'esponderem. 

IV - TAXAS 

De 1-1-1959 até 31-12-1965 
de 1-1-1966 até 31-12-1966 

1070 
10% + 1% 

NOTAS: 

1) As taxas do impôsto vêm sendo aplicadas como segue: 

2) 

3) 

a) sôbre importãncia mensal superior a Cr$ 20.000. 

Vigência: de 1-1-1959 até 29-11-1962. 

b) sôbre importâncias superiores a três vêzes o salário mínimo fiscal vigente no mês 
anterior. 

1.0) 3 X Cr$ 14.000 = CrS 42.000. 

Vigência: de 30-11-1962 até 31_1-1963. 

2.°) 3 X Cr$ 21.000 = Cr$ 63.000. 

Vigência: de 1-2-1963 até 28-2-1964. 

3.°) 3 X Cr$ 42.000 = Cr$ 126.000. 

Vigência: de 1-3-1964 até 31-12-1964. 

O artigo 12 da Lei n." 4.506/64 mandou que o impôsto fôsse descontado quando se 
pagarem, mensalmente, Importâncias superiores a Cr$ 100.000, assim: 

1.0) sôbre 70%, do valor do rendimento bruto, no caso de ser o beneficiário vendedor, 
viajante comercial, corretor ou representante comercial autônomo; 

2.°) sôbre 80% do valor do rendimento bruto, nos demais casos. 
Vigência: de 1-1-1965 até 

No ano de 1966, à vista do determinado pelo art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 
(D.a. de 30-11-1965), o lmpôsto de renda será cobrado cOm um adicional de 10% na 
forma do Regulamento baixado com o Decreto n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), 
nesta publicação. 



lU - 31 - ALUGlJÉIS PAGOS POR PESSOAS JURÍDICAS 
FÍSICAS DOMICILIADAS ~O PAÍS A PESSOAS 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incidiu sôbre percentagens das importâncias pagas ou 
creditadas, mensalmente, pelas pessoas jurídicas a pessoas físicas do
miciliadas no país, a título de aluguéis. 

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1965 até 29-11-1965. 

NOTAS: 

1) A incidência foi instituída pelo art. 13. sua alínea a c ~~ 1.() e 2.(). da.. Lei li.O 4.506, 
de 30-11-1964, publicada na mesma data, Passou a vigorar, todavia, a partir de 1-1-1965, 
face ao recomendado no art, 90 do citado rliploma legaL 

2) Na fonna do ~ 1.0, dCl dispositivo referido na nota anterior. o rendilnento deveria ser 
considerado C0l11 redu\,âo de 20':,;), quando Os inlpostos e taxas incidentes sôbre bens 
iInóveis fôssenl pagos pelo loratário, f' de 40' ( 110S clernnis rasos dE' locarfio de proprie
dades ilnobiliárias. 

:}) O iInpôsto retirlu na Iontp será abatido <io quP rÓI' apurado l:a declaração allual da 
pessoa fí~irH j art. 13. ~ '2."). 

4) As disposições legfLÍs referida.~ nas notas allteriore~ forarll incorporadas ao Regularnento 
aprovaria peio Decreto n," 55,866, de 25-3-1965, no art. 80, alínea a, S 2," e no art. 81. 

51 A Lei n," 4,862, de 29-11-1965, publicaela em 30-11-1965 lart, 241, eletermina que o im
pôsto de renda arrecadado na fonte. CalDO antecipa cão do que fôr apurado na decla
ração de rendiInentos. ;-;erá restituído. rnediante requeriInento formulado pelo próprio 
contribuinte ou seu procurador, se a clecl:1ração respectiva, elo exercício seguinte, apre
sentar re~ultado negati~:o. 

61 Face ao disposto no art. 16, da Lei 11," 4864, rle 29-11-1965, que eleu nO"'l reelação ao 
art, 13 ela Lei !l," 4,506, de 30-11-1964, deixou de haver incidência elo impósto na fonte 
sôbre aluguéis pagos pcr pessoas jurídicas a pessoas físicas. 

II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 4.506 64 --- art. 13, a, ~~ 1.0 e 2.0; art. 90. 
Dec. n.o 55.866 65 - art. 80, a, ~ 2.°; art. 81; art. 82, 
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Dec. n.o 56.284/65 - art. 23. 
Lei n.O 4.862/65 - art. 7.°; art. 24. 
Lei n.O 4.864/65 -- art. 16. 

UI - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

Contado do mês em que houvesse 
sido feito o crédito ou pagamento ao 
respectivo beneficiário. .............. dentro do mês 

seguinte. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1965 até 29-11-1965 

IV - TAXAS 

de 1-1-1965 até 29-11-1965 .................. 10% 
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IH - 32 - FRETES 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre o rendimento, de qualquer montante, rela
tivo ao transporte de carga em veículo de propriedade do beneficiado, 
pessoa física, e será cobrado sôbre o frete recebido em cada pagamento. 

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1965 até 

NOTAS: 

1) A tributação da espécie foi Instituída pelo art. 12, alínea a, da Lei n.O 4.506. de 30-11-1964, 
que passou a vigorar, no particular (art. 90), a partir de 1-1-1965. 

2) O impôsto deve ser retido, no ato do pagamento de cada frete, qualquer que seja o 
seu valor. 

3) O recolhimento do Impôsto deve ser efetuado global e mensalmente, dentro do mês 
seguinte ao do pagamento. 

4) Sôbre a matéria, convém consultar o Ofício-Circular n.o 6/65, do DIR, incluído nesta 
publicação. 

5) A Lei n.O 4.362, de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965 (art. 24), determina que o 
impôsto de renda arrecadado na fonte. como antecipação do que fôr apurado na de
claração de rendimento3, será restituído, mediante requerimento formulado pelo pró
prio contribuinte ou seu procurador, se a declaração respectiva, do exercício seguinte, 
apresentar resultado negativo. 

II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 4.506/64- art. 12, a; art. 90. 

Dee. n.o 55.866, 65 - art. 76, parágrafo único; art. 77; art. 78; art. 79. 

Lei n,o 4.862/65 - art. 7.°; art. 24. 
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Lei n.O 4.863/65 - art. 28. 
Dec. n.o 57.585/66 - todo. 
Dec. n.o 58.400/66 - art. 121 e §§ 1.0 e 2.0; arts. 122 a 124. 

III - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

Contado do mês em que houver 
sido feito o crédito ou o pagamento 
ao respectivo beneficiário. .......... dentro do mês 

seguinte. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1965 até 

NOTA: 

219 

De acôrdo com o art. 7.° da Lei n." 4.862, de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965, 
o impôsto descontado e retido mensalmente pela fonte pagadora, poderá ser recolhido 
aos cofres públicos, a Juízo do Ministro da Fazenda, dentro do trimestre seguinte ao 
mês a que corresponder. 

IV - TAXAS 

De 1-1-1965 até 31-12-1965 
de 1-1-1966 até 31-12-1966 

NOTA: 

No ano de 1966, á vista do determinado no art. 28, ela Lei n." 4.863, de 29-11-1965. 
(D.O. de :lO-1l-19(5), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na 
forma do Regulamento baixado pelo Decreto n." 57.585, de 6-1-1966 (D.O, de 7-l-1966). 
nesta publicação. 



III - 33 - MULTAS E/OU V ANTAGEl\S DECORRENTES 
DA RESCISAO DE CONTRATOS, EXCETO 
OS DE TRABALHO 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre as importâncias relativas a multas ou van
tagens recebidas pelas pessoas físicas, nos casos de rescisão de contra
tos, excetuadas as importâncias recebidas pelos assalariados a título 
de indenização, nos casos de rescisão de contratos de trabalho, 

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1959 até 

NOTAS: 

1) A tributação da espécie foi instituída pela art. 10, da Lei n." 3.47.0/58, passando a pre
valecer a partir de 1-1-1959. 

2) As multas e vantagens recebidas como indenização por rescisão de contrato de trabalho 
são alcançadas pela incidéncia aqui focalizada, na parte excedente aos limites garan
tidos por lei (Consolidação das Leis Trabalhistas). 

3) O impôsto pago na fonte será abatido do que fôr devido pela declaração, mas se ocor
rer excesso não cabel"á ao contribuinte direito à restituição. 

II - LEGISLAÇÃO 

Lei n,o 3.470.58 - art. 10. 
Dec. n.o 47,373 /59 art. 98, 1.0, IIl; art. 102; art. 103. 
Dec. n.o 51.900/63 - art. 98, 3.0, IV; art. 102; art. 103. 

Dec. n.o 55.866/65 - art. 80, d; art. 82. 
Lei n.o 4.863/65 - al't. 28. 

Dec. n.o 57,585/66 - iodo. 
Dec. n.o 58.40066 - art. 125, c e ~ 2.°; art. 127; art. 128. 
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IH - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

Contado da data do pagamento, cré
dito, emprêgo, remessa ou entrega do ren-
dimento. ............................. 30 dias. 

VIGÊNCIA: de 1-1-1959 a 4-4-1965 

Contado do mês em que houver sido 
efetuado o pagamento, crédito, emprêgo, 
remessa ou entrega do rendimento, glo-
bal e mensalmente. .................. dentro do mês 

seguinte. 

VIGÊNCIA: de 5-4-1965 a 

NOTA: 

221 

Os regulamentos anteriores ao Dec. 55.866/65, publicado em 5-4-1965, não previam 
prazo específico para o recolhimento do impôsto de fonte sôbre as importâncias rela
tivas a multas ou vantagens decorrentes de rescisão de contratos. O prazo era, por
tanto, o da regra geral - 30 dias do pagamento etc. O Regulamento aproovado pelo 
Decreto n.O 55.866/65 (art. 82), entretanto, fixou como prazo para o recolhimento, na 
espécie, o mês seguinte àquele em que se efetuar o pagamenta etc., previsto, também, 
para outras formas de incidência, pela Lei n." 2.354/54 (art. 25). Sôbre o assunto, 
veja-se, também, o art. 127 do Dec. n." 58.400, de 10-5-1966. 

IV - TAXAS 

De 1-1-1959 até 31-12-1965 
de 1-1-1966 até 31-12-1966 

10;10 
10% -I- 1% 

NOTA: 

No ano de 1966, à vista do determinado pelo art. 28, da Lei n.o 4.863, de 29-11-1965 
(D.O. de 30-11-1965). o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na 
forma do Regulamento baixado pelo Decreto n.o 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), 
nesta publicação. 



IlI· 34· RENDIMENTOS DAS COTAS DE PARTICIPAÇÃO 
NO FUNDO NACIONAL DE INVESTIMENTOS 

I - INCIDÊNCIA 
O impôsto incide sôbre os rendimentos das Cotas de Participação 

no Fundo Nacional de Investimentos, criado pelo art. 74, da Lei n.o 4.242, 
de 17-7-1963 (D.a. de 18-7-1963). 

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1964 até 

NOTAS: 

1) A tributação foi instituída pelo parágrafo único do art. 76, ds Lei n.O 4.242, de 17-7-1963, 
passando a vigorar a partir de 1-1-1964. 

2) O Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 55.866, de 25-3-1965, não consolidau o disposi
tivo legal citado na nota ~nterior. 

II - LEGISLAÇÃO 

Lei n.o 4.242/63 
Lei n.o 4.863/65 

art. 74; art. 76, parágrafo único. 
art. 28. 

NOTA: 

O Decreto n." 53.704, de 16-3-1964, aprovou o Regulamento do FUNAI (Fundo Nacio_ 
nal de Investimentos) criado pejo artigo 74 da Lei n.O 4.242/63 (D.a. de 17-3-64 retificada 
no D.a. de 25-3-64). O Regulamento citado, entretanto, foi tornado sem efeito pela De
creto n.O 53.846, de 25-3-1964, publicada no D.a. de 30-3-1964. 
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III - PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

Contado da data do crédito, paga
mento, emprêgo, remessa ou entrega do 
rendimento. .......................... 30 dias 

VIGÊNCIA: de 1-1-1964 a 

NOTA: 

223 

Não havendo prazo legalmente previsto. é de ser aplicado ao caso o prazo geral. 

IV - TAXAS 

De 1-1-1964 a 31-12-1965 
de 1-1-1966 a 31-12-1966 

10% 
10% + 170 

NOTA: 

No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n." 4.86:3, de 29-11-1965 
(D.a. de 30-1-1965). o impôsto de renda será cobrado COm Um adicional de lOs;, na 
forma do Regulamento baixado com o Decreto n:' 57.585, ele 6-1-1966 (D.O. ele 7-1-1966), 
nesta publicação. 



IH - 35 - LUCRO OBTIDO PELAS PESSOAS FÍSICAS NA 
VENDA DE PROPRIEDADES IMOBILIÁRIAS 

I - INCIDÊNCIA 

o impôsto incide sôbre o lucro apurado pelas pessoas físicas na 
venda (vigência 1) de propriedades imobiliárias, equiparando-se à ven
da a promessa de compra e venda e a cessão de direitos de promessa de 
compra e venda, ou atos equivalentes (vigência 2). 

VIGÊNCIA 1: a partir de 14-6-1946 até 

VIGÊNCIA 2: a partir de 29-11-1958 até 

NOTAS SõBRE INSTITUIÇÃO DA INCIDÊNCIA E ALTERAÇõES 

1) A tributação da espécie foi instituida pelo Decreto-Lei n." 9.330, de 10-6-1946, pUbli
cado no D.a. dt' 14-6-1946, quanda passaram a vigorar suas disposições. Então, o im
pôsto sô incidia sôbre lucrüs apurados na venda de propriedades imobiliárias, devendo 
ser recolhido antes de passada a escritura definti\'a. 

2) Pelo art. 4." da Lei n." 3.470, de 28-11-1953. pUblicada no D.a. da mesma data, equi
pararam-se à i'cnda, a promessa de compra e venela e a cessão de direitos de promessa 
de compra e venda sôbre propriedades imobiliárias, para os efeitos da incidência do 
impôsto. Essa equiparaçáo aplica-se ao caso de escrituras lavradas a partir de 45 dias 
da pUblicação da Lel, ou seja a partir de 13-1-1959 (art. 4.", § 4.°). Sôbre o assunto, 
veja-se, nesta publicação, a O.S. n." 4/59, do DIR. 

3) Face ao determinado no art. 9." da Lei n." 3.470,58, não são computãveis como parcelas 
integrantes do custo do imóvel e das benfeitorias, os juros que tenham sido abatidos 
nas declaraçôes dc rendimentos da pessoa física dD vendedor. 

4) lo. partir da Lei n." 3.470, de 28-11-1958 (art. 81), as pessoas físicas que explorarem, 
habitual e profi"sionalmente, a incorporação ou a construção de prédios para a venda, 
a "enda de lotes de terrenos de sua propriedade ou dOS quais tenha opção ou pro
messa de compra e venda, ficaram sujeitas ao impôsto à razão de 25% (apl1cável a 
partir de 1-1-1959) sôbre o lucro líquido l1avido. Excluíam-se dêsse critério os imóveis 
de zona rural ou que tivessem destinação rural (art. 81, § 1.0). Não se aplicava, tam
bém, ao loteamento, em zona urbana, cUjo proprietário não tivesse anteriormente exer
cido profissionalmente essa atividade (art. 81, § 2."). O art. 41, § 2.°, da Lei n.O 4.506/64, 
revogou, a partir de 1.0 de janeiro de 1965, o artigo 81 da Lei n.O 3.470/58, não se apli
cando a revogação (§ 3.°) aos casos cujos contratos tenham sido celebrados até 31-12-1964. 

5) A partir da Lei n.o 4.131/62, pUblicada no D.a. de 27-9-1962 (art. 46 combinado com 
o art. 43). os lucros provenientes da venda de propriedades imobiliãrias, inclusive da 
cessão de direitos, quando o proprietária - pessoa física ou jurídica - fôr residente 
ou tiver sede no exterior, ficaram sujeitos ao impôsto, às taxas que vigorassem para 
os rendimentos ele ações ao portador. O art. 43, da Lei n." 4.131/62, foi alterado pelo 
art. 1.0 da Lei n.O 4.390, de 29-3-1964, sem que a nova redação tenha indicado taxa 
aplicável ao caso do lucro imobiliário de domiciliado no exterior. Por isto, a partir 
da vigência da Lei n." 4.390/64 (D.O. de 19-9-1964), há que ser aplicada à espécie a 
taxa comum a qualquer rendimento de domiciliado no exterior. 

6) Para vigorar nos exercícios de 1963 e 1964 foi criado um adicional (impôsto também), 
de 20'.{, sôbre o ralar do impôsto incidente sôbre lucros apurados na alienação de pro
priedades imobiliárias (Lei n.O 4.154/62). 

7) Ficando apurada pelas autoridades fiscais que o "alor da venda foi superior aO con
signado na guia do recolhimento, o comprador do imóvel ficarã solidàriamente res
ponsável com o vendecior pelas diferenças de impôsto e multa.' (art. 21, § 1.", ela Lei 
n." 4.154, de 28-11-1902 - D.O. ele 30-11-1962). 
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8) Ver nota n." 2, sob o titulo "Diversos" caso em que a responsabilidade pelo paga
mento do impôsto e seus acréscimos poderá recair sôbre o adquirente do imóvel. 

9) Não importará, para fins fiscais, em aumento do preço do imóvel a circunstância de 
o adquirente assumir o ônus do impôsto e seus acréscimos (art. 47, § 3.°, da Lei 
n." 4.591/64). 

10) Veja-se, nesta publicação, a O.S. n." 4/59, do DIR, disciplinando a aplicação das taxas 
do impôsto sôbre os lucros imobiliários, das pessoas físicas, tributáveis a partir de 
1959. 

11) O Oficio-Circular n." 28/61, do DIR, nesta publicação, transcreve importante decisão 
do Supremo Tribunal Federal. Incidência do impôsto sôbre lucro na venda de imóvel 
havido por herança. 

12) Veja-se, nesta pUblicaçáo, o Ofício-Circular n." 42/64, do DIR, que cuida da exigência 
do impôsto sôbre lucro imobiliário, nos casos que especifica, face ao disposto no art. 4.° 
e seus parágrafos, da Lei n." 3.470, de 28-11-1958. 

13) Estabelece a Lei n." 4.728, de 14-7-1965, pUblicada no D.a. de 16-7-1965, que, na aliena
nação, promessa de alienação ou transferência de direIto à aquisição de imóveis, quando 
o adquirente fôr sociedade que tenha por objeto a compra e venda de imóveis construí
dos ou em construção, a construção e venda de unidaeds habitacionais, a incorporação 
de edificações ou conjunto de edificaçôes em condomínio e a venda de terrenos lo
teados e construídos ou com a construção contratada, a pessoa física que alienar ou 
prometer alienar o imóvel, ceder ou prometer ceder o direito à sua aquisição, ficará 
sujeita ao impôsto sôbre o lucro imobiliário, à taxa de 5'70. Nos casos ora previstos, 
poderá o vendedor optar pela subscrição, em dôbro, de Obrigaçôes do Tesouro Nacional. 
Se a sociedade adquirente, a qualquer tempo, alienar o terreno ou transferir o direito 
à sua aquisição sem construí-lo ou sem a simultãnea contratação de sua construção, 
responderá pela diferença entre o impôsto pago pela pessoa física e o devido às taxas 
normais, sujeito o débito à atualização monetária (Lei n." 4.728/65 - art. 63 e pa
rágrafos) . 

14) Em decorrência da Lei n." 4.862, de 29-11/1965, a pessoa física poderá optar pela in
clusão, em sua declaracão anual de rendimentos, dos lucros apurados na venda, em 
cada ano, de até 3 propriedades imobiliárias, para fins residenciais, ficando dispensado. 
nesse caso, do impôsto de lucro imobiliário, desde que no instrumento de alienação 
cOnste expressamente o fato. 

NOTAS SóBRE DEDUÇõES: 

1) Inicialmente, O impôsto era calculado sôbre a diferença entre o valor da venda e o 
custo do imóvel para o vendedor, permitidas, mediante comprovação, as deduçôes enu
radas a seguir: 

a) o impôsto de transmissão pago pelo vendedor; 
b) benfeitorias e juros de empréstimos tomados para a sua realização; 
c) comissões pa.gas para a realização da venda. 

2) Além das deduções indicadas na nota anterior, cabia, ainda, ao vendedor o direito 
de abater as seguintes percentagens, calculadas sôbre a diferença entre o valor da 
venda e o custo do imóvel e das benfeitorias, quando houvesse: 

2'70, quando a aqUisição tivesse sido feita dentro dos dois últimos anos; 
5%, quando a aquisição tivesse sido feita entre 2 e 5 anos; 

10%, quando a aquisição tivesse sido feita entre 5 e 10 anos; e 
15%, quando a aquisição tivesse sido feita há mais de 10 anos. 

3) A Lei n.O 154/47 (art. 25) que vigorou a partir de 1-1-1948, elevou as percentagens 
referidas na nota anterior, como segue: 

4) 

5) 

10%, no caso de aquisição feita nos últimos 2 anos antes da venda; 
15%, no caso de aquisição feita entre 2 e 5 anos antes ela venda; 
25'70, no caso de aquisição feita entre 5 e 10 anos antes da venda; 
30%, no caso de aquisição feita há mais de 10 anos antes da venda. 

O Decreto n." 36.773, de 13-1-1955 D.O. de 17-1-1955 (art. 92, § 5.°), declarou que, no 
caso de venda de imóveis havidos por herança, seria considerado como valor de custo 
aquéle que constasse do laudo de avaliação nos autos de inventário. No caso de venda 
de imóveis havidos por doação, seria considerado COmo custo o valor que tivesse ser
vido de base para o cálculo do impôsto de transmissão. 
Não se admite a dedução de juros que tenham sido pagos pelo vendedor para comprar 
o imóvel ou para realizar benfeitorias, quando ésses juros tenham sido abatidos nas 
declarações da pessoa f18ica do vendedor (Lei n." 3.470/58 - art. 9."). 
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6) A partir de 27-8-1962, quando foi pUblicada a Lei n.o 4.116, da mesma data, somente 
os corretores de imóveis e as pessoas jurídicas legalmente hr..bilitadas, poderão receber 
remuneração comO mediadores nas operações imobiliárias. Portanto, a partir da data 
referida não se admite dedução de comissões pagas a não corretores. 

7) Ver notas sob o título CORREÇÃO MONETÁRIA, neste item de incidência, cuidando 
da tributação especial da variação monetária do custo de aquisição do imóvel e das 
benfeitorias. 

8) Veja-se a O.S. n." 11 /59, do DIR, nesta publicação, sól::re arbitramento do custo de 
benfeitorias, quando não exista prova documental do seu custo. 

NOTAS SóBRE ISENÇÕES: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

A Lei n." 154/47, vigente a partir de 1-1-1948 (art. 24 e parágrafo único), declarou 
que a tributação prevista no Decreto-Lei n,o 9.330/46 somente seria aplicável á venda 
de bens imóveis corpóreos (art. 43, do CÓdigo Civil) e excluiu da tributação os lucros 
na venda de imóveis rurais de valor até CrS 100.000, perman8ntemente, e, de valor 
superior a Cr$ 100.000, nos anos de 1948, 1949 e 1950. 

A partir de 24-5-1956, data da publicação da Lei n." 2.786, de 21-5-1956 I art. 4."), fica
ram isentas do imposto sobre lucro imobiliáriO' as transmissões de propriedades, de
correntes de desapropriação amigável Ou judicial. 

A partir de 21-12-1961, data da publicação da Lei n." 3.995, de 14-12-1961, ficaram isentos 
do impõsto os lucres havidos na venda de propriedades imobiliárias, quando se refe
rirem ao deslnmnbran1ento de imóveis lurais em lotes de área igualou inferior a 50 
hectares, destinados à exploração agro-pecuária no Nordeste (art. 35). Quando o des
membran1ento se fizer en1 áreas superiores a 50 hectares e iguais ou inferiores a 100 
hectares, haverá uma redução de 50'; no impõsto devido (art. 35, ~ 1."). Verificando-se 
haver sido dada, em qualquer tempo, destinação diversa ao imóvel, o adquirente será 
responsável pela tributação a que estaria sujeito o lucro, cobrada em tresdóbro. 

Em face do estatuído no ~ 5.", do art. 21, da Lei n," 4.154, de 29-11-1962 (D.a. de 
30-11-1962), ficaram isentos do impõsto Cle lucro imobiliário, os lucros obtidos na venda 
de imóveis rurais, destinados à exploração agropastoril ou extrativa, de valor até 50 
vêzes o salário mínimo fiscal. A Lei n." 4.506, de 30-11-1964, pUblicada no D.a. da 
mesma data, determinou, no parágrafo único do art. 3. 1

', que os valôl'€s expressos en1 
salários mínimos na legislação do impõsto de renda, fôssem expressos em cruzeiros, 
a partir do exercício finr,nceiro de 1965. O Regulamento aprovado pelo Decreto núme
ro 55.866;65, declara (art. 83, ~ 2.", a) que a isenção é concedida nas vendas de imóveis 
focalizados nesta nota, ele valor até CrS 2.W0.000. Êsse valor, no' ano de 1966, foi atuali
zado para CrS 2.646.000 IDec. n." 58.400/66 - art. 132, a). 

A isenção prevaleceu, portanto, sôbre os seguintes valôres: 

De 30-11-1962 até 31- 1-1963 (50 X Cr$ 14.000) Cr$ '/00.000 

de 1- 2-1963 até 28- 2-196~ (50 X Cr$ 21.000 I Cr$ 1.050.000 

de 1- 3-1964 até 31-12-1964 ( 50 X Cr$ 42.000 ) Cr$ 2.100.000 

de 1- 1-1965 até 31-12-1965 ........... Cr$ 2.100.000 

de 1- 1-1966 até 31-12-1966 cr$ 2.646.000 

A partir da vigência da Lei n." 4.380, de 21-8-1964 (D.a. de 11-9-1964), excluíram-se da 
incidênci8. do impósto (arts. 57 e 58): a variação corre:.:pondente aos reajustamentos mo
tários do saldo devedor dos contratos corrigidos, nos têrmos dos seus artigos 5.0 e 
6.° e os lucros e rendimentos auferidos pelas pessoas físicas, resultantes de operações 
de construção e primeira transnção, inclusive alienação e locação, relati\'os a prédios 
residenciais que vierenl a ser construídos no Distrito Federal, cujo valor não ultrapasse 
a 60 vêzes o salário minimO' da região I arts. 84, 412 e 413, do Decreto n." 55.866/65 e 
artigos 131, 132, J e 500 do Dec. n." 58.400/66). 

Dentro de dez anos cont:::tdos de 30-11-1964, ficanl isentos do impôsto sôbre lucro in10-
biliário as transmissões de imóveis rurais, realizadas com o objetivo mediato de eli
minar latifúndio ou efetuar reagrupamentos de glebas, no propósito de corrigir mini
fúndios, dEsde que tais objetivos sejam verificados pelo Institnto Brasileiro de Reforma 
Agrária I Lei n." 4.504, de 30-11-1964 - arts. 125 e 128 I . 

De acôrdo com o determinado na Lei n.'· 4.862, de 29-11-1965, pUblicada em 30-11-1965, 
ficaram isentos do impôsto os lucros decorrentes da venda de propriedade imobiliária 
para residência, cuja cor..strução já tenha sido concltúda e aprovada pela competente 
autoridade, se a respectiva transferência de direitos fór contratada depois de 5 anos, 
contados da data da aquisição ou do início da construção do imóvel (art. 8."). A isen
ção somente beneficia o máximo de 2 operações de venda, de promessa de venda, de 
cessão de direitos ou equivalente, realizadas pelo mesmo alienante em cada ano civil 
(art. 8.0), parágrafo único). 
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8) Veja-se a nota 14, sob o título NOTAS SõBRE INSTITUIÇÃO DA INCID~NCIA E AL
TERAÇõES, para o caso de até 3 operações de venda de imóveis residenciais, realizadas 
pelo mesmo alienante, em cada ano civil. 

NOTAS SõBRE COMPROVAÇÃO: 

1) O Decreto n." 24.239, de 22-12-1947, publicado no D.a. de 24-12-1947 (art. 92, ~§ 3.° II 
5."), declarou sujeitos à comprovação os valõres de venda e de custo do Imóvel, bem 
como as deduções pleiteadas nas guias de recolhimento, concedendo prazo de 30 dias 
para a apresentação dos dccumentos, no caso de não poderem os mesmos ser exibidos 
no ato do recolhimento. Findo o prazo, que poderá, a juízo dos Delegados do Impõsto 
de Renda, ser p"orrogado, e não feita a cClmprovação, as deduções e percentagens não 
comprovadas devem ser glosadas e cobrada a diferença de Impõsto. 

2) A partir de 17-1-1955, quando passou a vigorar o Decreto n." 36.773/55 (art. 92, §§ 6.° 
e 7.°), o prazo para comprovação foi fixado em 60 dias, podendo, a juízo da autoridade 
fiscal e mediante requerimento, ser prorrogado. As deduções e percentagens, depois 
do advento do mesmo diploma legal, glosadas por falta de comprovação, não poderão 
ser restabelecidas depois que o ato S~ tornar irrecorrível na órbita administrativa. 

3) Vejam-se as notas í"eitas sob título NOTAS S6BRE AVALIAÇÃO JUDICIAL. 

4) Havendo quitação do preço antes de concluídas as benfeitorias, será admitida a de
dução do custo estimado pelo vendedor, sujeito à comprovação dentro do prazo de 60 
dias do habite-sc, ficando o vendedor G"brigado ao pagamento da diferença do Impõsto 
com o acréscimo da multa cabivel (art. 90, parágrafo único do Decreto n.o 55.866/65 e 
art. 136, parágrafO' único do Dec. n." 58.400/66). 

5) O valor da venda e o da cessáO' devem ser comprovaGos, mediante documento que in
dique o valor definitivo de taSê para a incidência do impôsto de transmissão ou, quando 
não hm .. lver incidêllcia dê2se tributo, o que servir de base para a cobrança do impôsta 
predial, territorial ou sõbrc a cessão, expedido pela repartição competente (art. 92 d 1 

Dec. n." 55.866/65 e art. 138 do Dec. n." 58.400/66). 

:;OTAS SõBRE AVALIAÇÃO JUDICIAL: 

1) O Decreto n.O 24.239, de 22-12-1947, publicada no D.a. de 24-12-1947 (art. 92, § 3.°) 
declarou admitir-se, para suprir a comprovação do custo das benfeitorias, a avaliação 
jurlicial. 

2) O Decreto n." 36.597, de 10-12-1054, pUblicado no D.a. de 13-12-1954, declarou que a 
a valiação jUdicial deveria processar-se perante o Juizo competente para conhecer de 
causas em que a União fõsse interessada, devendo funcionar, sempre, na sua reallza
ç3.o. perito avaliador louvfi.do pelo representante da União. 

3) Quando o contribuinte não se conformar com o arbitramento feito pela autoridade 
fiecal, relativamente a.Cl valor de benfeitorias (não comprovadas cOm documentação há
bil), ser-lhe-á facultado o direito de promover a avaliação judicial, que, todavia, não 
poderá exceder o limite de 10 vêzes o valor locativo anual, nem tampouco terá efeito 
suspensivo da cobrança (Lei n.O 3.470/58 - art. 8."). 

4) A avaliação judicial em todos os casos será feita por avaliador judicial, e, onde houver 
avaliadores privativos de Varas da Fazenda Pública, a êstes caberá fazer a avaliação 
(art. 96 da Lei n." 3.470/58). Onde não houver avaliador judicial, poderá o Juiz designar 
peritos eótranhos aOs quadros da Justiça (art. 96, parágrafo único). 

NOTAS SõBRE ARBITRAMENTO: 

1) O art. 6." da Lei n.O 3.470, de 28-11-1958, facaltou ao Fisco arbitrar o valor da venda 
do imóvel, quando o preço da operação constante do instrumento fôr notoriamente 
inferior ao real. O arbitramento será baseado no valor definitivo de incidência do im-
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pôsto de transnlissfto de propriedade nos ('asos de pagmnento à vista, ou valor equiva
lente na data da cessão ou promessa de ,-cnda (§ 1." do art. G.o). O arbitramento não 
poderá exceder (§ 2.0, do art. 6."), sal\'o prova em contrário, a 8070 do valor sôbre 
o qual tenha incidido o impôsto de transmissão. A regra também se aplica (art. 7.0 
e parágrafo único) ao caso da venda de imóvel havido por doação, herança ou legado. 

2) A partir de 28-11-1958, data da vigência da L·ei n.o 3.470, também foi facultado ao 
Fisco arbitrar o custo das benfeitorias não comprovadas, até o limite de 10 vêzes o 
valor locativo anual à época da realizção das aludidas benfeitorias, sendo facultado. 
outro~c:;sim, ao contribuinte promover a avaliaç{ío judicial, quando inconformado C0111 
o arbitramento, respeitado, no entanto, o limite citado e sem efeito suspensivo da co
brança (art. 8.° e parágrafo único da Lei n° 3.470/58). 

3) Pela O.S. n." lI/59, constante desta publicação. o DIR estabeleceu normas específicas 
a serem observadas pela autoridade fiscal quando, inexistindo comprovaçao do custO' das 
benfeitorias, deva ser feito o arbitramento de seu valor. 

4) Pela O.S. n.O 14/59, nesta publicação, o DIR disciplina o arbitramento do valor da 
venda do imóvel, quando o preço declarado da operação fôr notôriamente inferior ao 
valor real. 

NOT AS SõBRE RECOLHIMENTO DO IMPÔS TO: 

1) O recolhimento do impósto de lucro imobiliário compete ao Hndedor, devendo ser feito 
por meio de guia própria, conforme modêlo aprovado pela repartição. 

2) A partir de 28-11-1958, face ao disposto no art. 4.°, § 1.0, da Lei n.O 3.470, o impôsto 
deve ser recolhido até a data da escritura, quando hou\'er qUitação de preço, e dentro 
de 30 dias, contados do pagamento da última prestação, nos demais casos. 

3) O recolhimento do impôsto sôbre lucro imobiliário fora dos prazos previstos, subordi
na-se às penalidades aplicá,-eis às infrações relativas ao sistema de arrecadação nas 
fontes, a partir da vigência da Lei n.O 3.470, de 28-11-1958 (art. 4.", , 2.°). 

4) Nos casos de incorporação de imóveis ao capital da sociedade, o impósto deverá ser 
recolhido dentro de 30 dias contrràos da data da assern'bleja-geral de sociedade anônima 
aprovando a ínco'rporação ou da data do registro contú,bil, ou da escritura pública, nos 
demais tipos de sociedade. 

5) O recolhimento do impôsto deverá 08r feito à repartição do local do domicílio fiscal 
do vendedor, ressalvado o cun1primento das obrigações fiscais por procurador, no local 
da situação do imóvel (art. 95, ~ 3.", do Decreto n." 47.373/59). Aplica-se a exigência, 
também, no caso de cessão (§ 4:\ do 8.l'tigo citado). 

6) Ver notas 6 a 8 :iOb o título NOTAS SôBRE CORREÇÃO MONETÁRIA, focalizando a 
opção do contribuinte pela aquisição de obrigações reajustáveis ao invés do pagamento 
do impôsto sôbre a correção monetária do custo do imóvel. 

7) Quando o adquirente fizer a retencão do impôsto, como previsto no art. 46, da Lei 
n.O 4.591,'64, ficará responsável, para todos os efeitos, perante o Fisco, pelo recolhimento 
do tributo e acréscimos, inclusive pelos reajustarnentob que vier a sofrer o débito 
fiscal (art. 46, parágrafo único, da Lei n.O 4.591/64). 

8) No caso de pagamento a prazo do preco de alienação do imóvel, contratada a partir 
de 17-7-1964, o impósto de lucro imobiliário terá seu montante corrigido monetàriamente, 
sempre que o alienante ti\'er recebido mais de 70% do valor da alienação do imóvel ou 
do direito à sua aquisição, sem que haja efetuado o recolhimento do impôsto (Lei 
n.O 4.357/64, art. 4.°, § 5.°). 

NOTAS SôBRE ESCRITURA: 

1) Deverão constar das escrituras de C0111pra e venda de propriedades in10biliárias ou de 
prO'l1lessa de compra e venda ou de cessão de direitos de promessa de compra e venda 
ou atos equivalentes, sob pena de multa aplicável aos tabeliães de notas ou aos ser
ventuários que exerçam função de notário público O'U de oficial de registro, o número 
da guia de recolhimento, com respectivo recibo, data, preço de venda ou cessão e valor 
arbitrado (Lei n,o 3.470/58, art. 5.°). 

2) Quando a transação n10 proporcionar lucro tributável, a guia de recolhimento a que 
se refere a nota anterior será substituída pela guia negativa, convenientemente visada 
pelas autoridades do imJjôsto de renda, devendo, nesse caso, o vendedor declarar que 
se compromete a recolher no prazo de 10 dias, contado da ciência do debito, o impôsto 
que venha a ser apurado na revisão da guia. 

3) Os tabeliães e serventuários que exerçam funções de notários públicos não poderão lavrar 
escritura por valor superior ao constante da guia. 

4) Os tabeliães de notas e serventuáriO's que exerçam função de notário público ou de ofi
cial registro não poderão lavrar escritura de compra e venda ou de pron1essa de cornpra e 
venda ou de cessão de direito de promessa de compra e venda sôbre propriedade imo
biliária, ou atos equivalentes com cláusula de quitação de preço, sem que seja feita, 
pelO vendedor ou cedente, prova do recolhimento do impôsto devido, ficando, os in
fratores, sujeitos às seguintes multas: 
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a) a partir de 14-!i-194G, data da pUlJlkação do D.r.. 11." 9.330/46 (art. 5.") até 
27-11-1958: 
Cr$ 2.000 a Cr$ 5.000; 

b) a partir de 28-11-1958, data da publicação da Lei n." 3.470/58 (art. 5.") até 
29-11-1962 : 

Cr$ 5.000; 

c) a partir de 30-11-1962, data da pUblicação da Lei n." 4.154/62 (art. 21, § 4.") até 
...... : 5% do valor da operação imol1iliária. 

5) Veja-.~e, nesta pUblicaçáo, a O.S. n." 1/63, do DIR, sôbre informaçôes que devem ser 
remetldas pelos tabeliães e serventuãrios que exercam funçôes de notários pÚblicos às 
repartições do impõsto de renda, relati ,'amente às escrituras lavradas em seus Cartôrios. 

NOTAS S6BRE DIVERSOS' 

1) As autoridades do irnpôsto de renda cOlllunicaráo aos Cunselhos Regionais de Corre
tores de Imóveis a ocorrência de faltas cometidas por corretores e que por qualquer 
forma prejudiquem os inter,,",es d'l Fazenda Nacional (Lei n." 4.116/62 -. D.O. de 
27-8-1962 _. arts. 16 e 17). 

2) Quando no contrato se fixar que a obrigação do pagatllento do impôsto e seus acrés
cimos é transferida ao adqUirente do imóvel flever-se-á explicitar o nlontante que tal 
Obrigação atingiria, se sua. sntisfacão se desse l1a data da escritura. Neste caso, o 
adquirente, para todos os efeitos,' será tido como responsável perante o Fisco (Lei 
n." 4.591/64 - art. 47). 

3) No caso de pagamento a prazo do preço de alienação do imóvel, contratada a partir 
de 17-7-1964, o impôsto de lucl'O imobiliário terá o seu montante atualizado monetària
mente, sempre que o alienante tiver recebido mais de 70% do valor da alienação <1:0 
imóvel O'u do direito it sua aquisição, sem que haja efetuado o recolhimento do tri
buto (Lei n." 4.357/64 -- art. 4.", ~ 5."). 

4) Veja-se, nesta publicação, o Oficio-Circular n." 9/62, do DIR, transcrevendo importante 
Ordem de Serviço da então Diretoria das Rendas Internas, que transmitiu instruções 
especificas aos exatores federais, relativamente aos trabalhos de arrecadação do impõsto 
sôbre lucro imobiliário. 

5) A O.S. n.O 1/63, do DIR (ver nesta publicação), aprova modêlo da ficha-súmula de 
que trata o art. 21, § 2.", da Lei n." 4.154/62, a ser preenchido e remetido às repar
tições do Impôsto de renda pelos tabeliães e serventuários que exercam funções de 
notãrios públicos, no que tange aos elementos constantes da guia apresentada pelo 
vendedor do imóvel. 

6) Ex vi do disposto no art. 63, da Lei n." 4.728, de 14-7-1965, na alienação, promessa de 
alienação ou transferência de direito à aquisição de imóveis, quando o adquirente fôr 
sociedade que tenha por objeto a compra e venda de imóveis construidos ou em cons
trução etc., a pessoa física que alienar ou prometer alienar o imóvel, ceder ou pro
meter ceder o direito à sua aquiSição, ficará sujeita ao impõsto sôbre lucro imobiliário, 
à taxa de 5'70, podendo (§ 1.") ser feita a opção prevista no art. 3.", § 8.°, da Lei 
n." 4.357, de 16-7-1964, isto é, subscrever Obrigações do Tesouro. 

7) Nos casos de que trata a nota anterior, se a sociedade adquirente vier, a qualquer 
tempo, a alienar o terreno ou transferir o direito à sua aquisição sem construí-lo ou 
sem a simultãnea contratação de sua construção, responderà pela diferença do Impôsto 
da pessoa física, entre as taxas normais e a retro citada, diferença que serã atualizada 
nos têrmos do art. 7.° da Lei n." 4.357/64 (art. 63, § 2.", da Lei n.O 4.728/65). 

8) O impôsto sôbre o lucro in1obiliário não incide nas transações cu 10 alienante fôr 
considerado emprêsa individual (art. 1.0, do Decreto n." 56.720, de 13-8-1965 - art. 16, 
§ 7.°, do Decreto n." 58.400, de 10-5-1966. 

NOTAS S6BRE CORREÇÃO MONETÃRIA: 

1) 

2) 

3) 

4) 

A partir de 17-7-1964, data da Vigênci" da Lei n." 4.357/(;4, é permitido ao vendedor 
efetuar a correção monetária do custo de aquisü;ão do imóvel, inclusive do impôsto 
de transmissão pago e benfeitorias realizadas, sem o gô7;o cunlulativo do abatimento 
das per~entagens calculadas em função do tempo decorrido entre a aquisição e a 
venda do imóvel. 
Do valor do custo corrigido das benfeitorias será deduzida a percentagem de 2% para 
cada ano que tiver decorrido desde o término de sua realização, até a alienação (Lei 
n.O 4.357/64 - art. 4.", § 1.0). 

A correção monetária referida na nota 1 será processada mediante aplicação dos coe
ficientes de que trata o art. 3." da Lei n.o 4.357/64, aplicados sôbre o valor das par
celas investidas pelo vendedor, em cada ano civil. 
Quando se tratar de prédio construído em época posterior à aqUisição do terreno, 
bem como nos casos de benfeitorias acrescidas, computar-se-ão, igualmente, as impor
tãncias desembolsadas em cada ano civil. Se, no entanto. ocorrer a impossibilidade de 
comprovação das importâncias desembolsadas en1 cada ano civil, considerar-se-a como 
data da respectiva aqUIsição a do término de sua realiomção (art. 94, § 2.", b e c, do 
Decreto n." 55.866/65 e art. 142, S 2.", b e c, do Dec. n." 58.400/66). 
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5) Para os efeitos do cálculo da correção monetária, quando inexistam documentos com
probatórios do custo real das benfeitorias, às autorid2,des do impôsto de renda é fa
cultado fazer o arbitramento de seu valOr (art. 94, § 2:', d, do Decreto n.' 55.866/65), 
cultado fazer o arbitramento de seu valor (art. 94, § 2.", d, do Decreto n." 55.866/65, 
e art, 142, § 2,", d, do Decreto n,O 58.400/66). 

6) A diferença entre o valor global de aquisição do imóvel e o seu valor corrigido mone
tàriamente, ficará sujeita tão-somente ao iInpõsto de 5~-;-, pago de uma só vez (art. 4.°, 
§ 2.°, da Lei n.o 4.357; 64). 

7) O pagamento do impósto referido na nota anterior será dispensado quando a pessoa 
física vendedora optar pela aquisição de Obriga,çôes do Tesouro Nacional Reajustáveis, 
em valor nominal atualizado, corre~pondente 8.0 dôbro do que seria devido como im
pôsto, desprezada a fração de valor inferior ao de uma obrigação. As Obrigações serão 
nominati'.'as e intransferíveis pelo prazo de cinco anos, contados da data de sua aqui
sição, salvo no caso de partilhas em inventário ou anolamento judicial (Lei n." 4.357;64 
- art. 4,", §§ 2," e 3.'). 

8) No CasO de correção monetária do custo do imóvel, as guias de recolhimento do im
pôsto de lucro imobil:ário, ou as guias negativas, somente pOderão ser visadas pelas 
autoridades competentes quando: 

a) o contribuinte comprove haver depositado no Banco do Brasil S/A, em conta 
vinculada ao TI'SOUro Nacional, à ordem do DIR, importáncia igual ao dôbro 
do impôsto devido sôbre a diferença entre o valor global de aquisição do imó
vel e o seu valor corigido; 

b) o contribuinte comprove haver tormldo efeti\'a, nas condições indicadas na 
nota 7, a aquisição das obrigaçôes reajustáveis; e 

c) o contribuinte cq~nprove ha-;,'el4 efetuado, irreversivelmente, o recolhimento do 
impôsto de 5S; 1e que trata a nota 6 (art. 98 e seu parágrafo único do De
creto n." 55.866/65 e art. 146 e seu parágrafo único, do Decreto n." 58,400/66). 

9) Dentro do prazo impro;Togável de 30 dias, a contar da data do instrumento de aliena
ção ou de promessa de alienação do imóvel, ou do direito à aquisição, a pessoa física 
vendedora, p!'Omitente vendedora ou cedente deverá optar pela compra efetiva das 
Obrigaçôes Ou pelo pagamento do impôsto (notas 6 e 7), mediante a apresentação de 
petição, instruída com certidão ou traslado do documento comprobatório da operação, 
dirigicla á Repartição do Impôsto de Renda, que providenciará junto á agência do Banco 
do Brasil S/ A, no sentido da utillzaçáo total ou parcial de depósito, conforme a opção. 
A Repartição do Impósto de Renda promoverá, junto á agência do Banco do Brasil SI A, 
a conversão de 500~ do depósito em renda tributária {liberado o saldo para devolução 
ao depositante), se, dentro do prazo em foco, a pessoa fisica vendedora, promitente 
vendedora ou cedente não efetivar a opção de que se trata (art, 99 e seu parágrafO 
único do Decreto n," 55.866/65 e art. 147 e seu parágrafo único do Decreta n." 58.400/66). 

10) Veja-Cie, nesta publicação, a O.s. n." 24/64, do DIR, disciplinando a correção mone
tária do valor das pr8priedades imóveis, das pessoas físicas, para os efeitos da tri
butação. 

II - LEGISLAÇÃO 

D.L, n,o 9.330/46 - arts, 1.0 a 8.0. 
Lei n,o 154/47 - art. 24 e parágrafo único; art. 25; art, 27, 
Dec, n.o 24,239/47 - arts, 92 a 95, suas alíneas, incisos e parágrafos, 
Lei n,o 1.47351 
Lei n,o 2.354/54 
Dec. n.o 36.597/54 
Dec. n.o 36.773/55 

art. 4,°, 
art. 33. 

arts. 1.0 a 3.0. 
arts, 92 a 95, 
art. 147. 

Lei n.o 2,786/56 - art, 4.0, 

suas alíneas, incisos e parágrafos; 

Dec, n,o 40,702/56 - arts, 92 a 95, suas alíneas, incisos e parágrafos; 
art. 104, parágrafo único; art, 147. 

Lei n.o 3.470 58 - art. 4,0 e parágrafos; art. 5,0; art, 6,0 e parágra
fos; art. 7,° e parágrafo único; art. 8.° e seu pará
grafo único; art, 9,°; art, 79; art, 80; art. 81 e pará
grafos; art. 96 e seu parágrafo único, 
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Dec. n.o 47.373/59 - arts. 92 a 95, suas alíneas, incisos e parágrafos; 

art. 105, § 2.°; art. 147; art. 206 e suas alíneas. 
Lei n.o 3.995/61 - art. 35, §§ 1.0 e 2.0. 

Lei n.o 4.116/62 - art. 7.0; art. 16; art. 17. 

Lei n.o 4.131/62 - art. 43; art. 46; art. 59. 

Lei n.o 4.154/62 -. art. 21 e parágrafos. 

Dec. n.o 51.900/63 - arts. 92 a 95; arts. 105, § 2.0; art. 147; art. 206 
e suas alíneas. 

Lei n.o 4.357/64 - art. 3.0, §§ 8.0 a 12; art. 4.0 e parágrafos. 

Lei n.o 4.380/64 - art. 5.0 e parágrafos; art. 6.0, alíneas e parágrafo 
único; art. 57 e alíneas; art. 58 e parágrafo único. 

Lei n.o 4.390/64 - art. 1.0 (43 da Lei n.o 4.131/62). 

Lei n.o 4.481/64 - art. 2.0; art. 10. 

Dec. n.o 54.252/64 - todo. 

Dec. n.o 54.333/64 - art. 1.0; art. 2.0; art. 3.0; art. 4.0; art. 11. 

Lei n.o 4.504/64 - art. 109, § 3.0; art. 125; art. 128. 

Lei n.o 4.506/64 - art. 3.0, parágrafo único; art. 41, §§ 2.0 e 
art. 90. 

Lei n.o 4.591/64 - art. 46; art. 47; art. 70. 

Lei n.o 4.593/64 - art. 36; art. 38. 

3 °· . , 

Dec. n.o 55.866/65 - arts. 83 a 102, suas alíneas, itens e parágrafos; 
art. 186, § 3.0; art. 229, 1.0, parágrafo único, 9 
e h; art. 361, a a e e parágrafos; art. 406; art. 407; 
art. 412, alíneas e parágrafo único; art. 413; art. 
435. 

Lei n.o 4.728/65 - arts. 62 a 64. 
Dec. n.o 56.720/65 - art. 1.0 (art. 14, § 8.0, do Dec. n.o 55.866/65). 

Lei n.O 4.862/65 - art. 8.0, parágrafo único; art. 9.0. 

Lei n.o 4.863/65 - art. 28. 

Dec. n.o 57.585/66 - todo. 

Dec. n.o 58.400/66 - art. 16, § 7.°; arts. 129 a 150, alíneas e parágrafos; 
art. 248, §§ 3.° e 4.°; art. 292, 1.0; art. 293, 9 e h; 
art. 298, parágrafo único; art. 446, a a e e pará

grafos; art. 500, alíneas e parágrafo único; art. 

NOTA: 

501. 

Sôbre o assunto convém consultar a Emenda Constitucional n.O 18, de 1-12-1965 
(D.O. de 6-12-1965). 
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IH - PRAZOS PARA RECOLHIMENTO 

a) No caso de escritura definitiva ... . . . . . . . .. até a data da 
escritura. 

VIGÊNCIA: de 14-6-1946 até 

b) No caso de promessa de compra e venda ou 
cessão de direitos de promessa de compra e 
venda: 

1) quando houver quitação de preço. até a data da 
escritura. 

VIGÊNCIA: de 13-1-1959 até 

2) quando o pagamento do preço se 
fizer em parcelas, no caso de opera
ção contratada até 16 de julho de 
1964 - contado da data do paga-
mento da úWma prestação. ....... 30 dias. 

VIGÊNCIA: de 13-1-1959 até 

3) quando o pagamento do preço se 
fizer em parcelas, no caso de ope
ração contratada a partir de 17 de 
julho de 1964 - pagamento do im-
pôsto sem correção monetária. .... antes de rece

ber o alienante 
70 ~.; do preço 
da venda. 

VIGÊNCIA: de 17-7-1964 até 

c) No caso de incorporação de imóvel ao capital 
de: 

1) sociedades por ações: 
Contado da data da assembléia ge
ral que deliberar sôbre a incorpora-
ção. ............................. 30 dias. 

VIGÊNCIA: de 30-11-1962 até 
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2) sociedades dos demais tipOS: 
Contado da data do respectivo re-
gistro contábil, ou escritura pública. 30 dias. 

VIGÊNCIA: de 30-11-1962 até 

NOTA: 

Antes de expressamente previsto o prazo para recolhimento nos casos da espécie 
(Incorporação de Imóveis aa capital de sociedade), prevalecia o relativo ao de rendi
mentos de ações ou o prazo gero!. 

IV - TAXAS 

a) Lucros obtidos por quaisquer pessoas físicas 

de 14-6-1946 até 31-12-1951 8'1. I" 
de 1-1-1952 até 31-12-1958 10'!rJ 
de 1-1-1959 até 31-12-1962 15% 
de 1-1-1963 até 31-12-1964 ....... " ....... , 15 'Ir, + 3% 
de 1-1-1965 até 31-12-1965 ......... " ...... 15% 
de 1-1-1966 até 31-12-1966 ......... " ..... , 10% + 1% 

NOTAS: 

1) A taxa acrescida, de 3%, no períOdo de 1-1-1963 até 31-]2-1964, é a tradução do adi
cional de 20~ó sõbre o impôsto (de 15'í;·) , mandado cobrar, como impôsto também. 
pelo art. 21, da Lei n.o 4.154/62. 

2) Ao partir de 16-7-1965, data em que entrou em vigor a Lei n.O 4.728, na allenação, 
promessa de alienação ou transferência de direito à aquisição de imóveis, quando o 
adquirente fôr sociedade que tenha por objetivo a compra e venda de Imóveis cons
truídos ou em construção, etc., a pessoa física que alienar ou prometer allenar o 
imóvel, ceder ou prometer ceder o direito à sua aquisição, ficará sujeita ao impôsto 
sôbre lucro imobiliário, à taxa de 5';0 (ver, também, notas 6 e 7 - NOTAS SÕBRE 
DIVERSOS) . 

3) A taxa foi reduzida de ]570 para 10%, a partir de 1-1-1966, em virtude do determinado 
no artigo 9." da Lei n." 4.862, de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965. 

4) No ano de 1966, à vista do determinado no artigo 28, da Lei n." 4.863, de 29-11-1965 
(D.O. de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado COm um adicional de 10% n", 
forma ele regUlamento a ser baixado pelo Poder Executivo. 



234 

b) 

de 
de 

M Ai>'UI.L DO !Jl1PóSTO DE .RENDA NA FONTE - III - 35 

Lucros obtidos pelas pessoas físicas que explorem, habitual e 
profissionalmente, operações imobiliárias 

13-1-1959 até 31-12-1962 ............... 25,!~) 

1-1-1963 até 31-12-1964 

NOTAS' 

1 ) 

2) 

3) 

4 ) 

A b"xa C1creêcida. de 5- _., no períoelo ele 1-1-1963 até 31-12-1964. é a traducão elo adi
cional de 2ú( ~ súbre o irnpõsto (de 25' ( ), ll1andado cobrar pelo art. 21, ~da Lei nú
mero 4 J 54, ele 28-11-1962. 
A tributaçào pela taxa ele 25';. por fôrça do art. 4.". ~ 4." da Lei n." 3.470/58, só 
IwevaleC'eu no CelSO ele operações contratadas a partir ele 13-1-1959 até 31-12-1964. 
A partir de 1-1-196.1. Fh pet:soas físicas que Opel'enl habitual e profissionalmente com 
imóveis pa5:s?x;:nYl rt ser cOl1,'iiderados C01110 empr'êsas individuais, sendo tributadas 
COnlQ pe:~soas jurídicas. As operações contratadns até 31-12-1964, meS1110 que posterior
ll1ente liql:idadas, Hemn subordinadas ao reginle anterior, instituído pelo art. 81 
el" Lei n." :0.4'70/58 (Lei 11." 4.506/64 - art. 41. §§ 2.' e 3."). 
O impôstG' sôbre lucro ünobiliário n80 incide nas tl'Rno53('ões cujo alienante fôr consi
derado e111p1'605a indivJ.dual (a::-t. 16, ~ 7.", cio Dec. n,U 53.40Jj66). 

c) Lucros auferidos por pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas 
no exterior 

de 27-n-1962 até 31-12-1962 • •••••• o ••••••••• 28 ~:~ 
de 1-1-1963 até 10- 9-1964 28'/~ + 5% 
de 11-~)-J.964 até 31-12-1964 25 '!c + 5;;; 
de 1-1-1965 até 31-12-1965 · ................ 25 'Ir. 
de 1-1-1966 até 31-12-1966 25/ê I 2,5jó • •••••••••••• o ••• T' 

NOTAi:). 

1) Anterionncnte ao advento ela Lei n." 4.131/62. o lucro inlobiliário de residentes ou 
donliciliadoE no exterior est:l\'a suje~to à tributaqão às taxas normais aplicáveis aos 
rendimentos auferidos por o.quele tipo ele contribuintes. 

2) A tax~ de 5'; r:eresciclrr à principal, no períOdO de 1-1-1963 a 31-12-1964, é o adicional 
(impôsto também) instituído pelo art. 19. ~ 3.", da Lei n." 4.154/62. 

3: Aplicanlm-se ao renelimento em foco. enquanto vigorou o art. 43. da Lei n." 4.131/\32, 
ou sejn. de 1-1-106:3 até 10-9-1964, ns taxas priDcipal e adicional indictl.das na nota 
anterior, porque eranl ftS CGlre2,p0l1ctentcs 30S dividendos de 8ções ao portador e por
que assir.l foi ctetcrn1inflcto pe}o 3rt. 46, da lei citada. 

4) Com a nova redação elfl':a ao referido art. 43. ela L2i n." 4.131/62, pela Lei n.O 4.390/64 
(public~idJ. CH1 11-9-1S64 \, P1S:'iQU a ser aplicá-vel à espécie a taxa normal, incidente 
sôbrc r;.:'ndinlcntos de dO!lliciliados no exterior. 

51 No Peno ele 1966. à \'iEt8 do dcterminndo EO artigo 2B, da Lei noo 4.863, de 29-11-1965 
(D.a. de 30-11-J965), o in1pô~to de renda f,erá cobrado com UUl adicional de 10% ng, 
fG'nnl1 (o Rep;ulruneu"Lo b,l ixac10 pelo Decreto n.O 57.585, (:e 6-1-1966 (Doa. de 7-1-19~6), 
nesta putdlcaçao. 
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IV - I - CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EMENDAS 
CONSTITUCIONAIS 

* Nesta publicação. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 18-·9-1946 - (D.O. de 19, reproduzida no D.O. 
de 25-9 e 15-10-1946) 

-- Royalties e/ou rendimentos de assistência técnica, científica, administratin 
e semelhantes, pagos a domiciliados no extenor. 
- art. 141, ~§ 17 e 18. 

~ Remuneração de assalariados. 
art. 95, IH; art. 203. 

EMENDAS CONSTITUCIONAIS 

7, de 22-5-1964 - (D.O. de 22-5-1964) 

- Suspende, provisoriamente e em parte, a vigência do art. 141, § 34 
da Constituição. 

9, de 22-7-1964 - (D.O. de 24-7-1964) 
- O artigo 3.0 dá nova redação ao artigo' 203 da Constituição Federal. 

10, de 10-11-1964 - (D.O. de 11-11-1964) 
- Acrescenta parágrafo ao art. 147 da Constituição Federal, estabele

cendo que a União poderá desapropriar propriedade territOrial rural, 
mediante pagamento da prévia e justa indenização em títulos espe
ciais com cláusula de correção monetária, segundo índices fixados 
pelo CNE. 

18, de 1-12-1965 - (D.O. de 6-12-1965) 
- Sistema tributário nacional. Impostos - disposições gerais - si co

mércio exterior - si o patrimônio e a renda - si produção e cir
culação - especiais. Taxas ~- contribuições de melhoria e distribui
ção das receitas tributárias. 



EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 7, DE 22-5-1964 - (D.D. de 22-5-1964) 

Suspende, provisàriamente e em parte, a vigência do art. 141, § 34 da Constituição. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam, nos 
têrmos do art. 3.° do Ato Institucional e art. 217, § 4.°, da Constituição, a se
guinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. único. A vigência do parágrafo 34 do art. 141 da Constituição Federal, 
na parte em que exige a prévia autorização orçamentária para a cobrança de 
tributo em cada exercício, fica suspensa até 31 de dezembro de 1964. 

Brasília, em 22 de maio de 1964. 

A Mesa do Senado Federal 

Auro de Moura Andrade 
Presidente 

Camilo Nogueira da Gama 
Vice-Presidente 

Dinart Mariz 
1.0 Secretário 

Gilberto Marinho 
2.° Secretário 

Cattete Pinheiro 
3.° Secretário em exercício 

Guido Mondin 
4.0 Secretário em exercício 

A Mesa da Câmara dos Deputados 

Ranieri Mazzilli 
Presidente 

Affonso Celso 
Vice-Presidente 

Lenoir Vargas 
2.0 Vice-Presidente 

José Bonifácio 
1.0 Secretário 

Henrique La Rocque 
2.° Secretário 

Aniz Badra 
3.° Secretário 

Dirceu Cardoso 
4.0 Secretário em exercício 

CONGRESSO NACIONAL 

As mesas da Câmara dos Deputados e do senado Federal promulgam, nos 
têrmos do art. 217, § 4.°, da Constituição, a seguinte Emenda Constitucional: 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 9 - W.o. de 24 de jUlho de 1964) 

Art. 3.° O parágrafo 'único do art. 132 e os arts. 138 e 203 da Constituição 
passam a ter a seguinte redação: 

Art. 203. Nenhum impôsto gravará diretamente os direitos do autor, nem 
a remuneração de professôres e jornalistas, excetuando-se da isenção os impos
tos gerais (art. 15, n.o IV). 

Brasília, em 22 de julho de 1964. 

A Mesa do Senado Fedelral 

Moura Andrade 
Presidente 

Nogueira da Gama 
Vice-Presidente 

Dinarte M ari.?: 
1.0 Secretário 

Gilberto lVIarinho 
2.° Secretário 

A.dalberto Senna 
3.° Secretário 

Cattete Pinheiro 
4.0 Secretário 

A Mesa da Câmara dos Deputados 

Ranieri Mazzilli 
Presidente 

Affonso Celso 
1.0 Vice-Presidente 

Lenoir Vargas 
2.° Vice-Presidente 

José Bonifácio 
1.0 Secretário 

Henrique La Rocque 
2.° Se<:retário 

Aniz Badra 
3.° Secretário 

Rubem Alves 
4.° Secretário 



TV - 2 - LEIS 

" Nesta publicação. 

25, de 30-12-1891 - <D.a. de 1-1-1892) 
- Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do Brasil para 

o exercício de 1892, e dá outras providências. 

2.559, de 22-7-1897 - <D.a. de 19-8-1897) 
- Aprova o regulamento para a cobrança do impôsto sôbre dividendos 

dos bancos, companhias e sociedades anônimas. 

2.321, de 30-12-1910 - <D.a. de 31-12-1910) 
- Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do Brasil para 

o exercício de 1911 e dá outras providências. 

3.979, de 31-12-1919 - <D.a. de 1-1-1920) 
- Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do Brasil para 

o exercício de 1920. 

4.230, de 31-12-1920 - (D.a. de 2-1-1921) 
- Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do Brasil para 

o exercício de 1921. 

4.440, de 31-12-1921 - <D.a. de 1-1-1922) 
- Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do Brasil para 

o exercício de 1922. 

4.625, de 31-12-1922 - <D.a. de 2-1-1923) 
- Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do Brasil para 

o exercício de 1923. 

4.783, de 31-12-1923 - <D.a. de 2-1-1924) 
- Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do Brasil para 

o exercício de 1924. 

4.984, de 31-12-1925 - <D.a. de 2-1-1926) 
- Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do Brasil para 

o exercício de 1926. 

183, de 13-1-1936 - <D.a. de 16-1-1936) 
- Concede abono provisório de vencimentos a todo funcionalismo civil 

da União e dá outras providências. 

154, de 25-11-1947 - <D.a. de 27 retif. 29-11-1947) 
- Altera dispositivos da legislação do impôsto de renda. 

986, de 20-12-1949 - <D.a. de 22-12-1949) 
- Dá nova redação ao parágrafo 2.° do art. 24 da Lei n.O 154, de 25 

de novembro de 1947. 
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1.473, de 24-11-1951 - (D.a. de 24 retif. 26-11-1951) 
- Dispõe sôbre recursos financeiros para a Fundação da Casa Popular, 

altera a lei do sêlo e dá outras providências. 

1.474, de 26-11-1951 - (D.a. de 26 retif. 28 e 30-11-1951) 
- Modifica a legislação do impôsto sôbre a renda. 

1.628, de 20-6-1952 - (D.a. de 20-6-1952) 
- Dispõe sôbre a restituição dos adicionais criados pelo art. 3.° da 

Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951, e fixa a respectiva bonifi
cação; autoriza a emissão de obrigações da Dívida Pública Federal: 
cria o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico; abre crédito 
especial e dá outras providências. 

1.772, de 18-12-1952 - (D.a. de 22-12-1952) 
- Prorroga o prazo estipulado nos parágrafos 2.° e 3.°, letra h, do ar

tigo 1.0 da Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951. 

2.136, de 14-12-1953 - (D.a. de 18-12-1953) 
- Dispõe sôbre os encargos de família que podem ser abatidos da renda 

bruta para efeito de pagamento do impôsto de renda. 

2.354, de 29-11-1954 - (D.a. de 29-11-1954) 
- Altera a legislação do impôsto sôbre a renda e dá outras providências. 

2.579, de 23-8-1955 - (D.a. de 2 retif. 6-9-1955) 
- Concede amparo aos ex-integrantes da Fôrça Expedicionária Brasi

leira, julgados inválidos ou incapazes definitivamente para o serviço 
militar. 

2.786, de 21-5-1956 - (D.a. de 24-5-1956) 
- Altera a lei sôbre desapropriação por utilidade pública. 

* 2.862, de 4-9-1956 - (D.a. de 5-9-1956) 
- Altera dispositivo da Lei do Impôsto de Renda, institui a tributação 

adicional das pessoas jurídicas sôbre os lucros em relação ao capital 
social e às reservas e dá outras providências. 

2.973, de 26-11-1956 - (D. a. de 26-11-1956) 
- Prorroga a vigência das medidas de ordem financeira relacionadas 

com a execução do Plano de Desenvolvimento Econômico, previstas 
nas Leis n."' 1.474, de 26 de novembro de 1951 e 1.628, de 20 de ju
nho de 1952 e dá outras providências. 

3.470, de 28-11-1958 - (D.a. de 28-11-1958) 
- Altera a legislação do impôsto de renda e dá outras providências. 

3.519, de 30-12-1958 - (D.a. de 30-12-1958) 
- Modifica a Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo, baixada com 

o Decreto n.o 32.392, de 9 de março de 1953, e dá outras providências. 

3.520, de 30-12-1958 - <D.a. de 30-12-1958) 
- Altera a legislação do impôsto de consumo e dá outras providências. 

3.553, de 27-4-1959 - <D.a. de 27-4-1959) 
- Altera a legislação do impôsto de renda. 

3.807, de 26-8-1960 - (D.a. da 5-9-1960) 
- D1spõe sôbre a Lei Orgânica da Previdência Social. 
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3.898, de 19-5-1961 -- lD.O. de 21-12-19(1) 
Isenta do pagamEnto do impôsto de renda os vencimentos e salários 
de qualquer natureza até o limite igual a cinco vêzes o maior salário 
mínimo vigente no País. 

3.995, de 14-12-1961 --- lD.O. de 21-12-19(1) 
- Aprova o PlarlO-Diretor da SUDENE, para o ano de 1961, e dá outras 

providências. 

4.069, de 11-6-1962 - lD.O. de 15 retH. 18-6-19(2) 
- Fixa novos valôrcs para os vencimentos dos servidores da União, ins

titui empréstimo compulsório e altera a legislação do impôsto de 
renda, autoriza emissão de títulos de recuperação financeira, modi
difica legislação sôbre emissão de letras e obrigações do Tesouro Na
cional e dá outras providências. 

4.069-B, de 12-6-1962 - (D.O. de 22 retif. 26-6-19(2) 
-- A~segura isenção do impôsto de renda e adicional de renda às in

dústrias de beneficiamento e de artefatos de borracha, e às de bene
ficiamento e tecelagem de juta, localizadas na Amazônia. 

4.116, de 27-8-1962 -- (D.O. ele 27 retif. 29-8-19(2) 
- Dispõe sóbre a regulamentação do exercício da Profissão de Corre

tor de Imóveis. 

,~, 4.131, de 3-9-1962 ~ (D.a. de 27 retif. 28-9-1962) 
- Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valô

res para o exterior e dá outras providências. 

4.140, de 21-9-1962 - (D.O. de 28-9 retif. 2-10-19(2) 
-- Altera as alíneas b e c do artigo 580 do Decreto-lei n.o 5.452, de 

1.0 de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), e dá outras 
pri vidências. 

4.154, de 28-11-1962 - (D.O. de 30-11-1962) 
- Dispõe sôbre a legisla(;ão de rendas e proventos de qualquer natureza. 

4.155, de 28-11-1962 -- (D.O. de 30-11-19(2) 
Estabelece normas para restituição de receitas, autoriza a reorgani
zação interna das Repartições arrecadadoras e dá outras providências. 

4.239, de 27-6-1963 -- (D.O. de 12-7-1963) 
Aprova o Plano-Diretor cio Desenvolvimento do Nordeste para os 
anos dc 1963. 1964 e 1965, e dá outras providências. 

4.242, de 17-7-1963 -- (D.O. de 18-7-19(3) 
- Fixa novos valóres para os vencimentos dos servidores do Poder 

Executivo, CivL5 e Militares; institui o empréstimo compulsório; cria 
o Fundo Nacional de Investimentos e dá outras providências. 

4.269, de 22-10-1963 - ID.O. de 24-10 retif. 11-11-1963) 
Dá nova redação ao art. 19 da Lei nO 4.154, de 28 de dezembro de 
1962. 

4.329, de :30-4-1864 - ID.O. de 30-4-19641 
- Dispõe sóbre o prazo para declaração do im9ósto de renda e dá ou

tras providências. 

4.357, de 16-7-1964 -- rD.O. de 17 retif. 22-7-19641 
- Aut::riza a emissão de Obrigações do Tesouro Nacional, altera a le

gislação do impôsto sôbre a renda, e dá outras providências. 
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4.380, de 21-8-1964 - (D.a. de 11-9-1964) 
-- Institui a correção monetária nos contratos imobiliários de inte

rêsse social, o sistema financeiro para aquisição da casa própria, 
cria o Banco Nacional da Habitação, Sociedades de Crédito Imobi
liário, as Letras Imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e Ur
banizmo e dá outras providências. 

4.388, de 28-8-1964 - (D.O. de 31-8-1964) 
- Modifica a legislação dos impostos de consumo e do sêlo e dá outras 

providências. 

" 4.390, de 29-8-1964 - (D.a. de 11 retif. 18-9-1964) 
- Altera a Lei n.o 4.131, de 3-9-62, e dá outras providências. 

4.428, de 14-10-1964 - (D.O. de 16-10-1964) 
- Autoriza as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás a ad

quirir, por compra, ações de emprêsas concessionárias de serviços 
p!úblicos que menciona e dá outras providências. 

* 4.480, de 14-11-1964 - (D. O. de 17 retif. 30-11-1964) 
- Regula a tributação, pelo impôsto de renda, dos direitos de autor, da 

remuneração de professôres e jornalistas e dos vencimentos dos ma
g-istrados. 

* 4.481, de 14-11-1964 - (D.O. de 17-11-1964) 

- Altera disposições das Leis n.'" 4.357, de 16-7-64 e 4.388, de 28-8-64. 

4.504, de 30-11-1964 - (D.a. de 30-11-1964) 
- Dispõe sôbre o Estatuto da Terra e dá outras providências. 

4.506, de 30-11-1964 - (D.a. de 30-11-1964) 
- Dispõe o impôsto que recai sôbre as rendas e proventos de qualquer 

natureza. 

" 4.591, de 16-12-1964 - (D.O. de 21-12-1964) 
-. Dispõe sôbre o condomínio em edificações e as incorpomções imo

biliárias. 

* 4.593, de 29-12-1964 - (D.O. de 5-1-1965) 
- Disciplina a desapropriação para as obras de combate às sêcas do 

Nordeste. 

* 4.602, de 18-3-1965 - (D.O. de 23-3-1965) 

- Dispõe sôbre a fixação de coeficientes de correção monetária para 
os efeitos legais. 

" 4.621, de 30-4-1965 - (D.O. de 30-4-1965) 
- Dispõe sôbre a subscrição compulsória de Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional pelas pessoas que percebem remuneração classifi
cável na cédula "C" de rendimento3, e dá outras providências. 

'" 4.663, de 3-6-1965 -- (D.O. de 4-6 retif. 24-9-1965) 
- Cria estímulos ao aumento da pr:;dutividade e à contenção dI' preços 

e dá outras providências. 

* 4.728, de 14-7-1965 - (D.O. de 16-7-19651 
- Disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu 

desen volvimen to. 
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* 4.729, de 14-7-1965 - (D.a. de 19-7-1965) 
- Define o crime de sonegação fiscal e dá outras providências. 

4.749, de 12-8-1965 - (D.a. de 13-8-1965) 
- Dispõe sôbre o pagamento da gratificação prevista na Lei n.o 4.090, 

de 13-7-1962 (parcelamento do 13.° salário). 

4.771, de 15-9-1965 - (D.a. de 16-9-1965) 
- Institui o nôvo Código Florestal. 

4.862, de 29-11-1965 - (D.a. de 30-11-1965) 
- Altera a legislação do impôsto de renda, adota diversas medidas de 

ordem fiscal e fazendária, e dá outras providências. 

4.863, de 29-11-1965 - (D.a. de 30-11-1965) 
- Reajusta os vencimentos dos servidores CIVlS e militares, altera as 

alíquotas dos impostos de renda, importação, consumo e sêlo e a 
quota de previdência social, unifica contribuições baseadas nas fôlhas 
de salários e dá outras providências. 

4.864, de 29-11-1965 -- (D.a. de 30-11-1965 - SupU 
- Cria medidas de estímulos à indústria de construção civil. 

4.869, de 1-12-1965 - (D.a. de 2-12-1965) 
- Aprova o Plano-Diretor do Desenvolvimento do Nordeste para os anos 

de 1966, 1967 e 1968, e dá outras providências. 

4.898, de 9-12-1965 - (D.a. de 13-12-1965) 
- Regula o Direito de Representação e o Processo de Responsabilidade 

Administrativa Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade. 



LEI N.o 2.862, DE 4 DE SETEMBRO DE 1956 - <D.a. de 5-9-1956) 

Altera dispositivos da Lei do Impõsto de Renda, institui a tributação adicional 
das pessoas jurídicas sõbre os lucros em relação ao capital social e às reservas 
e dá outras providências. 

Transcrevem-se o art. 5.°, suas alíneas e parágrafos. 
Art. 5.° - Até 31 de outubro de 1956, as pessoas jurídicas, '" vetado ... 

poderão elevar o capital mediante a reavaliação do ativo imobilizado, adquirido 
até 31 de dezembro de 1950, bem como a incorporação de reservas tributáveis, 
constituídas até 31 de dezembro de 1955, observadas as seguintes condições: 

a) o coeficiente de reavaliação será: 

para os bens adquiridos antes de 1929 - 10; 
para os bens adquiridos de 1930 a 1934 - 9; 
para os bens adquiridos de 1935 a 1937 - 8; 
para os bens adquiridos de 1938 a 1939 - 7; 
para os bens adquiridos de 1940 a 1942 - 6; 
para os bens adquiridos de 1943 a 1944 - 5; 
para os bens adquiridos de 1945 a 1946 - 4; 
para os bens adquiridos de 1947 a 1948 - 3; 
para os bens adquiridos de 1949 a 1950 - 2. 

b) Os rendimentos resultantes do aumento de capital pela forma estabe
lecida neste artigo, excepcionalmente, serão tributados apenas na fonte à razão 
de 10% (dez por ceto) pela reavaliação e à razão de 12% (doze por cento) pela 
incorporação de reservas, ficando isentos de qualquer outro impôsto, sôbre os 
mesmos rendimentos, os titulares, sócios ou acionistas da pessoa jurídica que 
os tenha distribuído; 

c) Os coeficientes de reavaliação fixados na letra a dêste artigo serão 
aplicados ao valor do custo dos bens reavaliados; se tais bens já houverem Sido 
reavaliados anteriormente, somente será incluída no regime dêste artigo a dife
rença entre o resultado da reavaliação anterior, e o da que se fizer nos têrmos 
desta lei; -

d) Os aumentos de capital realizados com a utilização de fundos de ré
serva constituídos mediante reavaliação do ativo imobilizado sob o regime do 
Decreto-lei n.O 9.407, de 27 de junho de 1946, ou de acôrdo com o disposto no 
item I da letra h do § 1.0 do art. 43 do Regulamento do Impôsto 'de Renda em 
vigor (Lei n.O 154, de 25 de novembro de 1947), ficarão sujeitos ao impôsto 
previsto na letra b dêste artigo para os casos de aumento do capital com a 
reavaliação do ativo; 

e) O montante da reavaliação não será, em tempo algum, computado para 
os efeitos das depreciações ou amortizações previstas na legislação do impôsto 
de renda, ficando a pessoa jurídica obrigada a destacar na sua contabilidade o 
valor da reavaliação dos bens. 

§ 1.0 - Salvo os casos de morte ou falência, as firmas individuais e socie
dades não poderão diminuir o capital, incorporar-se a outras, fundir-se, dissol
ver-se ou extinguir-se antes de decorridos 3 (três) anos da data da reavaliação, 
sem o pagamento do impôsto pelas taxas normais. 
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2.° - O impôsto excepcional previsto neste artigo será recolhido, como ônus 
da pessoa jurídica, à repartição ccmpetente, mediante guia: 

a) no caso de reélvaliação em 36 (trinta e seis) prestações mensais, sendo 
a primeira equivalente a 30';; (trinta por cento) do impôsto devido; 

b) na incorporação de reservas, em 30 (trinta I prestações mensais, sendo 
a primeira equivalente a 1/3 I um têrço) do impôsto devido. 

~ 3.° - Não será admitido como dedução para efeito de apuraçãa do lucro 
tributável na pessoa jurídica, o impôsto a que se refere a alínea b do parágrafo 
anterior. 

~ 4.° -- A primeira prestação deverá ser recolhida dentro do mês seguinte 
ao da realização da assembléia-geral que houver aprovado o aumento do capital, 
no caso das sociedade.s anôL1imas, ou da alteração do contrato, no caso das de
mais sociedades, ou, ainda, da contabilização do aumento do capital, se se tra
tar de firma individual, as prestações restantes, iguais e sucessiva;;;, serão pagas 
dentro dos meses subseqüentes. 

§ 5.0-_ Admitir-se-á o atraso no recolhimento das prestações restantes, até 
quatro meses, mediante o pagamento da multa de mora regulamentar; atraso 
maior importará na perda dos benefícios dêste artigo, salvo nos casos de abso
luta impossibilidade do pagamento, ajuízo exclu.sivo do Ministro da Fazenda, 
que poderá autorizar a redução do reajustamento do capital na proporção do 
impôsto que j á houver sido pago . 

. ~ 6.° - A falta de pagamento da primeira prestação dentro do prazo fixado, 
~JU a inobservância do disposto no ~ 1.0 dêste artigo, importará na cobrança do 
impôsto devido pela pessoa jurídiea e pel3.s pessoas físieas ou na fonte, segundo 
o. '; taxas ncrmais. 

~ 7.0 -- A ~llie:lação dos bens reavaliados, nos 5 (cinco) anos seguintes, con
tados da d9ta da reavaliac;ào, sujeitará a pessoa jurídica e os berlefieiários ao 
pagamento do impôstCJ às taxas normais, em relação aos bens alienados, res
ó:alvado o disposto no § 1.° dêste artigo. 

~ 8.° -- Serão excluídas do rendimento tributável, nos casos de aumento de 
capital mediante a incorporarão de reservas de acôrdo eom êste artigo, as quan
tias eorrespJndcntes às ações nomina ti\'as ou eotas de capital distribuídas a 
entidades que gozem de isenção estabelecida no art. 28 do Regulamento do 
Impôsto de Renda em vigor. 

~ 9.° -- Não sofrerão nova tributação proporcional e eomplementar, ou na 
fonte, os aumentos de capital das pessoClS jurídicas mediante aumento do valor 
do ativo decorrente dos aumentos de capital realizados nos têrmos dêste arti
go por sociedo.ues das qLJais sejam acio;1isbs ou sóeias, bem eomo as ações novas 
ou cotas distribUldas em virtude daqueles aumentos de capital. 

~ 10 - Ficam isent:ls do impôsto de que trata a alínea b dêste artigo as 
participações dos governos da União, dos Estados e dos Munieípios, inclusive as 
das suas autarquias, ncs aumentos de capital realizados pela forma estabelecida 
nesta lei. 

Art. 32 -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publieação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1956; 135.° da Independência e 68.° 
tla República. 

a I JUSCELINO KUBITSCHEK 

José Maria Alkmim 
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LEI N.o 4.116, DE 27 DE AGõSTO DE 1962 - (D.O. de 27-8-62; reto no D.O. 
de 29-8-62) 

Dispõe sôbre a regulamentação do exercício da Profissão de Corretor de Imóveis. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu, Auro Soares Moura An
drade, Presidente do Senado Federal, promulgo nos têrmos do art. 70, § 4.° da 
Constituição Federal, a seguinte lei: 

Art. '1.0 - Sàmente os Corretores de Imóveis e as pessoas jurídicas, legal
mente habilitados, poderão receber remuneração como mediadores na venda, 
compra, permuta ou locação de imóveis, sendo, para isso, obrigados a manterem 
escrituração dos negócios a seu cargo. 

Art. 16 - Aos corretores de imóveis serão aplicadas pelos Conselhos Re
gionais com recurso voluntário para o Conselho Federal, sem prejuízo da res
ponsabilidade civil ou criminal, as seguintes sanções disciplinares: 

a) advertênci2. particular; 

b) advertência pública; 
c) multa até Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros); 

d) suspensão do exercício da profissão até um ano; 
e) cancelamento do registro com apreensão da carteira profissional. 

§ 1.0 - Na determinação da sanção aplicável orientar-se-á o Conselho pelas 
circunstâncias de cada caso, de modo a considerar grave ou leve a falta. 

§ 2.° - A multa será imposta por forma acumulada ou não com as demais 
sanções e subirá ao dÔbro, na hi9ótese de reincidência na mesma falta. 

Art. 17 - Constituem faltas no exercício da profissão de Corretor de 
Imóveis: 

1 - prejudicar, por dolo ou culpa, interêsses confiados aos seus cuidados. 
2 -- auxiliar, ou por qualquer meio facilitar o exercício da profissão aos 

que estiverem proibidos, impedidos ou não habilitados para exercê-la. 
3 - praticar qualquer dos atos previstos no art. 8.° desta lei. 

4 - promover ou facilitar a terceiros transações ilícitas ou que por qual
quer forma prejudiquem interêsses da Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal. 

5- violar o sigilo profissional. 

6 - negar aos comitentes prestação de contas ou recibos de quantias ou 
documentos que pelos mesmos tenham sido entregues, para qualquer fim. 

7 - recusar a apresentação de carteira profissional, quando couber. 

Art. 21 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
ns disposições em contrário. 

Brasília, em 27 de agôsto de 1962; 141.° da Independência e 74.° da Re
pública. 

a) AURO MOURA ANDRADE 
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LEI N.o 4.131, DE 3 DE SETEMBRO DE 1962 ':' - (D.O. de 27-9-62) 

Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valôres para o 
exterior e dá outras providências. 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou, o Presidente da Repüblica 
sancionou, nos têrmos do § 2.° do art. 70 da Constituição Federal, e eu, Auro 
Moura Andrade, Presidente do Senado Federal, promulgo, de acôrdo com o 
disposto no § 4.° do mesmo artigo da Constituição, a seguinte lei: 

Art. 9.° - As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências 
para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, "royalties", 
assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, deverão submeter 
aos órgãos competentes da SUMOC e da Divisão de Impôsto Sôbre a Renda, os 
contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a 
remessa. 

Parágrafo único - As remessas para o exterior dependem do registro da 
emprêsa na SUMOC e de prova do pagamento do impôs to de renda que fôr 
devido. 

Art. 11 - A transferência para o pagamento de "royalties" devidos por pa
tentes de invenção, marcas de indústria e comércio ou outros títulos da mesma 
espécie, depende de prova, da parte do interessado, de que os respectivos privilé
gios não caducaram no país de origem. 

Art. 12 - As somas das quantias devidas a título de "royalties" pela explo
ração rie patentes de invenção, ou uso de marcas de indústria e de comércio e por 
8.!lsistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser dedu
zidas, nas declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto n.O 47.373, de 
7 de dezembro de 1959, até o limite máximo de cinco por cento (5 %) da receita 
bruta do produto fabricado ou vendido. 

§ 1.0 - Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Mi
nistro da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que 
se refere êste artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos 
em grupos, segundo o grau de essencialidade. 

§ 2.° - As deduções de que êste artigo trata serão admitidas quando com
provadas as despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou seme
lhantes, desde que efetivamente prestados tais serviços, bem como mediante o 
contrato de cessão ou licença de uso de marcas e de patentes de invenção, regu
larmente registrado no País, de acôrdo com as prescrições do Código de Proprie
dade Industrial. 

§ 3.° - As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e se
melhantes, somente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos do funcio
namento da emprêsa ou da introdução de processo especial de produção, quando 
demonstrada sua necessidade, podendO êste prazo ser prorrogado até mais cinco 
anos, por autorização do Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito. 

Art. 13 -- Serão considerados, como lucros distribuídos e tributados, de acôr
do com os arts. 43 e 44, as quantias devidas a título de "royalties" pela explora
ção de patentes de invenção e por assistência técnica, científica, administrativa 
ou semelhante, que não satisfizerem as condições ou excederem os limites pre
vistos no artigo anterior. 

* (Alterada pela Lei n.O 4.390, de 29-8-64 - D.O. de 11-9-64.) 
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Parágrafo único - Também será tributado de acôrdo com os arts. 43 e 44, 
o total das quantias devidas a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou sediadas 
no exterior, a título de uso de marcas de indústria e de comércio. 

Art. 14 - Não serão permitidas remessas para pagamento de "royalties", 
pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio entre 
filial ou subsidiária de emprêsa estabelecida no Brasil e sua matriz co~ sede 
no exterior ou quando a maioria do capital da emprêsa no Brasil pertença aos 
titulares do recebimento dos "royalties" no estrangeiro. 

Parágrafo 'único - Nos casos de que trata êste artigo não é permitida a. de
dução prevista no art. 12 (doze). 

Art. 16 - ................................................................ . 
Parágrafo único - O Govêrno procurará celebrar, com os Estados e Muni

cípios, acôrdos ou convênios de cooperação fiscal, visando a uma ação coorde
nada dos contrôles fiscais exercidos pelas repartições federais, estaduais e muni
cipais, a fim de alcançar maior eficiência na fiscalização e arrecadação de quais
quer tributos e na repressão à evasão e sonegação fiscais. 

Art. 21 - É obrigatória, nos balanços das emprêsas, inclusive sociedades 
anônimas, a discriminação da parcela de capital e dos créditos pertencentes a 
pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede no exterior, 
registrados na Superintendência da Moeda e do Crédito. 

Art. 22 - Igual discriminação será feita na conta de lucros e perdas, para 
evidenciar a parcela de lucros, dividendos, juros e outros quaisquer proventos 
atribuídos a pessoas físicas ou jurídicas, residentes domiciliadas ou com sede 
no estrangeiro cujos capitais estejam registrados na 'Superintendência da Moeda 
e do Crédito. 

Art. 41 - Estão sujeitos aos descontos de impôsto de renda na fonte, nos 
têrmos da presente lei, os seguintes rendimentos: 

a) os dividendos de ações ao portador e quaisquer bonificações a elas 
atribuídas; 

b) os interêsses e quaisquer outros rendimentos e proventos de títulos ao 
portador, denominados "Partes Beneficiárias" ou "Partes de Fundador"; 

c) os lucros, dividendos e quaisquer outros benefícios e interêsses de ações 
nominativas ou de quaisquer títulos nominativos do capital de pessdas jurídicas 
percebidos por pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliadas ou com 
sede no exterior, ou por filiais ou subsidiárias de emprêsas estrangeiras. 

Art. 42 - As pessoas jurídicas que tenham predominância de capital es
trangeiro, ou sejam filiais ou subsidiárias de emprêsa com sede no exterior, fi
cam sujeitas às normas e às alíquotas do impôsto de renda estabelecidas na 
legislação dêste tributo. 

Art. 43 - Os lucros e dividendos atribuídos a pessoas físicas ou jurídicas 
residentes ou com sede no exterior ficam sujeitos ao pagamento na fonte do 
impôsto sôbre a renda, às taxas que vigorarem para os dividendos devidos às 
ações ao portador. 

Art. 44 - O referido impôsto será cobrado com um acréscimo de 20% (vinte 
por cento) no caso de emprêsas aplicadas em atividades econômicas de menor 
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interêsse para a economia nacional, tendo em conta inclusive Sua localização, 
definidas em decreto do Poder Executivo, mediante audiência do Conselho Na
cional de Economia (' do Conselho de Superintendência da Moeda e do Crédito. 

Art. 45 - Os rendimentos oriundos da exploração de películas cinemato
gráficas, excetuados os dos exibidores não importadores, ficarão sujeitos ao des
conto do impôsto à razão de 40% (quarenta por cento), mas o contribuinte terá 
direito a optar pelo depósito no Banco do Brasil, em conta especial, de 40% 
(quarenta por cento) do impõsto d8vido, podendo aplicar esta importância me
diante autorização do Grupo Executivo da Indústria Cinematográfica I GEICINE I , 

criado pelo Decreto n D 50.278, de 17 de fevereiro de 1961, na produção de filme.s 
no País, nos têrmos do Decreto n.o 51.106, de 1.0 de agôsto de 1961. 

Art. 46 - Os lucros provenientes da venda de propriedade imóveis inclu
sive da ce"são de dir('itos. quando o proprietário fôr pessoa física ou jurídica 
residente ou com sede no exteri-:::f. ficam sujeitos a impôsto às taxas previstas 
!.~elo art. 43. 

Art. 59 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Brasília, 3 de setembro de 1962; 141.0 da Independência e 74.° da República. 

a) AURO MOURA ANDRADE 

LEI N.o 4.390, DE 29 DE AGÕSTO DE 1964 - (D.O. de 11-9-64) 

Altera a Lei nO 4.131, ele 3 de setembro de 1962, e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguint·e lei: 

Art. 1Y - Os artigos 40 , 5.°, 7.°, 9.0, 10, 11, o parágrafo único do art. 25, 
artigos 28 e 43, da Lei n.O 4.131, de 3 de setembro de 1962, passam a ter a 
seguinte redacão: 

Art. 9." - As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências 
para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, l'oyalties, 
assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, deverão submeter 
aos órgãos competentes da SUMOC e da Divisão de Impôsto Sôbre a Renda, 
os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar 
a remessa. 

§ 1.0 -- As remessas para o exterior dependem do registro da emprêsa na 
SUMOC e de prova de pagamento do impôsto de renda que fôr devido. 

§ 2.° -- Em casos de registros requeridos e ainda não concedidos, nem de
negados, a realização das transferências de que trata êste artigo poderá ser 
feita dentro de 1 (um) ano, a partir da data de~ta lei, mediante térmo de 
responsabilidade assinado pelas emprêsas interessadas, prazo êste prorrogável 
3 (três) vézes consecutivas, por ato do Presidente da República, em face de 
exposição do Ministro da Fazenda. 

~ 3.° -- No caso previsto pelo parágrafo anterior, as transferências sempre 
dependerão de prova de quitação do Impósto de Renda. 

Art. 11 - Os pedidos de registro de contrato, para efeito de transferências 
financeiras para o pagamento de TOyalties, devido pelo uso de patentes, mar
cas de indústria e de comércio ou outros títulos da mesma espéCie. serão ins
truídos com certidão probatória da existência e vigência, no Brasil, dos respec
tivos privilégios concedidos pelo Departamento Nacional de Propriedade Indus-
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trial, bem como de documento hábil probatório de que êles não caducaram no 
País de origem. 

Art. 43 - O montante dos lucros e dividendos liquidos efetivamente reme
tidos a pessoas físicas e jurídicas, residentes ou com sede no exterior, fica su
jeito a um impôsto suplementar de renda, sempre que a média das remessas, 
em um triênio, a partir do ano de 1963, exceder a 12 % (doze por cento) sôbre 
o capital e reinvestimentos registrados nos têrmos dos artigos 3.° e 4.° desta lei. 

§ 1.0 - O impôsto suplementar de que trata êste artigo será cobrado de 
acôrdo com a seguinte tabela: 

entre 12% e 15% de lucros sôbre o capital e reinvestimentos - 40% (qua-
renta por cento); 

entre 15% e 25% de lucros - 50% (cinqüenta por cento); 
acima de 25% de lucros - 60% (sessenta por cento). 
§ 2.° - Êste impôsto suplementar será descontado e recolhido pela fonte 

por ocasião de cada remessa que exceder à média trienal referida neste artigo. 

Art. 4.° - Dentro de 30 dias o Poder Executivo baixará decreto aprovando 
o regulamento para a execução da Lei n.o 4.131, de 3 de setembro de 1962, com 
as presentes alterações. 

Art. 5.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Brasília, 29 de agôsto de 1964; 143.° da Independência e 76.° da República. 

a) H. CASTELLO BRANCO 

Oclavio Gouvêa de Bulhões 

LEI N.o 4.480, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1964 - (D.O. de 17-11-64 retif. no D.O. 
de 30-11-64) 

Regula a tributação, pelo impôsto de renda, dos direitos de autor, da remu
neração de projessôres e jornalistas e dos vencimentos dos magistrados. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1.0 - Ficam sujeitas aOS impôsto de renda, mediante desconto pelas 

fontes pagadoras e inclusão dos rendimentos na declaração da pessoa física 
beneficiada, nas cédulas em que couberem as importâncias correspondentes a 
direitos de autor e as relativas ao exercício da magistratura ou da profissão 
de jornalista ou de professor, devidas a partir de 1.0 de agôsto de 1964. 

Art. 2.0 - O impôsto de renda, a que estão sujeitos os magistrados, na 
forma da legislação vigente, não será superior a dois meses dos seus vencimentos. 

Parágrafo único - O pagamento do impôsto na importância prevista neste 
artigo mediante requerimento, poderá ser feito em duodécimo fazendo-se o 
desconto em fôlha. 

Art. 3.° - Os rendimentos da propriedade literária, artística e científica, 
assim definidos os direitos de autores, compositores, escritores e outros que se 
lhe assemelham serão classificados na cédula "D". 

Parágrafo único - .,. vetado ... 
Art. 4.° - Ficam revogadas as disposições dos artigos 15 e 99 da Lei n.O 3.470, 

de 28 de novembro de 1958. 
Art. 5.° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6.° - Revogam-se as dispOSições em contrário. 
Brasília, 14 de novembro de 1964; 143.° da Independência e 76.° da República., 

a) H. CASTELLO BRANCO 

Octavio Gouvêa de Bulhões 
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LEI N.o 4.481, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1964 - <D.O. de 17-11-1964) 

Altera disposições das Leis n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, e n.o 4.388, de 28 
de agôsto de 1964. 

O Presidente da Rep'ública 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1.0 - O § 2.° do art. 3.° da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, fica 
substi tuído pelo seguinte: 

"§ 2.° - Até 30 de novembro de 1964, as pessoas jurídicas ficam 
obrigadas a processar o reajustamento do seu capital social, pela cor
reção monetária dos valôres do seu ativo imobilizado, constante do 
último balanço, e, dentro do mesmo prazo, deverão efetuar o recolhi
men to da primeira prestação do impôsto estabelecido no § 7.° ou da 
importância, em dôbro, correspondente ao valor das Obrigações, de 
acôrdo com o § 8.°." 

Parágrafo 'único - Para a finalidade indicada no § 2.° do art. 3.° da Lei 
n.O 4.357, de 16 de jUlho de 1964, nos têrmos da presente lei, as assembléias de 
acionistas poder-se-ão reunir para deliberar, em primeira convocação, com a 
presença de qualquer número de sócios. 

Art. 2.° - O prazo estabelecido no § 6.0 do art. 4.° da Lei n.o 4.357, de 16 
de 16 de julho de 1964, passa a se vencer a 15 de dezembro de 1964. 

Art. 3.° - O prazo indicado na alínea a do § 8.° do art. 7.° da Lei n.o 4.357, 
de 16 de julho de 1964, passa a se vencer a 15 de dezembro de 1964. 

Art. 4.° - O § 7.° do art. 7.° da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"~ 7.° - Os débitos fiscais liquidados até 30 de novembro de 1964 
gozarão de redução de cinqüerlta por cento do valor das multas cor
respondentes e ficarão excluídos dos efeitos da correção monetária a 
que se refere êste artigo." 

Art. 5.° - Os prazos estabelecidos nas alíneas b e c do § 8.0, relativamente 
ao pagamento da primeira prestação do débito, e no § 9.° do art. 7.° da Lei 
n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, passam a se vencer a 30 de novembro de 1964. 

Art. 6.° - As disposições dos arts. 4.° e 5.° aplicam-se, também, aos débitos 
de que trata o art. 8.° da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964. 

Art. 7.° - O art. 29 da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 29 - Para efeito de Impôsto de Renda e da correção monetá
ria prevista pela lei, consideram-se bens imóveis as florestas e as árvo
res em pé, constantes do ativo das emprêsas industriais de madeiras, 
carpintarias, tanoarias, fábricas de papel, de celulose, pastas de ma
deiras, compensados, laminados e outras similares, desde que adquiri
das há mais de três anos, com ou sem terra, mediante escritura pública. 

Parágrafo único - Para os fins previstos neste artigo, são conside
rados bens imóveis as árvores oriundas do reflorestamento." 

Art. 8.° - (VETADO.) 

Art. 9.° - O art. 12 e seus parágrafos da Lei n.o 4.388, de 28 de agôsto de 
1964, ficam substituídos pelos seguintes: 

"Art. 12 - Contar-se-ão em dias corridos os prazos estabelecidos 
nas leis e regulamentos fiscais. 
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§ 1.0 - O prazo para apresentação de defesa ou reclamação con
tra exIgência fiscal de recursos ou pedidos de reconsideração aos Con
selhos de Contribuintes ·e Superior de Tarifa, será de trinta dias corridos. 

§ 2.° - Os prazos que se vencerem em sábados, domingos, feriados 
ou dias em que não haja expediente nas repartições federais terminarão 
no primeiro dia útil seguinte." 

Art. 10 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Brasília, 14 de novembro de 1964; 143.° da Independência e 76.° da República. 

a) H. CASTELLO BRANOO 

Octavio Gouvêa de Bulhões 

LEI N.O 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964 - (D.O. de 21-12-64) 

Dispõe sôbre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. 

O Presidente da Repüblica 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 46 - Quando o pagamento do impôsto sôbre lucros imobiliários e res
pectivos acréscimos e adicionais fôr de responsabilidade do vendedor do terre
no, será lícito ao adquirente reter o pagamento das últimas prestações ante
riores à data-limite em que é lícito pagar, sem reajuste, o referido impôsto e 
os adicionais, caso o vendedor não apr.esente a quitação até 14 dias antes do 
vencimento das prestações cujo pagamento torne inferior ao débito fiscal a 
parte do preço a ser ainda paga até a referida data-limite. 

ParágrafO único - No caso de retenção pelo adquirente, êsse ficará res
ponsável para todos os efeitos perante o Fisco, pelo recolhimento do tributo, 
adicionais e acréscimos, inclusive pelos reajustamentos que vier a sofrer o débito 
fiscal (VETADO). 

Art. 47 - Quando se fixar no contrato que a obrigação do pagamento do 
impôsto sôbre lucro imobiliário, acréscimos e adicionais devidos pelo alienante 
é transferida ao adquirente, dever-se-á explicitar o montante que tal obriga
ção atingiria se sua satisfação se desse na data da escritura. 

§ 1.0 - Neste caso, o adquirente será tido, para todos os efeitos, como res
ponsável perante o Fisco. 

§ 2.° - Havendo parcela restituível, a restituição será feita ao adquirente e, 
se fôr o caso, em nome dêste serão emitidas as obrigações do Tesouro Nacional, 
a que se refere o art. 4.° da Lei n.O 4.357, de 16-7-1964. 

Art. 70 - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, re
govados o Decreto n.O 5.481, de 25 de junho de 1928 e quaisquer disposições em 
contrário. 

Brasília, 16 de dezembro de 1964; 143.° da Independência e 76.° da República. 
a) H. CASTELLO BRANCO 

Milton Soares Campos 

LEI N.o 4.593, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1964 - (D.O. de 5-1-65) 

Disciplina a desapropriação para as obras de combate às sêcas do Nordeste. 

O Presidente da Rep'ública 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
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Art. 36- Não estão sujeitas ao pagamento do impôsto sôbre o lucro imo
biliário as alienações decorrentes de desa!)ropriações previstas nesta lei. 

Art. 33 -- Esta lei entra em vigor na data de sua publicaç:lo. 
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 29 de dezembro de 1964; 143.° da Independência e 76.0 da Rep'tíblica. 

a) H. CASTELLO BRANCO 

Hugo de Almeida Leme 
Octavio Gouvêa de Bulhões 
Juarez Távora 
Oswaldo Cordeiro de Farias 

LEI N.o 4.602, DE 18 DE MARÇO DE 1965 - !D.O. de 23-3-65) 

Disp(jc sôbre a fixarão ele coeficientes de correção monetária para os efeitos 
legais. 

O Presidente da Rep'ública 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1.0 - Compete privativamente ao Conselho Nacional de Economia a 

fixação de índices para aplicação da correção monetária, estipulada em lei. 
Parágrafo único - A fixação dêsses índices obed2cerá a critérios indicados 

em Decreto Executivo, regulamentador desta lei, baixado dentro do prazo de 
30 dias. 

Art. 2° -- VETADO. 
Art. 3." _. O Conselho Nacional de Economia divulgará, amplamente, o es-

tudo completo das revisões empreendidas para a fixação de novos índices. 
Art. 4.° -- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5.°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília. 13 de março de 1965; 144.0 da Independência e 77.0 da República. 

a) H. CASTELLO BRANCO 

Octavio Gouvêa de Bulhões 

LEI N° 4.621. DE 30 DE ABRIL DE 1965 -- (D.O. de 30-4-65) 

Dispõe sôbre subscrição compulsória de Obrigações Reajustáveis do TeSOuro Na
cional reZas pessoas Ijue recebem remuneração classificável 1W cédula "C" 
de rendimentos c dá outras providências. 
O Presidente da Rep'ública 
Faço saber que o Congresso Naciona 1 decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1.0 .. - Tôdas as pessoas que recebem dos cofres públicos ou particula
res qualquer espécie de remuneração classificá vel na cédula "C" da declaração 
de rendimentos, como rendimento de trabalho. em importância superior a 
CrS 600.000 (seiscentos mil cruzeiros) mensais, ficarão sujeitas, a partir da 
data da publicação desta lei e durante o exercício de 1965, à subscrição com
pulsória de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, intransferíveis pelo 
prazo de três anos. 

Parágrafo único - O montante da subscrição compulsória estabelecida nesta 
lei será calculado por faixas de rendimentos, cumulativamente, de acôrdo com 
a seguinte tabela: 

Classes de remuneração mensal Subscrição compulsória de Obrigaçôes do 
Tesouro por faixa de remuneração 

De 600.001 a 800.000 subscrição de 10".;) da faixa de remuneração mensal 
De 300. Oel a 1. 000.000 subscrição de 20% da faixa de remuneração mensal 
De 1.000.001 em diante subscrição de 30% da faixa de remuneração mensal 
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Art. 2.0 - A subscrição compulsória a que se refere o artigo anterior inci
dirá sôbre a remuneração total auferida mensalmente, a qualquer título, so
mando-se para tal finalidade, nos casos de acumulação de cargos, funções, em
prego~ ou proventos, os vencimentos, salários ou proventos recebidos de mais 
de uma fonte. 

Parágrafo único - Para os fins dêste artigo, a pessoa que receber remu
neração de mais de uma fonte deverá declarar, dentro do prazo de dez dias, 
aos órgãos de pessoal sob cuja juri.sdição se encontrar, caso receba remuneração 
dos cofres públicos, ou às firmas e emprêsas a que pertencer, no caso de remu
neração paga pelos cofres particulares, a soma total das remunerações recebidas 
em mais de uma fonte, sendo-lhe permitido indicar sôbre qual remuneração de
verá incidir o valor da subscrição compulsória total a que estiver sujeito. 

Art. 3.° - No caso de servidores civis ou militares, designados para serviço 
ou missão no exterior e cuja remuneração seja paga pela Delegacia do Tesouro 
orasileiro, em New York, a subscrição compulsória será feita tendo em vista a 
taxa de conversão adotada pela mesma Delegacia e corresponderá a 10 % sôbre 
o sôldo dos militares e dos vencimentos dos funcionários civis, excluídas as 
verbas de re~resentação. 

Parágrafo único - A subscrição compulsória não se apli-cará aos servidores 
civis ou militares designados para serviço ou missão no exterior que percebam 
remuneração igualou inferior a US$ 500 (quinhentos dólares) mensais. 

Art. 4.° - Para o cumprimento desta lei, as repartições pàgadoras, assim 
como as firmas e emprêsas privadas, farão os descontos correspondentes sôbre 
a remuneração mensal da pessoa sujeita à subscrição compulsória de Obriga
ções do Tesouro e efetuarão o recolhimento respectivo, dentro do prazo de 15 
dias, à agênCia local ou mais próxima do Banco do Brasil S. A. 

ParágrafO único -- A agência do Banco do Brasil a que tiver sido feito o 
recolhimento escriturará a importância correspondente a crédito da pessoa que 
tiver sofrido o desconto, e quando o mesmo atingir o valor de uma ou mais 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, fará entrega do título corres
pondente ao interessado. 

Art. 5.° - As pessoas sujeitas à subscrição compulsória das Obrigações Rea
iustáveis do Tesouro Nacional, nos têrmos desta lei, ficarão isentas da mesma, 
desde que concordem expressamente e por escrito, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, a partir da data da publicação desta lei, que a sua remuneração sofra des
conto mensal correspondente à metade da subscrição compulsória a que estive
rem obrigadas. 

§ 1.0 - No caso previsto neste artigo, as importâncias correspondentes à 
arrecadação efetuada na remuneração de diretores e empregados de emprêsas 
privadas serão por estas recolhidas dentro do prazo de 10 dias e, a título defi
nitivo, no Banco Nacional de Habitação como renda da instituição. 

§ 2.° - Ficará dispensada do recolhimento a que se refere o parágrafO an
terior a firma ou emprêsa que se comprometer a distribuir a seus diretores e 
empregados ações no valor corres9'Ündente a redução efetuada na remuneração 
dos mesmos. O compromisso acima referido deverá ser comunicado à Delegacia 
Regional ou Seccional do Impôsto de Renda sob cuja jurisdição estiver a emprêsa. 

Art. 6.0 - Ficará, igualmente, isenta da subscrição compulsória de Obriga
ções Reajustáveis do Tesouro Nacional a pessoa que fizer, após a publicação 
desta lei, prova de que efetuou o depÓSito mensal da importância correspon
dente à mesma, na Caixa Econômica Federal, por prazo igualou superior a 
um ano. 

Parágrafo UlllCO - As Caixas Econômicas Federais aplicarão, nos depósitos 
a que se refere êste artigo, a cláusula da correção monetária, de acôrdo com os 
índices a serem estabelecidos pelo Conselho Nacional de Economia, para o 
reajuste das Obrigações do Tesouro Nacional. 
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Art. 7.° - As firmas e emprêsas que deixarem de efetuar os descontos e os 
recolhimentos previstos nesta lei, e nos prazos aqui estabelecidos, ficarão sujei
tas à multa correspondente ao dôbro da importância que deixar de ser descon
tada ou fôr indevidamente retida. 

Parágrafo único - Em igual penalidade incorrerá a emprêsa ou firma que 
deixar de cumprir, no prazo improrrogável de seis meses, o compromisso de 
distribuição de ações a que se refere o § 2.° do art. 5.° desta lei. 

Art. 8.° - A pessoa que receber remuneração de mais de uma fonte e não 
fizer a declaração a que se refere o parágrafo lúnico do art. 2.° desta lei, ou 
apresentá-la falsa ou inexata, ficará sujeita à multa igual ao dôbro da impor
tância cujo desconto tenha deixado de sofrer ou cuja subscrição tenha deixado 
de efetuar em virtude de não-apresentação, da falsidade ou de inexatidão de 
declaração. 

Art. 9.° - As multas referidas no artigo anterior serão aplicadas pelos De
legados Regionais ou Seccionais do Departamento do Impôsto de Renda, de cujas 
decisões caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o Ministro da Fazenda. 

Art. 10 - Na determinação da renda líquida sujeita ao impôsto de que trata 
o art. 10, da Lei n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964, será permitido deduzir 
Jo rendimento bruto, aI'2m dos encargos de família relativos ao outro cônjuge, 
filhos e dependentes, da contribuição de previdência social e do impôsto sindical, 
os gastos previstos nos itens V, letra c, e VII, VIII e XIII do art. 18 da mesma 
lei, as pensões alimentícias pagas em virtude de sentença judicial defintiva, 
bem assim as deduções referidas no parágrafo único dêste artigo. 

Parágrafo único - Serão incluídas entre as deduções admitidas pelo art. 18 
da Lei n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964, a parte variável dos subsídios, as 
ajudas de custo e a representação, percebidas em decorrência do mandato de 
representação popular, federal ou estadual (VETADO), prevalecendo esta de
dução também para os efeitos da declaração de rendimentos percebidos em 1964. 

Art. 11 - O prazo para a entrega das declarações do rendimento das pes
~oas físicas, no corrente exercício, terminará a 17 de maio de 1965. 

Parágrafo único - Os contribuintes que já tiverem apresentado declaração 
de rendimentos relativa ao corrente exercício poderão retificá-la até 17 de 
maio de 1965, sem qualquer sanção. 

Art. 12 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário, inclusive o item XIV do art. 13 da Lei n.o 4.506, de 
30 de novembro de 1964. 

Brasília, 30 de abril de 1965; 144.° da Independência e 77.° da República. 

a) H. CASTELLO BRANCO 

Octavio Gouvêa de Bulhões 

LEI N.o 4.663, DE 3 DE JUNHO DE 1965 (D.O. de 4-6-65 retif. no D.O. 

de 24-9-65) 

Cria estímulos ao aumento de produtividade e à contenção de preços e dá outras 
providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1.0 - Tôda emprêsa industrial ou comercial, contribuinte do Impósto 
de Consumo ou do Impôsto de Vendas e Consignações, é obrigada a registrar, 
nos livros exigidos pela legislação do Impôsto de Consumo, do Impôsto de Renda 
(Lei n.O 154, art. 2.°) e pela Lei n.o 187, de 15 de janeiro de 1936, as quanti
dades e preços unitários das mercadorias entregues ao consumo, vendidas ou 
consignadas. 
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§ 1.0 - O Poder Executivo regulamentará o disposto no presente artigo, 
estabelecendo normas de simplificação do registro para as emprêsas que nego
ciem com grande variedade de mercadorias, podendo estabelecer livro especial, 
para o registro das mercadorias entregues ao consumo, vendidas ou consignadas. 

§ 2.° - A inobservância do disposto neste artigo sujeitará a emprêsa à 
multa de Cr$ 50.000 (cinqüenta mil cruzeiros) a Cr$ 5.000.000 (cinco milhões 
de cruzeiros). 

Art. 2.° - Terão direito aos favores fiscais enumerados no art. 3.° as em
prêsas que satisfizerem, cumulativamente, as seguintes condições: 

I - Cumprirem o disposto no artigo anterior em condições que permitam 
a verificação dos seus preços de venda e da qualidade vendida. 

II - Demonstrarem, durante o ano de 1965, um aumento de quantidade 
vendida igualou superior a 5% (cinco por cento), em relação ao ano de 1964. 

III - Demonstrarem não terem aumentado, entre 28 de fevereiro de 1965 
a 31 de dezembro de 1965 os preços de venda no mercado interno em mais de 
15% (quinze por cento) sôbre os preços vigentes em 28 de fevereiro de 1965. 

§ 1.0 - O limite fixado em 15% (quinze por cento) no item III será redu
zido para 10% (dez por cento) para as emprêsas que tiverem, no ano de 1964, 
aumentado seu nível de preços de venda no mercado interno em percentagem 
superior ao crescimento do nível geral de preços do País, apurado segundo índi
ces adotados pelo Conselho Nacional de Economia. 

§ 2.° - Para as emprêsas que tiverem seus preços congelados em 1964, por 
determinação governamental, poderá ser admitida, a juízo da SUNAB, retifica
ção compensatória no nível de preços de 1964, que servirá de base à aplicação 
da percentagem a que se refere o item lII. 

§ 3.° - O Poder Executivo regulaméntará o disposto no presente artigo, 
permitindo às emprêsas de produção muito diversificada estabelecerem crité
rios de homogeneização para medida àe sua produção. 

Art. 3.° - As emprêsas que satisfizerem o disposto no artigo anterior goza
rão, cumulativamente, dos seguintes favores fiscais: 

I - No exercício de 1966, o impôsto de que trata o art. 37 da Lei n.o 4.506, 
de 30 de novembro de 1964, será cobrado à taxa de 20% (vinte por cento). 

II - No mesmo exercício, a emprêsa poderá deduzir do lucro bruto, para 
efeitos de determinação do lucro sujeito ao impôs to referido no inciso anterior, 
a manutenção do capital de giro próprio de que trata o art. 27 da Lei n.o 4.357, 
de 16 de julho de 1964, desde que não distribuído. 

III - O impôsto devido pela correção monetária do ativo imobilizado, rea
lizada durante o exercício de 1966, será cobrado à razão de 2% (dois por cento). 

IV - Dispensa de pagamento do impôsto de renda devido sôbre as reservas 
excedentes do capital social realizado (art. 99 do Regulamento baixado pelo 
Decreto n.o 51.900, de 1963). 

Farágrafo 'único - As emprêsas, que satisfizerem as condições do art. 2.°, 
farão suas declarações de impôsto de renda, considerando os favores fiscais 
concedidos por esta lei. 

Art. 4.° - As emprêsas que acusarem aumento de preços de venda no mer
cado interno, entre 28 de fevereiro de 1965 e 31 de dezembro de 1965, superior 
a 30% (trinta por cento) sôbre os preços vigentes em 28 de fevereiro de 1965, 
ficarão sujeitas, no exercício de 1966, ao impôsto de que trata o art. 37 da Lei 
n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964, à razão de 35% (trinta e cinco por cento). 

§ 1.0 _ O disposto neste artigo não se aplica às emprêsas comerciais que 
demonstrarem uma taxa percentual de lucro bruto, sôbre as vendas efetuadas 
em 1965, igualou inferior à obtida em 1964. 
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§ 2.° - Para fins da aplicação do parágrafo anterior, define-se lucro bruto 
como a diferença entre a receita total da venda dos produtos e o custo total 
de aquisição dos mesmos produtos. 

§ 3.° - Também não ficarão sujeitas à elevação do impôsto de que trata 
êste artigo, as emprêsas que comprovarem ter sido o aumento de preços, supe
rior a 30% (trinta por cento), resultante combinado com ou isoladamente dos 
seguintes fatôres: 

a) elevação da taxa cambial para a importação de matérias-primas obri
gatoriamente utilizadas em sua indústria; 

b) elevação de preços de matérias-primas obrigatoriamente utilizadas em 
suas indústrias e fornecidas por emprêsas sob contrôle acionário do Govêrno 
Federal. 

§ 4.° - Em caso de dúvida, caberá ao Conselho Monetário Nacional deci
dir a respeito da ocorrência de circunstâncias mencionadas no parágra lO 
anterior. 

Art. 5.° - Durante os exercícios de 1966, 1967 e 1968, as emprêsas pode
rão deduzir do lucro sujeito ao impôsto de renda a ?)arcela correspondente à ex
portação de produtos manufaturados, determinados pela Comissão de Comércio 
Exterior, e cuja penetração no mercado internacional convenha promover. 

§ 1.0 - O cálculo da parte do lucro tributável atribuída às exportações dos 
produtos manufaturados deverá ser realizado admitindo-se no lucro tributável 
a mesma participação percentual que os ditos produtos tenham na receita da 
emprêsa. 

§ 2.° - Para todos os efeitos legais, fica equiparada à exportação a venda 
no mercado interno de produtos manufaturados, contra pagamento em divisas 
20nversíveis resultantes de financiamentos a longo prazo de instituições finan
ceiras internacionais ou entidades governamentais estrangeiras. 

Art. 6.° - É o Ministro da Fazenda autorizado a isentar ou reduzir, por 
período de tempo não superior a 120 (cento e vinte) dias, em cada exercício, o 
impôsto de consumo incidente sôbre artigos cujas indústrias produtoras satisfa
çam as seguintes condições: 

a) seja verifieada pelo Conselho Monetário Nacional redução substancial 
de consumo de earáter não sanzonal que possa resultar em diminuição de pro
dução com desemprêgo, no setor industrial respectivo; 

bl assuma a ind'.istria beneficiada o compromisso de estabilizar os demais 
componentes do seu preço de venda além do impôs to de consumo; 

c) seja integralmente transferido ao consumidor o benefício da redução 
ou isenção do impôsto de consumo concedido ao fabricante. 

Parágrafo único .- Ficará sujeita ao pagamento em dôbro do valor da 
isenção ou redução do impôsto, de que se tiver beneficiado, a emprêsa que deixar 
de cumprir o compromisso a que se refere a alínea b ou de efetuar a transferên
cia do benefício ao consumidor nos têrmos da alínea c. 

Art. 7.° _. A incor90ração ao capital das reservas correspondentes à ma
nutenção de capital de giro próprio de que trata a Lei n.o 4.357, de 16 de 
julho de 1964, mediante emissão de novas ações, fica isenta dos impo.stos de 
renda e de sélo. 

Art. 8.0 .- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9.0 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 3 de junho de 1965; 144.° da Independência e 77.° da República. 

a) H. CASTELLO BRANCO 

Octavio Gouvêa de Bulhões 
Daniel Faraco 
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LEI N.o 4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965 ~ (D.O. de 16 de julho de 1965) 

Disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvi
mento. 

SEÇÃO IX 

Sociedades e fundos de investimento 

Art. 49 ~ Depende de prévia autorização do Banco Central o funcionamen
to das sociedades de investimento que tenham por objeto: 

I ~ a aplicação de capital em carteira diversificada de títulos ou valôres 
mobiliários ou 

II ~ a administração de fundos em condomínio ou de terceiros, para apli
cação nos têrmos do inciso anterior. 

~ 1.0 ~ Compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as normas a serem 
observadas pelas sociedades referidas neste artigo, e relativas a: 

a) diversificação mínima da carteira segundo emprêsas, grupos de emprê
sas associadas, e espécie de atividade; 

b) limites máximos de aplicação em títulos de crédito; 
c) condições de reembôlso ou aquisição de suas ações pelas sociedades de 

investimento, ou de resgate das cotas de participação do fundo em condomínio; 
d) normas e práticas na administração da carteira de títulos e limites má

ximos de custos de administração. 
§ 2.° ~ As sociedades de investimento terão sempre a forma anônima, e 

suas ações serão nominativas, ou endossáveis. 
§ 3.° ~ Compete ao Banco Central, de acôrdo com as normas fixadas pelo 

Conselho Monetário Nacional, fiscalizar as sociedades de investimento e os fun
dos por elas administrado.s. 

§ 4.° ~ A alteração do estatuto sncial e a investidura de administradores 
das sociedades de investimentos dependerão de prévia aprovação do Banco 
Central. 

SEÇÃO XI 

Tributação de rendimentos de títulos de crédito e ações 

Art. 53 ~ Está sujeito ao desconto do impôsto de renda na fonte, à razão 
de 15% (quinze por cento), o deságio concedido na venda ou colocação no mer
cado por pessoa jurídica a pessoa física, de debêntures ou obrigações ao porta
dor letras de câmbio ou outros quaisquer títulos de crédito. 

'~ 1.0 ~ Considera-se deságio a diferença para menos entre o valor nominal 
do título e o preço de sua venda ou colocação no mercado. 

§ 2.0 ~ Na circulação dos títulos referidos no presente artigo, o impôsto 
não incidirá na fonte nos deságios concedidos entre pessoas jurídicas, mas a 
primeira pessoa jurídica que vender ou revender o título a pessoa física deverá: 

a) reter o impôsto previsto neste artigo, calculado sôbre o deságio refe
rido ao valor nominal do título; 

bl exigir a identificação do adquirente e o recibo correspondente ao de
ságio; 

cl declarar no próprio título a retenção do impôsto nos têrmos da alínea a, 
e o montante do deságio sôbre o qual incidiu; 

dl fornecer ao beneficiário do deságio declaração da retenção do impôsto, 
da qual deverão constar a identificação do título e as datas de sua negocia
ÇãO e do seu vencimento. 
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~ 3.0 - Os títulos dos quais constar a anotação de retenção do impôsto 
previsto no § 2.°, alínea c, dêste artigo, poderão circular entre pessoas jurídicas 
e físicas sem nOVa incidência do impôsto, salvo se uma pessoa jurídica reven
dê-lo a pessoa física com deságio superior ao que serviu de base à incidência 
do impôsto pago, caso em que o impôsto incidirá sôbre a diferença entre o 
nôvo deságio e o já tributado, observado o disposto no § 2.0. 

§ 4.° -. O deságio percebido por pessoas físicas na aquisição das obri
gações ou títulos cambiais referidos neste artigo será obrigatoriamente in
cluído pelo beneficiário na sua declaração anual de rendimentos, classificado 
como juros, compensando-se o impôsto retido na fonte com o devido, de acôr
do com a declaração anual de rendimentos. 

§ 5.° _. Se o prazo entre a aquisição e o vencimento do título tiver sido 
superior a 12 (doze) meses, a pessoa física beneficiária do primeiro deságio 
poderá deduzir do respectivo rendimento bruto, na sua declaração anual do 
impôsto de renda, a importância correspondente à correção monetária do ca
pital aplicado na obrigação ou letra de câmbio, observadas as seguintes normas: 

a) a correção será procedida entre as datas de aquisição e liquidação do 
título, segundo os coeficientes de correção monetária fixados pelo Conselho 
Nacional de Economia, para correção das Obrigações do Tesouro; 

b) a data e o valor de aquisição serão comprovados através da decla
ração de retenção do impôsto (§ 2.°, alínea d) anexada à declaração. 

§ 6.° -- Os lucros obtidos por pessoas jurídicas na aquisição e revenda, ou 
liquidação, de obrigações e títulos cambiais, integrarão o respectivo lucro real sem 
compensação do impôsto na fonte referido neste artigo, se tiver sido pago, e com 
a dedução da correção monetária nos casos e nos têrmos previstos no § 5.0. 

§ 7.° -- Para efeito da declaração anual de renda, o rendimento dos títulos 
a que se refere o § 5.°, considera-se percebido no ano da sua liquidação. 

§ 8.0 - O disposto no presente artigo entrará em vigor a 1.0 de janeiro de 
1967, quando ficarão revogadas as disposições vigentes relativas à tributação do 
deságio, inclusive a opção pela não identificação do respectivo beneficiário; salvo 
em relação ao disposto nos §§ 5.° e 7.°, que será aplicável desde a publicação desta 
lei, nos casos em que o beneficiário do deságio optar pela sua identificação. 

Art. 54 - Os juros de debêntures ou obrigações ao portador e a remunera
ção das partes beneficiárias estão sujeitos à incidência do impôsto de renda na 
fonte: 

I - à razão de 15% (quinze por cento), no caso de identificação do bene
ficiário nos têrmos do artigo 3.° da Lei n.o 4.154, de 28 de novembro de 1962; 

II - à razão de 60% (sessenta por cento), se o beneficiário optar pela não 
identificação. 

Parágrafo único - No caso do inciso I dêste artigo o impôsto retido na fonte 
será compensado com o impôsto devido com base na declaração anual de renda, 
na qual serão obrigatoriamente incluídos os juros percebidos. 

Art. 55 - A incidência do impôsto de renda na fonte, a que se refere o 
artigo 18 da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, sôbre rendimentos de ações ao 
portador, quando o beneficiário não se idenifica, fica reduzida para 25% (vinte 
e cinco por cento), quando se tratar de sociedade anônima de capital aberto de
finida nos têrmos do artigo 59 desta lei, e 40% (quarenta por cento) para as de
mais sociedades. 

§ 1.0 -- O impôsto de renda não incidirá na fonte sôbre os rendimentos dis
tribuídos por sociedades anônimas de capital aberto aos seus acionistas titulares 
de ações nominativas, endossáveis ou ao portador, se optarem pela identificação. 
bem como sôbre os juros dos títulos da dívida pública federal, estadual ou muni
cipal, subscritos voluntàriamente, 
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§ 2.° - Para efeito de determinar a sua renda líquida sujeita a impôsto de 
renda, as pessoas físicas poderão abater da renda bruta: 

I - até Cr$ 600.000 (seiscentos mil cruzeiros) anuais de dividendos, bonifi
cações em dinheiro ou outros interêsses distribuídos por sociedades anônimas de 
capital aberto às suas ações nominativas, endossáveis, ou ao portador, se o bene
ficiário se identifica; 

II - até Cr$ 200.000 (duzentos mil cruzeiros) anuais de juros recebidos de 
títulos da dívida p'ública federal, estadual e municipal, subscritos voluntàriamente; 

lU - até Cr$ 200.000 (duzentos mil cruzeiros) anuais de rendimentos dis
tribuídos pelos fundos em condomínio e sociedades de investimentos aludidos 
na Seção IX. 

§ 3.° - A importância total dedutível da renda bruta pelas pessoas físicas 
amparadas pelos incisos I e lU do parágrafo anterior não poderá exceder a 
Cr$ 600.000 (seiscentos mil cruzeiros). 

Art. 56 - Para efeito de determinar a renda líquida sujeita aO impôsto de 
renda, as pessoas físicas poderão abater de sua renda bruta: 

I - 30% (trinta por cento) das importâncias efetivamente pagas para subs
crição voluntária de obrigações do Tesouro Nacional, de títulos da dívida pÚblica 
de emissão dos Estados e municípiOS e de ações nominativas ou nominativas en
dossáveis de sociedades anônimas de capital aberto; 

U - 1570 (quinze por cento) das importâncias efetivamente pagas para 
a aquisição de cotas ou certificados de participação de fundos em condomínio, 
ou ações de sociedades de investimentos aludidos na Seção IX. 

§ 1.0 - Se, antes de decorridos 2 (dois) anos da aquisição, a pessoa física 
vier a alienar as obrigações e títulos públicos, cotas de partiCipação em fundos 
de condomínio, ações de sociedades de investimento ou de sociedades anônimas 
de capital aberto, deverá incluir, entre os rendimentos do ano da alienação, a 
importância que tiver abatido nos têrmos dêste artigo, com relação às obriga
ções, cotas ou ações alienadas. 

§ 2.° - ... VETADO ... 
Art. 57 - As sociedades de investimentos, a que se refere o artigo 49, que 

tenham por objeto exclusivo a aplicação do seu capital em carteira diversificada 
de títulos ou valôres mobiliários, e os fundos em condomínio aludidos na Se
ção IX, não são contribuintes do impôsto de renda, desde que distribuam anual
mente os rendimEntos auferidos. 

Art. 58 -- Na emissão de ações com ágio pelas companhias de capital subs
crito ou autorizado, as importâncias recebidas dos subscritores, além do valor 
nominal das ações, constituem capital excedente; não serão tributadas como 
rendimento da pessoa jurídica. 

Art. 59 - Caberá ao Conselho Monetário Nacional fixar periodicamente as 
condições em que, para efeitos legais, a sociedade anônima é considerada de 
capital aberto. 

§ 1.0 - A deliberação do Conselho Monetário Nacional aumentando as exi
gêndas para a conceituação das sociedades de capital aberto somente entrará 
em vigor no exercício financeiro que se inicie, no mínimo, seis meses depois 
da data em que fôr publicada a deliberação. 

§ 2.° - Para efeito do cálculo da percentagem mínima do capital com 
direito a voto, representado por ações efetivamente cotadas nas Bôlsas de Va
lôres, o Conselho Monetário Nacional levará em conta a participação acionária 
da União, dos Estados, dos Municípios, das autarquias, bem como das institui
ções de educação e de assistência social, das fundações e das ordens religio
sas de qualquer culto. 
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SEÇAO XII 

Da alienação de ações das sociedades de economia mista 

Art. 60 - O Poder Executivo poderá promover a alienação de ações de 
propriedade da União, representativas do capital de sociedades de e~onomia 
mista e de suas subsidiárias. mantendo 51 % (cinqüenta e um por cento), no 
mínimo, das ações das emprêsas nas quais deva assegurar a contrôle estatal. 

Parágrafo único -- É excluída das disposições dêste artigo a Petróleo Bra
sileiro S.A .. - PETROBRÁS. 

Art. 61 - O Conselho Monetário fixará a participação da União nas dife
rentes sociedades referidas no artigo anterior, ouvido o Conselho de Segurança 
Nacional nos casos de sua competência e no das emprêsas cujo contrôle es
tatal é determinado em lei especial, e estabelecerá as normas que serão obser
vadas para a alienação, respeitadas as seguintes condições: 

I - a alienação será precedida da reavaliação do ativo das sociedades, fei
ta com observância da legislação vigente, ficando as mesmas isentas do reco
lhimento do impôsto de renda devido sôbre a parcela da reavaliação propor
cional à partiCipação da União em seu capital social; 

II - as ações serão negociadas através do sistema de distribuição insti
tuído no art. 5.° desta lei. com a participação do Banco Central, na forma do 
inciso IV do art. 11 da Lei n.O 4.595, de 31 de dezembro de 1964; 

III - poderão ser recebidos como pagamento de 60';;, I ses~et1ta por cento) 
do preço das ações, os comprovantes de créditos dos contribuintes, relativos 
aos adicionais e empréstimos compulsórios vinculados ao impôsto de renda, 
exceto aquêles que se destinem à subscrição compulsória de Obrigações Reajus
táveis do Tesouro Nacional. 

SEÇAO XIII 

Das sociedades imobiliárias 

Art. 62 - As sociedades que tenham por objeto a compra e venda de imó
veis construídos ou em construção, a construção e venda de unidades habita
cionais, a incorporação de edificações ou conjunto de edificações em condo
mínio e a venda de terrenos loteados e construídos ou com a construção con
tratada, quando revestirem a forma anônima, poderão ter o seu capital divi
dido em ações nominativas ou nominativas endossáveis. 

Art. 63 .- Na alienação. promessa de ::Üienação ou transferência de direito 
à aquisição de imóveis, quando o adquirente fór sociedade que tenha por ob
jeto alguma das atividades referidas no artigo anterior, a pessoa física que 
alienar ou prometer alienar o imóvel, ceder ou prometer ceder o direito à sua 
aquisição, ficará sujeita ao impôsto sóbre o lucro imobiliário, à taxa de 5% 
(cinco por cento I . 

§ 1.0 - Nos casos previstos neste artigo, o contribuinte poderá optar pela 
subscrição de Obrigações do Tesouro, nos têrmos do art. 3.°, ~ 8.°, da Lei 
n.O 4.357, de 16 de julho de 1964. 

~ 2.0 - Nos casos previstm; neste artigo, se a so(:iedade adquirc·nte vier. 
a qualquer tempo. alienar o terreno ou transferir o direito à sua aqUisição sem 
construí-lo ou sem a simultânea contratacão de sua construção. responderá 
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pela diferença do impôsto da pessoa física, entre as taxas normais e a prevista 
neste artigo, diferença que será atualizada nos têrmos do art. 7.° da Lei 
n.O 4.357, de 16 de julho de 1964. 

Art. 64 - As sociedades que tenham por objeto alguma das atividades refe
ridas no art. 62, poderão corrigir, nos têrmos do art. 3.0 da Lei n.O 4.357, de 16 
de julho de 1964, o custo do terreno e da construção objeto de suas transações. 

~ 1.0 - Para efeito de determinar o lucro auferido pelas sociedades men
cionadas neste artigo, o custo do terreno e da construção poderá ser atualiado, 
em cada operação, com base nos coeficientes a que se refere o art. 7.°, ~ 1.0, 
da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, e as diferenças nominais resultantes 
dessa atualiação terão o mesmo tratamento fiscal previsto na lei para o re
sultado das correções a que se refere o art. 3.° da referida lei. 

§ 2.° - Nas operações a prazo, das sociedades referidas neste artigo, a 
apuração do lucro obedecerá ao disposto no parágrafo anterior, até o final do 
pagamento. 

SEÇÃO XV 

Disposições diversas 

Art. 67 - O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar emissõés de 
Obrigações do Tesouro a que se refere a Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, 
com prazos inferiores a três anos. 

Art. 68 - O resultado líquido das correções monetárias do ativo imobili
zado e do capital de giro próprio, efetuadas nos têrmos da legislação em vigor, 
poderá, à opção da pessoa jurídica, ser incorporado ao capital social ou a 
reservas. 

§ 1.0 - No caso de correção monetária do ativo imobilizado, o impôsto de
vido, sem prejuízo do disposto no artigo 76 da Lei n.o 4.506, de 30 de novembro 
de 1964, incidirá sôbre o aumento líquido do ativo resultante da correção, inde
pendentemente da sua incorporação ao capital. 

§ 2.° - Os resultados das correções monetárias serão considerados reser
vas para efeito da apuração de excesso de reservas em relação ao capital social. 

§ 3.° - O Conselho Monetário Nacional poderá excluir da obrigatoriedade 
do § 2.° as emprêsas que requererem e justificarem a exclusão. 

§ 4.0 - As sociedades que no corrente exercício, e em virtude de correção 
monetária, tenham aprovado aumento de capital ainda não registrado pelo Re
gistro do Comércio, poderão usar da opção prevista neste artigo, desde que 
paguem o impõsto nos têrmos do § 1.0 . 

............................................................................... . 

Art. 83 - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 84 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 14 de julho de 1965; 144.° da Independência e 77.° da República. 

a) H. CASTELLO BRANCO 

Octavio Gouvêa de Bulhões 
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LEI NG 4.729, DE 14 DE JULHO DE 1965 -- (D.O. de 19-7-1965) 

Define o crime ele sonegação fiscal e dá olltms providências. 

O Presidente da Rep'ública 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1.0 - Constitui crime de sonegação fiscal: 

I - prestar declaração falsa ou omitir, total ol' parcialmente, informação 
que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público inter
no. com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tri
butos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei; 

U - inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de 
qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a 
intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública; 

lU - alterar as faturas e quaisquer documentos relativos a operações mer
cantis com o propósito de fraudar a Fazenda Pública; 

IV -- fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majo
rando-as, com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Pú
blica, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. 

Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vezes 
o valor do tributo. 

§ 1.0 - Quando se tratar de criminoso primário, a pena será reduzida à 
multa de 10 \dez) vezes o valor do tributo. 

§ 2.° -- Se o agente cometer o crime prevalecendo-se do cargo público que 
exerce, a pena será aumentada da sexta parte. 

§ 3.° - O funcionário público com atribuições de verificação, lançamento 
ou fiscalização de tributos, que concorrer para a prática do crime de sonega
~ão fiscal, será punido com a pena deste artigo, aumentada na têrça parte, 
com a abertura obrigatória do competente processo administrativo. 

Art. 2.° -.Extingue-se a punibilidade dos crimes previstos nesta Lei quan
do o agente promover o recolhimento do tributo devido, antes de ter início, na 
esfera administrativa, a ação fiscal própria. 

Parágrafo único - Não será punida com as penas cominadas nos arti
gos 1.0 e 6.° a sonegação fiscal anterior à vigência desta Lei. 

Art. 3.° - Somente o.s atos definidos nesta Lei poderão constituir crime de 
sonegação fiscal. 

Art. 4.° - A multa aplicada nos tê:'mos desta Lei será computada e reco
lhida, integralmente, como receita piública extraordinária. 

Art. 5.° --- No art. 334 do Código Penal, substituam-se os §~ 1.0 e 2.0 pelos 
seguintes: 

"§ 1.0 -- Incorre na mesma pena quem: 
a) prr-tic:l navegaç&o de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei; 
b) pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando ou descaminho; 
c) vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, 

utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou 
industrial, mercadoria de pi'ocedêncla estrangeira que introduziu clandestina
mente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de in
trodução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por 
parte de outrem; 

d) adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exe~'('iciG 

ele atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, 
cle:sacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que 
sabe serem falsos. 
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§ 2.° - Equipara-se às atividades cOmerCIaiS, para OS efeitos dêste artigo. 
qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estran
geiras, inclusive o exercício em residências. 

§ 3.° - A pena aplica-se em dôbro, se o crime de contrabando ou desca
minho é praticado em transporte aéreo." 

Art. 6.° - Quando se tratar de pessoa jurídica, a responsabilidade penal 
pelas infrações previstas nesta Lei será de todos os que, direta ou indiretamente 
ligados à mesma, de modo permanente ou eventual, tenham praticado ou con
corrido para a prática da sonegação fiscal. 

Art. 7.° - As autoridades administrativas que tiverem conhecimento de cri
me previsto nesta Lei, inclusive em autos e papéis que conhecerem, sob pena 
de responsabilidade. remeterão ao Ministério Público os elementos comproba
tórios da infração, para instrução do procedimento criminal cabível. 

§ 1.0 - Se os elementos comprobatórios forem suficientes, o Ministério Pú
blico oferecerá, desde logo, denúncia. 

§ 2.° ~ Sendo necessário esclarecimentos, documentos ou diligências com
plementares, o Ministério Público os requisitará, na forma estabelecida no Có
digo do Processo Penal. 

Art. 8.° - Em tudo o mais em que couber e não contrariar os arts. 1.0 a 7.° 
desta Lei, aplica-se o Código Penal e o Código do Processo Penal. 

Art. 9.° - O lançamento ex officio relativo às declarações de rendimentos, 
além dos casos já especificados em lei, far-se-á arbitrando os rendimentos, 
com base na renda presumida, através da utilização dos sinais exteriores de 
riqueza que evidenciem a renda auferida ou consumida pelo contribuinte. 

Art. 10 - O Poder Executivo procederá às alterações do Regulamento do 
Impôsto de Renda decorrentes das modificações constantes desta Lei. 

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após 'Sua publicação. 
Art. 12 - Revogam-se as d,isposições em contrário. 
Brasília, em 14 de julho de 1965; 144.0 da Independência e 77.0 da República. 

NOTA: 

a) H. CASTELLO BRANCO 

Milton Soares Campos 
Octavio Gouvêa de Bulhões 

Esta Lei sofreu alterações face aos dispositivos d" Lei n.O 4.862 de 29-11-1965 (D.O. de 
30-11-65) Que a seguir se transcrevem: 

"Art. 39 - Será facultativa a garantia da instáncia, na esfera administrativa, nos 
casos de reclamação, recurso e pedido de reconsideração interpostos contra lançamento, 
de qualquer espécie, ou cobrança de tributo ou penalidade, efetuado de conformidade 
com as dispOSições do art. 9.° da Lei n." 4.729, de 14 de julho de 1965. 

ParágrafO único - Na falta de garantia preVista neste artigo, se a decisão definitiva 
fõr contrária ao contribuinte ou responsável, os débitos sofrerão o acréscimo de multa 
complementar ealculada à razão de 3',~ (três por cento) ao mês, independentemente 
da correção monetária a <lue se refere O art. 15." 

"Art. 50 - O artigo 9.° da Lei n.o 4.729, de 14 de julho de 1965, passa a vigorar acres
cido do seguinte parágrafo: 

"ParÉlgrafo único - O servidor, que de má-fé. ou sem suficientes elementos de 
comprovação, promover lançamento de impôsto indevido, será passível de demi~são, 
sem prejuí7.o da responsabilidade criminal.·' 



IV - 3 - DECRETOS-LEIS 

* Nesta publicação. 

607, de 10-8-1939 - (D.a. de 12-8-1938) 
- Modifica disposições dos Decretos n.'" 24.036 e 24.763, de 26 de março 

e 14 de julho de 1934, sôbre competência para o julgamento dos pro
cessos fiscais, e dá outras providências. 

1.168, de 22-3-1939 - (D.a. de 24-3-19391 
- Altera a lei do impôsto sôbre a renda. 

1.391, de 29-6-1939 - (D.a. de 1-7-1939) 
- 'Jispõe sôbre a cobrança do impôsto de renda relativo a juros de apó

lices ao portador, estaduais e municipais, prêmios de loterias ou sor
teios e vencimentos dos funcionários públicos estaduais e municipais. 

2.627, de 26-9-1940 - (D.a. de 1-10-19401 
- Dispõe sôbre as sociedades por ações. 

4.178, de 13-3-1942 - (D.a. de 24-3-1942) 
- Dispõe sôbre a cobrança e fiscalização do impôsto de renda. 

4.871, de 23-10-1942 - (D.a. de 26-10-1942) 
- Dispõe sôbre isenção do impôsto de renda. 

5.844, de 23-9-1943 - (D.a. de 1-10-1943) 
- Dispõe sôbre a cobrança e fiscalizacão do impôsto de renda. 

6.071, de 6-12-1943 - (D.a. de 8-12-1943) 
- Fixa a contribuição do Banco do Brasil S.A. para o impôsto de renda 

e dá outras providências. 

* 6.340, de 11-3-1944 - (D.a. de 15-3-19441 
- ~odifica dispositivos do Decreto-lei n.O 5.844, de 23 de setembro de 

1943 e dá outras providências. 

6.'>77, de 9-6-1944 - (D.a. de 12-6-1944) 
- Dispõe sôbre a cobrança prevista no artigo 98 do Decreto-lei n.o 5.1\44, 

de 23 de setembro de 1943. 

7.590, de 29-5-1945 - (D.a. de 31-5-1945) 
- Exclui do impôsto de renda as operações que especifica. 

7.747, de 16-7-1945 - (D.a. de 19-7-1945) 
- Dá nova redação ao artigo 170 e seus parágrafos do Decreto-lei nú

mero 5.844, de 23 de setembro de 1943. 

7.798, de 30-7-1945 - (D.a. de 1-8-1945) 
- Amplia as deduções previstas no artigo 37 do Decreto-lei n.O 5.844, de 

23 de setembro de 1943, que dispõe sôbre o impôsto de renda. 

7.885. de 21-8-194f - (D.a. de 24-8-1945) 
- Dá nova redação ao ~ 2.0 do art. 97 do Decreto-lei n.o 5.844. de 23 

de setembro de 1943. 
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7.903, de 27-8-1945 - (D.a. de 29-9-1945) 
- Código da PrO~)fiedade Industrial. 

8.430, de 24-12-1945 - (D.a. de 28-12-1945) 
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- Dá nova redação a dispositivos do Decreto n.o 5.844, de 23 de setem
bro de 1943, que regula a cobrança e fiscalização do impôsto de renda. 

8.794, de 23-1-1946 - (D.a. de 23-1-1946) 
- Regula as vantagens a que têm direito os herdeiros dos militares que 

participaram da Fôrça Expedicionária Brasileira, no teatro de opera
ções da Itália. 

8.795, de 23-1-1946 - (D.a. de 23-1-1946) 
- Regula as vantagens a que têm direito os militares da F. E. B. inca

pacitados fisicamente. 

9.330, de 10-6-1946 - (D.a. de 14-6-1946) 
- Institui o impõsto sôbre lucros apurados pelas pessoas físicas na ven

da de propriedades imobiliárias e dá outras providências. 

9.407, de 27-6-1946 - (D.a. de 29-6-1946) 
- Altera dispositivos da legislação do impôsto de renda. 

9.446, de 11-7-1946 - (D.a. de 13-7-1946) 
- Altera dispositivos da legislação do impôsto de renda. 

9.513, de 25-7-1946 - (D.a. de 27-7-1946) 
- Concede isenção do impôsto de renda. 

9.530, de 31-7-1946 - (D.a. de 2-8-1946) 
- Concede di.spensa da exigência de que trata o artigo 39 do Decreto-lei 

n.o 5.844, de 23 de setembro de 1943. 

9.764, de 6-9-1946 - (D.a. de 6-9-1946) 
- Da nova redação ao artigo 3.0 do Decreto-lei n.O 3.002, de 30 de 

janeiro de 1941 e dá outras providências. 

9.781, de 6-9-1946 - (D.a. de 10-9-1946) 
- Amplia a isenção estabelecida pelo artigo 37 § 1.0, letra a do Decre

to-lei n.O 5.844, de 23 de setembro de 1943. 

13, de 18-7-1966 - (D.a. de 18-7-1966) 
- Autoriza o Banco Central da República do Brasil a suprir recursos 

para assistência financeira de emprêsas. 



DECRETO-LEI N.o 6.340, DE 11 DE MARÇO DE 1944 - (D.a. de 15-3-4.4) 

Modifica dispositivos do Decreto-Lei n.O 5.844, de 23-9-43, e dá outras provi
dências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 
da Constituição, decreta: 

Art. 1.0 - Fica assim redigido o ~ 2.0 do art. 97 do Decreto-lei n.O 5.844, de 
23-9-1943: 

"~ 2.° - Excetuam-se das disposições dêste artigo as comlssoes pa
gas pelos exportadores de quaisquer produtos nacionais aos seus agentes 
no exterior." 

Art. 2.° - Fica assim redigido o art. 98 do Decreto-Lei n.o 5.844, de 23-9-43: 

"Art. 98 - Considera-se rendimento tributável de exploração de pe
lículas cinematográficas, no País, a percentagem de 30% (trinta por 
cento) sôbre as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas 
ou entregues aos produtO:i'es. distribuidores ou intermediários no exte
rior, sujeita ao desconto do impôsto na fonte à razão da taxa de 10 %." 

Art. 3.° -- A forma de cobrança no artigo precedente também se aplica aos 
casos anteriores pendentes de solução, observada, apenas, quanto à incidência, 
a taxa vigente na época a que êles se referirem. 

Art. 4.° - Êste Decreto-Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 11 de março de 1944; 123.° da Independência e 56.° da Re

pública. 

a I GETÚLIO VARGAS 

A. de Souza Costa 



IV - 4 - DECRETOS 

" Nesta publicação. 

14.729, de 16-3-1921 - (D.O. de 23-3-1921) 
- Aprova o regulamento para a arrecadação e fiscalização do impôsto 

sôbre a renda. 

15.589, de 29-7-1922. - (D.Q. de 1-8-1922) 
- Aprova o regulamento para a arrecadação e fiscalização do impôsto 

sôbre a renda. 

16.264, de 19-12-1923 - (D.O. de 23-12-1923) 
- Cria a Diretoria-Geral da Propriedade Industrial. 

16.580, de 4-9-1924 - (D.O. de 6-9-1924) 
- Aprova o regulamento para o serviço de arrecadação do impôsto 

de renda. 

16.581, de 4-9-1924 - (D.O. de 6-9-1924) 
- Aprova o regulamento do impôsto sôbre a renda. 

16.766, de 2-1-1925 - (D.O. de 4-1-1925) 
- Declara em vigor o orçamento da Receita Geral da República para 

o exercício de 1924, até que o Congresso Nacional ultime a votação 
do de 1925. 

16.838, de 24-3-1925 - (D.O. de 2-4-1925) 
- Aprova as modificações do regulamento expedido com o Decreto nú

mero 16.581, de 4 de setembro de 1924. 

17.390, de 26-7-1926 -- (D.O. de 27-7-1926) 
- Aprova o regulamento do impôsto sôbre a renda. 

5.138, de 5-1-1927 - (D.O. de 8-1-1927) 
- Altera os dispositivos gerais do impôsto sôbre a renda. 

5.623, de 29-12-1928 - (D.O. de 30-12-1928) 
- Reduz os impostos sôbre o material rodante e de tração, destinado 

à viação férrea' e urbana; altera a taxa do papel para embalagem 
de frutas; isenta de impôstos a importação de ouro em bruto ou 
amoedado; regula o pagamento pela verba "Exercício Findo" e dá 
outras providências. 

19.550, de 31-12-1930 - (D.O. de 3-1-1931) 
-- Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do Brasil para 

o exercício de 1931. 

20.910, de 6-1-1932 - (D,O. de 8-1-1932) 
- Regula a prescrição qüinqüenal. 

21.554, de 20~6-1932 - (D.O. de 26-6 retif. 30-7-1932) 
- Modifica disposiçêes vigentes sôbre o impôsto de renda, 
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22.866, de 28-6-1933 - (D.a. de 1-7-1933) 
- Providencia sôbre o pagamento preferencial dos impostos e taxas 

devidos à Fazenda Pública. 

22.957, de 19-7-1933 - (D.a. de 22-7-1933) 
- Provê sôbre meios assecuratórios da cobrança da dívida ativa e dá 

outras providências. 

4.857, de 9-11-1939 - (D.a. de 23-11-1939) 
- Dispõe sôbre a execução dos serviços concernentes aos registros pú

blicos estabelecidos pelo Código Civil. 

9.423, de 20-5-1942 - (D.a. de 23-5-1942) 
- Aprova o Regimento da Divisão do Impôsto de Renda (DIR) do 

Ministério da Fazenda. 

15.437, de 2-5-1944 - (D.a. de 4-5-1944) 

- Altera o Regimento da Divisão do Impôsto de Renda, e dá outras 
providências. 

24.239, de 22-12-1947 - (D.a. de 24-12-1947) 
~ Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do impôsto de 

renda. 

"30.812, de 2-5-1952 - (D.a. de 6-5-1952) 
- Regulamenta dispositivos da Lei n.O 1.474, de 26 de novembro de 

1951. 

36.597, de 10-12-1954 - (D.a. de 13-12-1954) 
- Regula o processo a adotar na avaliação judicial prevista no § 3.° 

do artigo 92 do Regulamento que acompanha o Decreto n.o 24.239, 

de 22 de dezembro de 1947. 

36.773, de 13-1-1955 - (D.a. de 17-1-1955) 

- Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do impôsto 
de renda. 

*39.995, de 13-9-1956 - ID.a. de 13 retif. 17-9-1956) 

- Regula a aplicação das disposições do artigo 5.° da Lei n.O 2.862, de 
4 de setembro de 1956. 

40.702, de 31-12-1956 - (D.a. de 2 retif. 8 e 25-1-1957) 
- Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do impôsto 

de renda. 

42.915, de 30-12-1957 - (D.a. de 30-12-1957) 

- Expede normas reguladoras do sistema de devolução dos adicionais 
restituíveis do impôsto de renda, emissão e serviço de amortização e 
juros das Obrigações do Reaparelhamento Econômico. 

47.373, de 7-12-1959 -- (D.a. de 15-12-1959 retif. 11-1-1960) 
- Aprova o Regulamento para cobrança e fiscalização do impôsto de 

renda. 

50.278, de 17-2-1961 - (D.a. de 17-2-1961) 

- Cria o Grupo Executivo da Ind'ústria Cinematográfica e dá outras 
providências. 
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50.929, de 8-7-1961 - m.a. de 8-7-1961) 
- Regula a contratação de artistas estrangeiros pelàs emissoras de rá

dio e televisão, teatros, boates e estabelecimentos congêneres, e dá 
outras providências. 

51.336, de 13-10-1961 - m.a. de 13-10-1961) 
- Dispõe sôbre níveis de salário mínimo. 

* 1.394, de 13-9-1962 - m.a. de 19-9-1962) 
- Regulamenta o Capítíuílo II da Lei n.O 4.069, de 11 de junho de 

1962, que institui o "Empréstimo Público de Emergência", de cará
ter compulsório e dá outras providências. 

51.613, de 3-12-1962 - m.a. de 4 retif. 13 e 26-12-1962) 
- Altera a tabela do salário mínimo aprovada pelo Decreto n.O 51.336, 

de 13-10-1961 e dá outras providências. 

51.900, de 10-4-1963 - m.a. de 17-4 retif. 19-6-1963) 
- Aprova o Regulamento para cobrança e fiscalização do impôsto de 

renda. 

*52.314, de 31-7-1963 - m.a. de 2 retif. 7-8-1963) 
- Aprova o Regulamento para a cobrança' do empréstimo compulsório 

instituído pelo art. 72 da Lei n.O 4.242, de 17 de julho de 1963. 

*52.405, de 27-8-1963 - m.a. de 2-9-1963) 
- Regulamenta o disposto no art. 45 da Lei n.o 4.131, de 3 de setem

bro de 1963 (GEICINE). 

*52.779, de 29-10-1963 - m.a. de 30-10-1963) 
- Regulamenta o disposto no art. 17 da Lei n.O 4.239, de 27-6-1963 

(SUDENE). 

*53.451, de 20-1-1964 - m.a. de 21 retif. 30-1-1964) 
- Regulamenta a Lei n.o 4.131, de 3-9-1964 e dá outras providências. 

53.578, de 21-2-1964 - m.a. de 24-2-1964) 
- Reestrutura as regiões e sub-regiões de salário mínimo, altera a 

tabela aprovada pelo Decreto n.o 51.613, de 3 de dezembro de 1962 
e dá outras providências. 

53.704, de 16-3-1964 - m.a. de 17 retif. 25-3-1964) 
- Aprova o Regulamento do Fundo Nacional de Investimentos (FUNAIl, 

instituído pelo art. 74 da Lei n.O 4.242, de 16 de julho de 1963, e 
dá outras providências. 

53.846, de 25-3-1964 - m.a. de 30-3-1964) 
- Torna sem efeito o Decreto n.O 53.704, de 16-3-196·1, (FUNAIl. 

*53.880, de 10-4-1964 - m.o. de 10-4-1964) 
- Dispõe sôbre o resgate do "Empréstimo Público de Emergência", ins

tituído pela Lei n.o 4.069, de 11-6-1962, e dá outras providências. 

54.105, de 6-8-1964 - m.a. de 7-8-1964) 
- Cria o "Fundo de Democratização do Capital das Emprêsas" e pro

vê sôbre financiamento para produção e exportação de produtos 
manufaturados. 

54.145, de 19-8-1964 - m.a. de 20-8-1964) 
- Regulamenta as disposições dos arts. 3.°, 5.° e 6.° da Lei n.O 4.357, 

de 16-6-1964 (correção monetária). 
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54.252, de 3-9-1964 - m.o. de 8 retif. 11-9-1964) 
- Regulamenta as disposições dos artigos 1.0 a 4.0 e 14 da Lei n.o 4.357, 

de 16-7-1964. 

54.295, de 23-9-1964 - m.o. de 27-9 retif. 7-10-1964) 
- Regulamenta artigos da Lei n.o 3.421, de 10-7-1958, art. 57 da Lei 

n.o 3.470, de 28-11-1958, e dá outras providências. 

54.333, de 28-9-1964 - m.o. de 1 retif. 7-10-1964). 
- Regulamenta as disposições dos artigos 4.°, 12 e 16 da Lei n.O 4.357, 

de 16-7-1964. 

*54.334, de 28-9-1964 - m.o. de 1 retif. 9-10-1964) 
- Aprova o Regulamento para cobrança do empréstimo compulsório 

instituído pelo art. 72, da Lei n.O 4.242, de 17-7-1963, e alterado pelos 
artigos 19 e 21 da Lei n.O 4.357, de 16-7-1964. 

*54.936, de 4-11-1964 - m.o. de 6-11-1964) 
- Regulamenta, para as emprêsas concessionárias de serviços de ener

gia elétrica, a aplicação do art. 57, da Lei n.o 3.470, de 28-11-1958, 
e dos arts. 3.0 a 6.° da Lei n.O 4.357, de 16-7-1964, relativos à cor
reção da tradução monetária do valor original dos bens do ativo 
imobilizadú das pessoas jurídicas. 

*55.762, de 17-2-1965 - m.o. de 18-2 retif. 24-2 e 9-3-1965) 
- Regulamenta a Lei n.o 4.131, de 3-9-1962, modificada pela Lei nú

mero 4.390, de 29-8-1964 (remessa de lucros). 

55.855, de 24-3-1965 - m.o. de 24-3-1965 retif. 5-5-1965) 
- Aprova o Regimento do Departamento do Impôsto de Renda, cria 

e extingue funções gratificadas. 

55. 866, de 25-3-1965 - m.o. de 5-4-1965) 
- Aprova o Regulamento para cobrança e fiscalização do impôsto de 

renda. 

56.284, de 14-5-1965 - m.o. de 17-5-1965) 
- Regulamenta as disposições dos artigos 1.0 a 10 da Lei n.O 4.621, de 

30-4-1965 e dá outras providências. 

*56.720, de 13-8-1965 - m.o. de 16 retif. 23-8-1965) 
- Altera dispositivos do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 55.866, 

de 25-3-1965. 

56.792, de 26-8-1965 - m.o. de 31-8 retif. 10-9-1965) 
- Regulamenta o Capítulo I do Título III da Lei n.o 4.504, de 30-11-64 

(Estatuto da Terra). 

56.967, de 1-10-1965 - m.o. de 7-10-1965) 
- Regulamenta a Lei n.O 4.663, de 3-6-1965. 

57.458, de 20-12-1965 - m.o. de 22-12-1965) 
- Regulamenta o art. 86 da Lei n.O 4.506, de 30-11-1964 e dá nova 

redação ao § 3.0 do art. 5.0 do Decreto n.O 54.252, de 3-9-1964. 

*57.585, de 6-1-1966 - m.o. de 7-1-1966) 
- Regula a cobrança adicional prevista no art. 28 da Lei n.O 4.863, 

de 29-11-1965. 
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*57.609, de 7-1-1966 - (D.O. de 11-1-1966) 
- Disciplina a ação das autoridades administrativas federais em ca

sos de crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita, pre
vistos nas Leis n.O' 4.729, de 1965 e 4.357, de 1954. 

57.618, de 10-1-1966 - (D.O. de 13 retif. 25-1-1966) 
- Regulamenta os artigos 34 e 35 da Lei n.O 4.862, de 29-11-1965 e 

complementa dispositivos do Dec. n.O 56.967, de 1-10-1965. 

58.400, de 10-5-1966 (D.O. de 12-5-1966) - Aprova o Regulamento para co
brança e fiscalização do Impôsto de Renda. 



DECRETO N.o 30.812, DE 2 DE MAIO DE 1952 - (D.a. de 6-5-1952) 

Regulamenta dispositivos da Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951. 

Transcrevem-se os artigos 2.0 e 3.0 do Regulamento a que se refere o De
creto n.O 30.812, de 2 de maio de 1952: 

Art. 2.0 - Os aumentos de capital das sociedades de qualquer tipo, rea
lizados no ano de 1952, mediante a reavaliação do ativo imobilizado adquirido 
até 31 de dezembro de 1946, sofrerão, excepcionalmente, a tributação de 10% 
(dez por cento), a ser recolhida na fonte, pela pessoa jurídica. 

§ 1.0 - A reavaliação a que se refere êste artigo deverá, para os efeitos 
da tributação excepcional, ser examinada e aceita pela Delegacia Regional ou 
Seccional do Impôsto de Renda competente, à vista dos documentos que ins
truírem a respectiva guia de recolhimento, e não poderá ultrapassar os se
guintes coeficientes (multiplicadores): 

a) para os bens adquiridos antes ou durante o período de 
1925 a 1929 ............................................. 8,0 

b) para os bens adquiridos no período de 1930 a 1934 ...... 7,5 
c) Idem, idem de 1935 a 1937 .............................. 6,5 
d) 4~ Idem, idem de 1938 a 1939 ... · . . . 
e) 3,0 Idem, idem de 1940 a 1942 . . . . . . · . . . .. . . 
f) 2,0 Idem, idem de 1943 a 1944 . . . . . . . . · . ... . .. 
g) 1,5 Idem, idem de 1945 a 1946 .. . " . . . 

§ 2.0 - São abrangidos pela tributação excepcional, de que trata êste ar
tigo, os aumentos de capital realizados no ano de 1952, com a utilização de 
reservas ou fundos constituídos mediante reavaliações do ativo imobilizado, efe
tuadas antes da Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951, observados os pe
ríodos e coeficientes estabelecidos no parágrafo anterior. 

§ 3.0 - Só poderão fazer o aumento de capital mediante reavaliação, com 
a tributação excepcional de que trata êste artigo, as sociedades que tiverem o 
seu capital integralizado, não sendo admitida a reavaliação para fins de paga
mento ou de integralização das ações ou das cotas. 

§ 4.0 - O montante da reavaliação não será, em tempo algum, computado 
para o cálculo das deduções previstas nas letras d, e e f do artigo 37 do Regula
mento aprovado pelo Decreto n.o 24.239, de 22 de dezembro de 1947. 

§ 5.0 - O recolhimento do impôsto será feito pela pessoa jurídica, por meio 
de guia, em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, sendo 
a primeira dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data da Assembléia-Geral 
que autorizar o aumento do capital, no uso das sociedades por ações, ou da re
forma do contrato social, no caso das sociedades de pessoas. 

§ 6.0 - O impôsto excepcional previsto neste artigo, incidindo sôbre os 
aumentos de capital mediante reavaliação do ativo, substitui a taxação prevista 
no art. 43, § 1.0, alínea h do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 24.239, de 
22 de dezembro de 1947, constituindo ônus da pessoa jurídica e excluindo a tri
butação complementar em poder da pessoa física ou da fonte. 
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Art. 3.° - Nos casos dos artigos 1.0 e 2.°, observar-se-ão as seguintes regras: 
a) as novas ações resultantes do aumento ou as ações anteriores cujo valor 

nominal fôr acrescido serão nominativas e só poderão ser transferidas ou con
vertidas em ações ao portador, depois do prazo de um ano, no caso do art. 1.0, 
e de dois anos, no caso do art. 2.°; 

b) nenhum sócio das sociedades em nome coletivo, em comandita simples, 
de capital e indüstria e por cotas de responsabilidade limitada poderá ceder a 
sua cota, ainda que o contrato se refira a diversas cotas para cada sócio, antes 
de integralmente pago o impôsto; 

c) nenhuma sociedade beneficiada pelos arts. 1.0 e 2.° poderá, antes de 
integralmente satisfeito o pagamento do impôsto, diminuir o próprio capital, in
corporar-se a outra, fundir-se para organizar uma terceira, nem dissolver-se, 
salvo casos de morte ou falência, a não ser que satisfaçam o impôs to nas taxas 
normais; 

d) o não pagamento do impôsto ou de suas prestações, nos tempos próprios, 
ou qualquer infração às limitações constantes dêste artigo e dos arts. 1.0 e 2.°, 
fará cessar os favores nêles concedidos, sujeitando a sociedade e os sócios ao 
pagamento do impôsto sôbre pessoa jurídica e sôbre pessoa física, nas taxas nor
mais, computando-se, para êsse fim, os recolhimentos efetuados; 

e) os aumentos de capital, realizados pelas sociedades, no ano de 1952, com 
a utilização de ações novas ou cotas, recebidas de outras sociedades de que forem 
acionistas ou sócias, por fôrça dos arts. 1.0 e 2.°, e a conseqüente distribuição de 
ações ou cotas, não sofrerão nova tributação, proporcional e complementar ou 
na fonte. 

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1952. 

a) HORÁCIO LAFER 

DECRETO N.o 39.995, DE 13 DE SETEMBRO DE 1956 - <D.O. de 13 retif. 17-9-56) 

Regula a aplicação das disposições do artigo 5.° da Lei n.O 2.862, de 4 de setem
bro de 1956. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arti
go 87, n.o l, da Constituição e tendo em vista as novas disposições legais, de 
caráter excepcional, contidas no artigo 5.° da Lei n.o 2.862, de 4 de setembro 
de 1956, decreta: 

Art. 1.0 - Até 31 de outubro de 1956, as pessoas jurídicas poderão elevar 
o selJ. capital social mediante a reavaliação do ativo imobilizado, adquirido 
até 31 de dezembro de 1950, ficando sujeitas ao pagamento do impôsto de renda 
à razão da taxa única de 10% (dez por cento), observados os seguintes coefi
cientes (multiplicadores): 

Para os bens adquiridos até 1929 - 10; 
Para os bens adquiridos de 1930 a 1934 - 9; 
Para os bens adquiridos de 1935 a 1937 - 8; 
Para os bens adquiridos de 1938 a 1939 - 7; 
Para os bens adquiridos de 1940 a 1942 - 6; 
Para os bens adquiridos de 1943 a 1944 - 5; 
Para os bens adquiridos de 1945 a 1946 - 4; 
Para os bens adquiridos de 1947 a 1948 - 3; 
Para os bens adquiridos de 1949 a 1950 - 2. 

§ 1.0 - O rendimento tributável nos têrmos dêste artigo será a diferença 
entre o valor de custo dos bens a serem reavaliados e o resultado da aplicação 
dos coeficientes ao mesmo valor de custo. 

§ 2.0 _ São também abrangid03 pela tributação excepcional dêsse artigo 
os aumentos de capital realizados com a utilização de fundos especiais consti-
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tuídos mediante reavaliação do ativo imobilizado sob o regime do Decreto-lei 
n.o 9.407, de 27 de junho de 1946, ou de acôrdo com o disposto no item I da 
letra h do ~ 1.0 do artigo 43 do Regulamento do Impôsto de Renda em vigor 
desde 1.0 de janeiro de 1948, observados o prazo e os coeficientes dêste artigo 
e as normas contidas nos seus parágrafos 1.0 e 3.°. 

§ 3.0 - No caso de bens já anteriormente reavaliados, somente será incluí
da no regime dêste artigo a parte correspondente à diferença entre o resultado 
da reavaliação anterior e o da que se fizer pelos coeficientes previstos neste 
artigo. 

§ 4.0 - O valor da reavaliação deverá ser permanentemente destacado na 
contabilidade e o seu montante não será em tempo algum computado para 
os efeitos de depreciação e amortização previstas na legislação do impôsto de 
renda. 

Art. 2.° - As pessoas jurídicas que reavaliar em o ativo imobilizado pela 
forma prevista no artigo anterior, não poderão diminuir o capital incorporar-se 
a outras, fundir-se dissolver-se ou extinguir-se antes de decorridos 3 (três) anos 
da data da reavaliação, salvo nos casos de morte ou falência. 

Parágrafo 'único - A inobservância do disposto neste artigo sujeitará a 
pessoa jurídica e os seus litulares, sócios ou acionistas ao pagamento do impãsto 
de renda pelas taxas normais. 

Art. 3.° - Ressalvado o disposto no artigo anterior, a alienação dos bens 
reavaliados, nos 5 (cinco) anos seguintes, contados da data da reavaliação, su
jeitará a pessoa jurídica e os beneficiários dos rendimentos ao pagamento do 
impôsto de renda pelas taxas normais em relação aos bens alienados. 

Art. 4.° - Até 31 de outubro de 1956, as pessoas jurídicas poderão elevar 
o capital social mediante a incorporação de reservas tributárias, constituídas 
até 31 de dezembro de 1955, ficando sujeitas ao pagamento do impôsto de 
renda à razão da taxa 'única 12% (doze por cento). 

§ 1.0 - Serão excluídas do rendimento tributável, nos casos dêste artigu 
as quantias correspondentes às ações nominativas ou quotas de capital distri. 
buídas a entidades que gozem da isenção estabelecida no artigo 28 do Regula
mento do Impôsto de Renda em vigor. 

§ 2.° - Para os fins de pagamento do impôsto de renda normal da pessoa 
jurídica, o impôsto excepcional dêste artigo não será considerado como despesa 
entre as deduções previstas na legislação em vigor. 

Art. 5.° - Ficam isentas do impôsto de que tratam os artigos 1.0 e 4.0 as 
participações dos governos da União, dos Estados e dos Municípios, inclusive as 
das suas autarquias, nos aumentos de capital realizados pela forma estabelecida 
neste decreto. 

Art. 6.° - Não sofrerão nova tributação proporcional e complementar, ou 
na fonte, os aumentos de capital das pessoas jurídicas decorrentes de aumento 
de capital realizado nos têrmos dêste decreto por sociedades das quais sejam 
acionistas ou sócias, bem como as ações ou quotas distribuídas em virtude da
queles aumentos de capital. 

Art. 7.° - Os rendimentos sujeitos ao impãsto na forma dos arts. 1.0 e 4.° 
não sofrerão nova tributação nas declarações dos titulares, sócios ou acionistas 
da pessoa jurídica que os tenha distribuído, ou na fonte. 

Art. 8.° - O impôsto excepcional previsto nos artigos 1.0 e 4.° constitui 
ônus da pessoa jurídica e será recolhido pela fonte à repartição competente, 
mediante guia: 

a) no caso de reavaliação, em 36 (trinta e seis) prestações mensais, sendo 
a primeira equivalente a 30% (trinta por cento) do impôsto devido; 

b) no caso de incorporação de reservas, em 30 (trinta) prestações mensais, 
sendo a primeira equivalente a 1/3 (um têrço) do impôsto devido. 

§ 1.0 - As guias do pagamento inicial deverão ser acompanhadas de uma 
cópia da ata da Assembléia Geral ou de uma via do instrumento de reforma 
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do contrato social, conforme se trate de sociedade de capital ou de pessoas ou 
da transcrição da partida contábil, devidamente assinada por contador ou guar
da-livros habilitado, se se tratar de firma individual, como a indicação da 
data do seu lançamento no Diário. 

§ 2.0 - Além do documento referido no parágrafo anterior, a guia do pri
meiro recolhimento deverá ser acompanhada de um anexo, para revisão sumá
ria, contendo: 

I - nos casos de reavaliação de ativo: 
a) o montante do ativo imobilizado e do fundo de depreciação existente 

na data do aumento; 
b) a espécie dos bens reavaliados; 
c) a demonstração do cálculo da reavaliação e do impôsto, com a indica

ção do ano de aquisição dos bens reavaliados e do respectivo custo. 
I! - nos casos de incorporação de reservas, a demonstração das que foram 

utilizadas para o aumento do capital. 
§ 3.° - No verso de cada guia de recolhimento deverá ser demonstrado, em 

resumo, o valor do aumento de capital mediante a reavaliação do ativo ou a 
incorporação de reservas, o impôsto total devido, a importância da primeira 
prestação e a indicação da que se vai recolher e do seu valor. 

§ 4.0 - Quando o aumento de capital fôr realizado com a utilização de re
servas e a reavaliação do ativo imobilizado, a pessoa jurídica fará o recolhi
mento dos impostos previstos nos arts. 1.0 e 4.° mediante guias separadas. 

Art. 9.° - A primeira prestação deverá ser recolhida dentro do mês se
guinte ao da realização da assembléia-geral que houver aprovado o aumento do 
capital no caso das sociedades por ações ou da alteração do contrato, no caso 
das demais sociedades, ou, ainda, da contabilização do aumento do capital, se 
se tratar de firma individual, embora as formalidades de registro e arquiva
mento dos respectivos atos ocorram em data posterior a 31 de outubro de 
1956. As prestações restantes, iguais e sucessivas, serão pagas dentro dos meses 
subseqüentes. 

Art. 10 - A falta de pagamento da primeira prestação dentro do prazo 
fixado importará na cobrança do impôsto devido pelas pessoas. jurídicas e pelas 
pessoas físicas, ou na fonte, segundo as taxas normais. 

Parágrafo 'único - Admitir-se-á o atraso no recolhimento das prestações 
restantes, até quatro meses mediante o pagamento da multa de mora regula
mentar; atraso maior importará na perda dos benefícios dêste decreto, salvo 
nos casos de absoluta impOSSibilidade do pagamento, a juízo exclusivo do Mi
nistro da Fazenda, que poderá autorizar a redução do reajustamento do capi
tal na proporção do impôsto que já houver sido pago. 

Art. 11 - Ressalvado o disposto no § 2.0 do art. 1.0, os aumentos de capital 
efetuados com a utilização de provisões, fundos e reservas não tributáveis em 
poder das pessoas jurídicas, ficam sujeitos ao pagamento do impôsto de renda 
segundo as taxas normais. 

Art. 12 - As Delegacias Regionais e Seccionais do Impôsto de Renda pro
cederão, a posteriori, ao exame da contabilidade das pessoas jurídicas para 
a verificação do cumprimento das disposições dêste decreto. 

Art. 13 - O adicional de 15% (quinze por cento) previsto na letra a do 
artigo 3.° da Lei n.O 1.474, de 26 de novembro de 1951, incidirá sôbre o impôsto 
devido nos têrmos dos artigos 1.0 e 4.°. 

Art. 14 - :Ê:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as dispOSições em contrário. 

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1956; 135.° da Independência e 68.0 da 
República. 

a) JUSCELINO KUBITSCHEK' 

José Maria Alkmim 
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DECRETO N.O 1.394, DE 13 DE SETEMBRO DE 1962 - (D.O. de 19-9-1962) 

Regulamenta o Capítulo Il da Lei n.O 4.069, de 11 de junho de 1962, que insti
tui o "Empréstimo Público de Emergência de Caráter Compulsório" e dá 
outras providências. 

O Presidente do Conselho de Ministros, usando da atribuição que lhe con
fere o art. 18, item IH do Ato Adicional, decreta: 

CAPÍTULO I 

Da Incidência 

Art. 1.0 - O Empréstimo Público de Emergência, instituído pela Lei nú
mero 4.069, de 11 de junho de 1962, a que estão sujeitos os contribuintes do 
impôsto de renda, incidirá sôbre o impôsto relativo ao exercício financeiro 
de 1962 e será subscrito nas seguintes bases: 

I - proporcionalmente, sôbre a totalidade do impôsto devido pelas pes
soas jurídicas, cujos lucros tributáveis tenham sido superiores a Cr$ 1. 000.000 
(um milhão de cruzeiros), de conformidade com a seguinte tabela: 

Lucro de mais de Cr$ 

1.000.000 
5.000.000 

20.000.000 
50.000.000 

Até Cr$ 

5.000.000 
2;).000.000 
50.000.000 

II -- à razão de 20% (vinte por cento), sôbre: 

Empréstimo 
(% sôbre o impôsto) 

10% 
20% 
25% 
30% 

a) o impôsto devido pelas pessoas físicas, cuja renda líquida tributável 
seja superior a Cr$ 3.000.000 (três milhões de cruzeiros); 

b) o impôsto de lucro imobiliário; 

c) o impôsto arrecadado na fonte, exceto o de rendimentos do trabalho. 
Pai'ágrafo único - O dever legal de subscrever o empréstimo subsiste, quer 

o impôsto tenha sido pago, lançado ou recolhido no período de 1.0 d~= janeiro 
a 15 de junho de 1962, data em que entrou em vigor a Lei n.o 4.069, de 11 
de junho de 1962, quer posteriormente. 

Art. 2,0 - As repartições lançadoras do impôsto de renda deverão provi
denciar a imediata cobrança do "Empréstimo Público de Emergência" despre
sando, no resultado do cálculo, as frações de Cr$ 1. 000 (um mil cruzeiros). 

Art. 3.° - A cobrança do empréstimo de que trata êste Decreto será 
efetuada: 

a) por meio de lançamento, sôbre o impôsto devido pelas pessoas físicas 
ou jurídicas, observada.s as normas estabelecidas para o lançamento do impôsto; 

b) mediante eXigência de guia de recolhimento, sôbre o impôsto devido 
na fonte e sôbre o de lucro imobiliário. 

CAPÍTULO H 

Da Emissão 

Art. 4.° - No ato do recolhimento do empréstimo será fornecido ao subs
critor, em caráter provisôrio, um recibo ou guia, segundo a forma de cobrança, 
devendo ser utilizados, na falta de modelos específic05, os recibo.s ou guias ado
tados no pagamento ou recolhimento do adicional relativo às "Obrigações do 
Reaparelhamento Econômico", Lei n.O 1.474, de 26 de novembro de 1951, aos 
quais será apôsto carimbo especial, com os seguinte dizeres: - "Empréstimo 
Público de Emergência -- Lei n." 4,069, de 11 de junho de 1962 - Arti~o 44 --
Adicional de ... %." 
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Parágrafo 'Único - Ês,ses recibos ou guias serão substituídos posteriormente 
pelos títulos definitivos, de acôrdo com as instruções a serem baixadas pela 
Caixa de Amortização. 

Art. 5.° - Para contrôle das importâncias recolhidas aos cofres públicos a 
título de "Empréstimo Público de Emergência" e identificação dos subscritores 
compulsórios, as repartições lançadoras do impôs to de renda farão mensal
mente, por órgão arrecadador, uma relação dêsses recolhimentos, com as se
guin tes indicações: 

a) número do documento (recibo ou guia); 
b) data do recolhimento; 
c) nome do subscritor; 
d) importância recolhida. 
§ 1.0 - O subscritor compulsório do empréstimo é o contribuinte. 
§ 2.° - Nos casos de arrecadação na fonte, se o contribuinte não fôr iden

tificado, ou quando o recolhimento todo do impôsto já tenha sido efetuado, a 
fonte será considerada como subscritor, para todos os efeitos legais. 

Art. 6.° - As relações a que se refere o artigo anterior serão elaboradas 
em 4 (quatro) vias, com a seguinte destinação: 

1.a via - Caixa de Amortização; 
2.a via - Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional; 
3.a via - Contadoria Seccional junto à Delegacia Fiscal ou à Recebedoria 

Federal, Quando fôr o caso; 
4.a via - Arquivo da repartição lançadora. 

CAPÍTULO III 

Dos Títulos 

Art. 7.° - As obrigações correspondente às importâncias recolhidas como 
Empréstimo Público de Emergência são nominativas e intransferíveis, não po
dendo ser cedidas, a qualquer título, nem penhoradas, nem dadas em garantia 
ou fiança. Denominar-se-ão "Obrigações do Empréstimo de Emergência" e terão 
valor mínimo de Cr$ 1. 000 (um mil cruzeiros), devendo o modêlo do título 
ser aprovado pela Junta Administrativa da Caixa de Amortização. 

Parágrafo único - A Junta Administrativa da Caixa de Amortização fixará 
.)s valôres múltiplos em que serão emitidos êsses títulos. 

Art. 8.° - A inscrição das "Obrigações do Empréstimo de Emergência" será 
feita na Caixa de Amortização e nas Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional, 
Jbservando-se, no que couber, o disposto no Regulamento da Caixa de Amor
óização. 

Parágrafo único - Essa inscrição terá por base, especialmente, os dados 
que constarem dos relacionamentos dos subscritores do Empréstimo Público de 
Emergência, elaborados pelas repartições lançadoras do impôsto de renda. 

Art. 9.° - A data da emissão das "Obrigações do Empréstimo de Emer
gência" será referida por meses, a partir daquele em que fôr recolhida a res
pectiva importânria, 

Art. 10 - Ocorrendo a extinção da pe.ssoa jurídica, titular de "Obrigações 
10 Empréstimo de Emergência" é permitida a transferência do título para o 
nome de sócio ou acionista, respeitada a integralidade do valor mínimo fixa
do no art. 7.°. 

Art. 11 - Em se tratando de falecimento do titular, proceder-se-á à trans
ferência da "Obrigação", na forma da lei, aplicando, no que couber, as dispo
sições do Regulamento da Caixa de Amortização. 

Art. 12 - As "Obrigações do Empréstimo de Emergência" terão poder libe
ratório para pagamento do impôsto de renda a partir do exercício de 1964 
inclusive. 

ParágTafo único -- As "Obrigações" que forem emitida,~, em virtude de pa
gamentos ou recolhimentos efetuados após o exercício de 1962, terão poder 
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libera tório para pagamento do impôsto de renda a partir do segundo ano sub
seqüente ao da sua emrssao. 

Art. 13- Para que o titular de "Obrigações do Empréstimo de Emergência" 
possa utilizá-la no pagamento do impôsto de renda, pela forma prevista no 
art. 48, § 1.°, da Lei n.o 4.069, de 11 de junho de 1962, deverá previamente, 
obter o reconhecimento do poder libera tório do título, pela Caixa de Amortiza
ção ou Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, onde estiver inscrito. 

Parágrafo único - No ato do reconhecimento do poder libera tório, será 
dada baixa na inscrição do título, cessando a fluência dos respectivos juros. 

Art. 14 - As "Obrigações" recebidas em pagamento de impôsto de renda 
deverão ser inutilizadas por carimbo ou picote, pelo órgão arrecadador, e enca
minhadas à Caixa de Amortização, para serem incineradas. 

Art. 15 .- Na substituição de títulos dilacerados ou extraviados, proceder
se-á na conformidade do Regulamento da Caixa de Amortização. 

CAPÍTULO IV 
Os juros 

Art. 16 - As "Obrigações ào Empréstimo de Emergência" renderão juros 
de 10 % ao ano, pagáveis semestralmente. 

Parágrafo único - Os juros serão pagos por semestre vencido, nos meses 
de março e setembro, nos órgãos onde estiverem inscritos os títulos. 

CAPíTULO V 
Do resgate 

Art. 17 -- O prazo de resgate do "Empréstimo Público de Emergência" é de 
7 anos, a partir de 15 de junho de 1962. 

§ 1.0 - A Junta Administrativa da Caixa de Amortização estabelecerá as 
normas a serem observadas para o resgate das "Obrigações do Empréstimo de 
Emergência". 

§ 2.° - Serão consideradas resgatadas as "Obrigações" recebidas em paga
mento do impôsto de renda. 

CAPíTULO VI 
Das disposições finais 

Art. 18 -- As verbas destinadas ao serviço de juros e amortização das "Obri
gações do Empréstimo de Emergência" serão consignadas no orçamento da 
União. 

Art. 19 - A Direção-Geral da Fazenda Nacional, a Junta Administrativa 
da Caixa de Amortização, a Contadoria-Geral da República e a Divisão do 
Impôsto de Renda expedirão as instruções que se fizerem necessárias à fiel 
execução do presente Decreto. 

Brasílra, 13 de setembro de 1962; 141.° da Independência e 74.° da República 
a) F. BROCHADO DA ROCHA 

Miguel Calmon 

DECRETO N.o 52.314, DE 31 DE JULHO DE 1963 - (D.O. de 2-8-1963) 

Aprova o Regulamento para a cobrança do empréstimo compulsório instituído 
pelo artigo 72 da Lei n.O 4.242, de 17 de julho de 1963. 

O Presidente da RepÚblica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, 
n.o I, da Constituição, e nos têrmos do § 1.0 do artigo 72 da Lei n.O 4.242, de 
17 de julho de 1963, decreta: 

Artigo único - Fica aprovado o Regulamento que com êste baixa. assinado 
pelo Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, para cobrança do emprés
timo compulsório instituído pelo artigo 72 da Lei n.O 4.242, de 17 de julho de 
1963. 

Brasília, em 31 de julho de 1963; 142.° da Independência e 75.° da República. 
a) JoÃo GOULART 

Carvalho Pinto 
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REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO N.o 52.314, 
DE 31 DE JULHO DE 1963 

Dos contribuintes 

Art. 1.0 - São contribuintes do empréstimo compulsório: 

283 

a) as pessoas físicas e jurídicas beneficiárias dos rendimentos sujeitos à 
incidência do impôsto de renda na fonte a que se refere o artigo 3.°; 

b) as pessoas físicas obrigadas, nos têrmos da legislação vigente, à decla
ração anual de rendimentos e cuja soma dos rendimentos líquidos das cédulas 
exceto os da cédula "C", tenha sido igualou superior a Cr$ 885.000 (Oitocen
tos e oitenta e cinco mil cruzeiros); 

c) as pessoas físicas beneficiárias de rendimentos classificáveis na cédu
la "C" e que percebam importância superior ao limite mínimo estabelecido na 
Tabela de que trata o artigo 5.°. 

Da base do empréstimo 

Art. 2.° - O empréstimo compulsório será lançado ou arrecadado com 
base: 

a) no montante dos rendimentos sujeitos à incidência de, impôsto de renda 
na fonte a que se refere o artigo 3.°, pagos ou creditados a pessoas físicas e 
jurídicas, no prazo de 3 (três) anos, a partir da data de publicação dêste 
Regulamento; 

b) na soma dos rendimentos líquidos das cédulas A, B, D, E, F, G e H, 
correspondentes aos anos base de 1962, 1963 e 1964; 

c) no montante dos rendimentos líquidos classificáveis na cédula "C", 
pagos ou creditados a pessoas físicas, no prazo de 3 (três) anos, a partir da data 
de publicação dêste Regulamento. 

Parágrafo único - Para efeito do disposto na letra c dêste artigo consi
dera-se rendimento líquido a diferença entre o rendimento bruto e as contri
buições para constituição de fundos de beneficência e impôsto sindical. 

Art. 3.° - Em relação aos beneficiários dos rendimentos sujeitos à inci
dência do impôsto de renda na fonte o empréstimo compulsório será calculado 
sôbre o montante dos rendimentos pagos ou creditados, a saber: 

a) rendimentos de residente ou domiciliados no estrangeiro (artigo 97, do 
Regulamento do Impôsto de Renda): 10'70 sôbre o rendimento bruto; 

b) dividendos e outros interêsses de ações ao portador e de partes bene
ficiárias ao portador (artigo 96, inciso 3.°, do Regulamento do Impôsto de Ren
da), sempre que os seus beneficiários optarem pela não identificação: 15% 
sôbre o rendimento bruto; 

c) deságio na colocação de letras de câmbio, letras do Tesouro e de outros 
títulos de crédito (artigo 98, inciso 4.°, letra a do Regulamento do Impôsto de 
Renda): 10 % sôbre o montante do deságio; 

d) importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a pessoas fí
sicas a título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando 
não fôr indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando 
o comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento 
(artigo 37, § 4.°, do Regulamento do Impôsto de Renda): 10% sóbre o rendi
mento bruto; 

e) lucro apurado por pessoas físicas na venda de propriedades imobiliá
rias (artigos 92 a 95 do Regulamento do Impôsto de Renda): 10% sôbre o 
montante do lucro tributado; 

f) lucros superiores a Cr$ 1. 000 decorrentes de prêmios em dinheiro obti
dos em loterias de finalidade exclusivamente assistencial, inclusive as explora
das diretamente pelo Estado (artigo 96, § 4.°, do Regulamento do Impôsto de 
Renda): 10% sôbre o montante dos lucros; 
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g) lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias, concur
sos desportivos em geral, inclusive de turfe, compreendidos os bettings e as 
"acumuladas" (exclusive as poules de ponta, de placê e de duplas), bem como 
os sorteios de qualquer espécie, ressalvados os de antecipação nos títulos de 
capitalização e os de amortização e resgate de ações das sociedades anônimas 
(artigo 96, inciso 5.0 , do Regulamento do Impôsto de Renda): 10% sôbre a 
importância dos lucros; 

h) os benefícios líquidos superiores a Cr$ 1.000 resultantes da amortiza
ção antecipada, mediante sorteio, dos títulos de economia denominados de "ca
pitalização" e os benefícios atribuídos aos portadores dos tltulos de capitali
zação nos lucros da emprêsa emitente (artigo 96, inciso 2.0 , letras a e b do 
Regulamento do Impôsto de Renda): 10 % sôbre a importância dos benefícios. 

i) juros de debêntures ou outras obrigações ao portador, provenientes de 
empréstimos contraídos dentro ou fora do País por sociedades nacionais ou es
trangeiras que operem no território nacional (artigo 96, inciso 6.0 , do Regu
lamento do Impôsto de Renda): 10% sôbre o montante dos juros; 

j) as importâncias relativas a multas ou vantagens recebidas pelas pes
soas físicas nos casos de rescisão de contratos, excetuadas as importâncias que 
forem recebidas pelos assalariados, a título de indenização, nos casos de rescisão 
de contratos de trabalho (artigo 981, inciso 3.0 , n.O IV, do Regulamento do Im
pôsto de Renda): 10% sôbre as importâncias brutas. 

Art. 4.0 - Em relação aos beneficiários dos rendimentos classificados nas 
cédulas A, B, D, E, F, G e H, o empréstimo compulsório será lançado pelas De
legacias Regionais, Seccionais e Inspetorias do Impôsto de Renda com base na 
declaração de rendimentos, de acôrdo com a seguinte tabela: 

Soma dos rendimentos cedulares líquidos 
Mil Cr$ 

Até Cr$ 884 
De Cr$ 885 a Cr$ 984 
De Cr$ 985 a Cr$ 1.134 
De Cr$ 1. 135 a Cr$ 1.284 
De Cr$ 1. 285 a Cr$ 1.484 
De Cr$ 1.485 a Cr$ 1.684 
De Cr$ 1.685 a Cr$ 1.884 
De Cr$ 1.885 a Cr$ 2.084 
De Cr$ 2.085 a Cr$ 2.284 
De Cr$ 2.285 em dian te 

Contribuição - Ano - Cr$ 
Isento 

Cr$ 44.000 
Cr$ 56.000 
Cr$ 70.000 
Cr$ 90.000 
Cr$ 116.000 
Cr$ 146.000 
Cr$ 178.000 
Cr$ 218.000 

10 % (proporcional) 

Art. 5.° - Em relação aos beneficiários de rendimentos classificáveis na 
cédula "C" da declaração de rendimentos, o empréstimo compulsório será arre
cadado mediante retenção mensal nas fontes pagadoras, de acôrdo com a se
guinte tabela: 

Rendimentos mensais pagos ou creditados 
(inclui gratificações, bonificações, 13.° sa-
lário e outras vantagens, além do salário 

mensal). 
Até Cr$ 73.749 
De Cr$ 73 .750 a Cr$ 82.082 
De Cr$ 82 . 083 a Cr$ 94.582 
De cr$ 94.583 a Cr$ 107.082 
De Cr$ 107.083 a Cr$ 123.749 
De Cr$ 123.750 a Cr$ 140.332 
De Cr$ 140.333 a Cr$ 156.999 
De Cr$ 157.000 a CrS 173.665 
De Cr$ 173.666 a Cr$ 190.332 
pe Cr$ 190.333 em diante 

Desconto mensal 
Isento 
CrS 1.300 
Cr$ 1.600 
Cr$ 1.900 
CrS 2.500 
CrS 3.200 
Cr$ 4.000 
Cr$ 4.900 
Cr$ 6.000 
3,5 % 
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Do lançamento ou arrecadação 

Art. 6.° - O empréstimo compulsório calculado com base nos rendimentos 
sujeitos à incidência do impôsto de renda na fonte, a que se refere o arti
go 3.°, será retido pela fonte quando pagar, creditar, empregar, remeter, ou 
entregar o rendimento. 

§ 1.0 - As pessoas físicas ou jurídicas, bem como as repartições públicas 
que efetuarem a retenção do empréstimo compulsório deverão fornecer ao con
tribuinte documento, isento de sêlo, comprobatório da retenção. 

§ 2.° - O empréstimo compulsório arrecadado nos têrmos do presente ar
tigo será recolhido às Recebedorias Federais, Alfândegas, Mesas de Rendas e 
Coletorias Federais nos prazos previstos no artigo 103 do Regulamento do Im
pôsto de Renda. 

Art. 7.° - O empréstimo compulsório calculado com base nos rendimentos 
líquidos cedulares, nos têrmos do artigo 4.°, será lançado pelas Delegacias Re
gionais, Seccionais e Inspetorias do Impôsto de Renda para pagamento, em 3 
(três) cotas iguais, vencíveis nos meses de outubro, novembro e dezembro de 
cada ano. 

§ 1.0 - No caso de pessoa que perceba rendimentos do trabalho de mais 
de uma fonte pagadora, classificáveis na cédula "C" a importância mensal do 
empréstimo compulsório será calculada pela aplicação da tabela constante do 
artigo 5.°, tomando por base a soma dos rendimentos mensais percebidos de 
tôdas as fontes e a importância a ser retida em cada fonte pagadora será pro
porcional aos rendimentos pagos ou creditados. 

§ 2.° - Para os efeitos do parágrafo anterior, o beneficiário de rendimen
tos do trabalho deverá comunicar por escrito a cada fonte pagadora se percebe 
rendimentos de mais de uma fonte, e no caso afirmativo, indicar a cada fonte 
pagadora o montante que deve descontar. 

§ 3.° - As pessoas físicas que, percebendo rendimentos do trabalho de 
mais de uma fonte pagadora, omitirem o fato nas comunicações previstas no 
§ 2.°, ou indicarem a cada fonte pagadora importância de recolhimento mensal 
inferior à devida nos têrmos dêste artigo, ficarão sujeitas às penalidades pre
vistas no Regulamento do Impôsto de Renda, para os casos de evidente intuito 
de fraude. 

Art. 8.° - O empréstimo compulsório retido nos têrmos do presente Regula
mento será recolhido pelas fontes às Recebedorias Federais, Alfândegas, Mesas 
de Rendas e Coletorias Federais. 

Art. 9.° - As repartições arrecadadoras recolherão ao Banco do Brasil S.A. 
a::; importâncias arrecadadas nos têrmos dpste Decreto para crédito da conta do 
Fundo Nacional de Investimentos, à ordem do Banco Nacional do Desenvolvi
mento Econômico. 

Art. 10 - No resultado do cálculo do empréstimo compulsório serão despre
zadas as frações inferiores a Cr$ 100 (cem cruzeiros). 

Art. 11 - O subscritor compulsório do empréstimo é o contribuinte. 
Parágrafo único - Nos casos de arrecadação na fonte, se o contribuinte não 

fôr identificado, ou quando o recolhimento do impôsto de renda já tiver sido 
efetuado, a fonte será considerada como subscritor, para todos os efeitos legais. 

Art. 12 - Nos exercícios de 196~ e 1965, ocorrendo variação no salário mí
nimo em vigor, as tabelas dos artigos 4.° e 5.°. serão ajustadas na mesma pro
porção de alteração do salário mínimo. 

Art. 13 - No ato do recolhimento do empréstimo será fornecido ao subscri
tor, em caráter provisório, um recibo ou guia, segundo a forma de cobrança, 
devendo ser utilizados, na falta de modelos específicos, os recibos ou guias ado
tados no pagamento ou recolhimento do impôsto de renda, aos quais será apôsto 
~arimbo especial com os segUintes dizeres: "Empréstimo Compulsório - Lei 
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n.O 4.242, de 17 de julho de 1963 - Artigos 72 e 73 - Cautela Provisória do 
Título de Investimento". 

Parágrafo único - Êsses recibos ou guias serão substituídos posteriormente 
pelos títulos definitivos, de acôrdo com as instruções a serem baixadas pela 
autoridade competente. 

Art. 14 - São extensivas ao empréstimo compulsório de que trata o pre
sente Regulamento as disposições da legislação do impôsto de renda que lhe 
forem aplicáveis, inclusive as que se relacionam com o capítulo das penalidades. 

Art. 15 - Êst.e Regulament.o entrará em vigor na data de sua publicação. 
a) CARVALHO PINTO 

DECRETO N.o 52.405, DE 27 DE AGÔSTO DE 1963 - (D.O. de 2-9-63) 

Regulamenta o disposto no art. 45 da Lei n.o 4.131, de 3 de setembro de 1962. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, 
item I, da Constituição, decreta: 

Art. 1.0 - Os rendimentos oriundos da exploração de películas cinemato
gráficas excetuados os dos exibi dores não importadores, ficarão sujeitos ao des
conto do impà.sto à razão de 40% (quarenta por cento) tendo o contribuinte 
direito a optar pelo depósito no Banco do Brasil, em conta especial, de 
40% (quarenta por cento) do impôsto devido, e podendo aplicar esta im
portância mediante autorização do Grupo Executivo da Indústria Cinemato
gráfica (GEICINE), criado pelo Decreto n.o 50.278, de 17 de fevereiro de 1961, 
na produção de filmes no País, nos têrmos do Decreto n.O 51.106, de 1.0 de agôs
to de 1961. 

Parágrafo único - O contribuinte que usar o direito de opção previsto neste 
artigo, deverá comprovar o recolhimento do depósito, dentro do prazo de reco
lhimento do impôsto, perante a respectiva repartição lançadora. 

Art. 2. 0 - A Fiscalização Bancária do Banco do Brasil S. A. somente auto
rizará remessas de rendimentos para o exterior, a título de participação estran
geira na exploração de películas cinematográficas no País, após a comprova
ção do recolhimento do respectivo impàsto de renda, bem como do depósito de 
que trata o artigo anterior, quando fôr o caso. 

Art. 3.° - Para obter a liberação do depósito o contribuinte deverá, no 
prazo máximo de 36 meses, a contar da data do recolhimento ao Banco do 
Brasil S. A., apresentar ao GEICINE o projeto de aplicação dos recursos blo
queados, acompanhado dos seguintes documentos: 

a) certidão da repartição lançadora do impôsto de renda, do seu domicí
lio fiscal, de que foi efetuado regularmente o recolhimento a que se refere 
o parágrafo único do art. 1.0 , e de que a pessoa jurídica não tem débito para 
com o impôsto de renda, o impôsto adicional de renda e os adicionais resti
tuíveis, ressalvados os débitos pendentes de decisão na esfera administrativa 
ou judicial; 

b) projeto de produção de filme cinematográfico, obedecidas as exigências 
jo Decreto n.O 51.106, de 1.0 de agôsto de 1961 ou acôrdos de co-produção, 
assinados entre o Brasil e outros países, dentro de roteiro que fôr estabelecido 
pelo GEICINE. . 

§ 1.0 -- O GEICIN:8 somente apreCiará projetos apresentados com a ne
cessária clareza, quanto aos seus aspectos técnicos e financeiros e com infor
mações concretas sôbre a sua estrutura, que assegurem condições para a sua 
plena execução. 

§ 2.0 -- O GEICINE terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da apre
sentação dos documentos e completa instrução do projeto, para manifestar-se 
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sôbre o pedido e autorizar o levantamento dos depósitos, até o limite do valor 
do projeto aprovado. 

§ 3.° - Depois de aprovado o projeto pelo GEICINE, o interessado terá o 
prazo de 12 meses para efetivar e comprovar perante aquêle órgão, a execução 
do filme proposto, bem como a exata aplicação do depósito liberado. 

Art. 4.° - A não aplicação dos depósitos na produção de filmes no País, 
de acôrdo com as disposições do artigo 3.° dêste Decreto, implicará na sua con
versão em receita da União, mediante comunicação pelo GEICINE, à repar
tição lançadora do impôsto. 

Parágrafo único - Caso o depósito, já liberado pelo GEICINE, não venha 
a ser aplicado na produção do filme aprovado, o contribuinte deverá promover o 
seu recolhimento à repartição arrecadadora, como diferença de impôsto, acres
cida da multa devida pela falta do recolhimento no prazo legal, sob pena de 
cobrança judicial, mediante ação executiva, feita a comunicação, pelo GEICINE, 
do não cumprimento do projeto aprovado. 

Art. 5.° - Os contribuintes que tenham optado pela depósito no Banco 
do Brasil S. A., poderão se assnciar, entre si ou com outros produtores nacio
nais ou estrangeiros, para a produção de filmes no Brasil, desde que obedecidas 
as condições impostas pelo Decreto n.o 51.106, de 1.0 de agôsto de 1961, ou 
acôrdos de co-produção assinados pelo Brasil com outros países. 

Art. 6.° - Ao GEICINE e à Divisão do Impôsto de Renda competem, no 
âmbito de suas atribuições privativas, expedir as instruções que se fizerem 
necessárias à boa execução do presente Decreto. 

Art. 7.° - í:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário. 

Brasília, 27 de agôsto de 1963; 142.° da Independência e 75.° da Repêblica. 
a) JOÃo GOULART 

Carvalho Pinto 
Egydio Michaelsen 

DECRETO N.o 53.451, DE 20 DE JANEIRO DE 1964 - (D.O. de 21-1-64; reto 
no de 30-1-64) 

Regulamenta a Lei n.O 4.131, de 3 de setembro de 1962, e dá outras providências. 

O Presidente da RepÚblica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, 
número I, da Constituição, decreta: 

Art. 10 - Considerar-se-á como Royalty a remuneração, fixa ou percen
tual, paga, periàdicamente, a pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas, resi
dentes ou com sede no exterior, pela obtenção de licença para a exploração de 
objetos de patentes e de registros, patenteados e registrados no Brasil e no País 
de origem e desde que a proteção legal ainda esteja em vigor nos dois países. 

Art. 11 - Considerar-se-á como Assistência Técnica, Administrativa, Cien
tífica ou Semelhantes, o serviço dentro de cada especificação, que exija de seus 
executores, pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas, residentes ou com sede no 
exterior, conhecimentos técnicos espeCializados, e que não possa ser obtido 
no País. 

Art. 39 - O registro de contratos de Assistência Técnica, Administrativa, 
Científica, ou Semelhantes, firmados até 31 de dezembro de 1962, e ainda em 
vigor, deverá ser requerido até 31 de maio de 1964. 

Art. 40 - O registro de contratos de Assistência Técnica, Administrativa, 
Científica ou Semelhantes, firmados após 31 de dezembro de 1963, deverá ser 
requerido no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua assinatura. 

Art. 41 - A execução de contratos de Assistência Técnica, Científica, Ad
ministrativa ou Semelhantes, sàmente poderá gerar remessas nos cinco pri-
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meiros anos do funcionamento da emprêsa ou da introdução do processo espe
cial de produção, podendo êste prazo ser prorrogado, até mais cinco anos, por 
autorização do Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito. 

Parágrafo único - A Superintendência da Moeda e do Crédito estabelecerá, 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação dêste Regula
mento, as normas para a execução do disposto neste artigo. 

Art. 42 - A Superintendência da Moeda e do Crédito poderá, quando con
siderar necessário, verificar a efetividade, necessidade e qualidade da Assistên
cia Técnica, Administrativa, Científica ou Semelhantes prestada a emprêsas 
estabelecidas no Brasil, que implique remessa de rendimentos para o exterior. 

Art. 43 -- As somas das quantias devidas a título de royalties pela ex
ploração de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e de comércio 
e por Assistência Técnica, Científica, Administrativa ou Semelhantes, poderão 
ser deduzidas nas declarações de renda, para o efeito do artigo 37 do Decreto 
n.o 47.373, de 7 de dezembro de 1959, até o limite máximo, cumulativo de 5% 
(cinco por cento) da receita bruta do produto fabricado e vendido. 

§ 1.0 - Dentro do percentual fixado neste artigo, o montante a ser reme
tido ou transferido por pagamento de Assistência Técnica, Administrativa, Cien
tífica ou Semelhantes, acrescido do montante a ser remetido ou transferido a 
título de royalties, não pOderá exceder o limite máximo, cumulativo, de 2% 
(dois por cento) do custo do produto fabricado ou da receita bruta do produto 
fabricado e vendido. 

§ 2.° - Os coeficientes por tipos e ramos de produção ou atividade reu
nidas em grupos, segundo o grau de essencialidade, até os limites percentuais 
fixados respectivamente, neste artigo e no seu parágrafo primeiro, serão esta
belecidos e revistos periodicamente mediante ato do Ministro da Fazenda, tanto 
para os efeitos das declarações de renda, quanto para os de remessa ou trans
ferências para o exterior. 

Art. 83 - O presente Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasília (DF), em 20 de janeiro de 1964; 143.° da Independência e 76.° da 
República. 

a) JoÃo GOULART 

Abelardo Jurema 
Sylvio Borges de Souza Motta 
Jair Ribeiro 
João Augusto de Araujo Castro 
Ney Galvão 
Expedito Machado 
Oswaldo Lima Filho 
Julio Sambaqui 
Amaury Silva 
Anysio Botelho 
Wilson Fadul 
Antonio de Oliveira Brito 
Egydio Michaelsen 

DECRETO N.O 52.779, DE 29 DE OUTUBRO DE 1963 - (D.O. de 30-10-63) 

Regulamenta o disposto no artigo 17 da Lei n.O 4.239, de 27 de junho de 1963. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, 
número I da Constituição Federal, decreta: 

Art. 1.0 - Os aumentos de capital resultantes de incorporação de reservas 
ou de reavaliação de ativo, de emprêsas industriais ou agrícolas localizadas na 
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área de atuação da SUDENE são isentos de quaisquer impostos e taxas federais 
desde que realizadas entre 12 de julho de 1963 e 12 de julho de 1964 e na 
forma dêste Regulamento. 

§ 1.0 - Entende-se como área de atuação da SUDENE ou NORDESTE a 
região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Zona do Estado de Minas 
Gerais, situada no denominado "Polígono das Sêcas" e pelo Território de Fer
nando de Noronha. 

§ 2.° - Para os fins dêste Regulamento, consideram-se reservas os fundos 
ou reservas e as provisões tributadas pelo impôsto de renda em poder da em
prêsa, inclusive os lucros suspensos ou não distribuídos. 

§ 3.° - Os aumentos de capital mediante reavaliação de ativo imobilizado 
previstos neste artigo abrangem: 

a) a reavaliação de ativo imobilizado, localizado no Nordeste, pertencente 
a emprêsas com sede na mesma área; 

b) a reavaliação de ativo imobilizado das unidades industriais ou agrícolas, 
localizadas no Nordeste e pertencentes a Emprêsas com sede fora da Região, 
desde que, preliminarmente, à reavaliação, ditas unidades sejam transforma
das ou constituídas em emprêsas juridicamente autônomas, com sede no 
Nordeste. 

§ 4.° - Compreende-se por emprêsas industriais e agrícolas, para os fins 
dêste Regulamento, as firmas individuais e as sociedades em geral que se dedi
quem, predominantemente, a atividades industriais ou agrícolas, devidamente 
inscritas no Registro de Comércio ou equivalente. 

§ 5.° - A isenção de que trata êste artigo abrange os impostos e taxas 
federais incidentes sôbre: 

a) os aumentos de capital de emprêsas industriais ou agrícolas, precedi
dos na forma dêste Regulamento; 

b) o recebimento de ações novas ou quotas de capital, pelos acionistas, só
cios ou quotistas, quando decorrentes do mencionado aumento, e os acréscimos 
de capital que beneficiem os titulares de firmas individuais nos casos de rea
valiação de ativo imobilizado; 

c) os aumentos de capital, realizados até 12 de novembro de 1964, por 
firmas ou sociedades para efeito, exclusivamente, de incorporação, ao seu ativo, 
de ações ou quotas de capital recebidas, de acôrdo com a alínea anterior, bem 
como o recebimento, pelos respectivos titulares, acionistas, sócios ou quotistas 
de ações novas ou quotas de capital correspondentes. 

§ 6.° - As isenções previstas neste Regulamento não beneficiam as em
prêsas que tiverem quaisquer débitos com a Fazenda Nacional, ressalvados os 
pendentes de decisão em recursos administrativos ou judiciais. 

Art. 2.° - As firmas ou sociedades de que trata êste Regulamento poderão 
corrigir o registro contábil do valor original dos bens do seu ativo imobilizado, 
até a data indicada no artigo 1.0, e a nova reavaliação vigorará, para todos os 
efeitos legais, até correção posterior. 

Art. 3.° - A alteração do valor do ativo imobilizado terá por limite a dife
rença entre o Valor Venal e o Valor Original dos seus componentes, apurados 
ambos os valôres de acôrdo com o disposto nos parágrafos dêste artigo. 

§ 1.0 - Entende-se por Valor Venal a importância pela qual fôr avaliado 
o bem integrante do ativo imobilizado, cabendo à emprêsa interessada nomear, 
para tal fim, comissão de três peritos de reconhecida idoneidade profissional, 
que apresentará, para os efeitos dêste Regulamento, laudo circunstanciado de 
avaliação, discriminando os bens integrantes do ativo e os critérios adotados, 
em cada caso, para a respectiva reavaliação. 

§ 2.° - Para determinação do Valor Original do ativo imobilizado, subme
tido a reavaliação na conformidade dêste Regulamento, a Emprêsa interessada 
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tomará a importância em moeda nacional, constante de sua contabilidade, re
presentativa do valor de aquisição ou de incorporação do conjunto ou de cada 
um dos seus componentes a ser reavaliado, e adicionará àquela importância, 
quando fôr o caso, o valor das reavaliações e correções monetárias anterior
mente processadas, deduzindo, a seguir, do total apurado, as depreciações que 
se encontrarem contabilizadas. 

§ 3.0 - Observar-se-ão, ainda, para atendimento do disposto no parágrafO 
anterior, as seguintes normas: 

a) a conversão do valor em moeda estrangeira para moeda nacional será 
feita à taxa vigorante na época da aquisição ou incorporação. Se a taxa vigo
rante na data da aquisição ou incorporação não fôr conhecida, será adotada 
a taxa média do ano; 

b) o valor das reavaliações e correções monetárias anteriores, de cada 
componente do ativo imobilizado ou do conjunto submetido a reavaliação, será 
adicionado por desmembramento ou por transferência da conta especial que 
se encontrar registrado; 

c) o valor das depreciações de cada componente do ativo imobilizado ou 
do conjunto submetido a reavaliação será deduzido por débito ao fundo de 
depreciação ou à conta existente na contabilidade da emprêsa com idêntica 
finalidade. 

Art. 4.0 - O momento da alteração do valor do ativo imobilizado não será, 
em tempo algum, computado para os efeitos das depreciações ou amortizações 
previstas na legislação do impôsto de renda, ficando a pessoa jurídica obrigada 
a destacar, na sua contabilidade, o registro do valor original dos bens e as 
variações resultantes de correções monetárias e reavaliações. 

Art. 5.0 - Simultâneamente à reavaliação do ativo imobilizado prevista 
neste Regulamento, serâo registrada.s as diferenças de passivo resultantes de 
variações cambiais no saldo devedor de empréstimos em moeda estrangeira ou 
das operações a que se referem o artigo 16 da Lei n.O 2.973, de 26 de novembro 
de 1956 e o artigo 67 e seu parágrafO único da Lei n.O 4.239, de 27 de junho 
de 1963. 

Art. 6.° - A alteração do valor do ativo imobilizado poderá ser compen
sada por prejuízos. 

Art. 7.° - A falta de integralização do capital não impede os aumentos 
previstos neste Regulamento. 

ParágrafO único - A alteração do valor do ativo imobilizado apurada na 
conformidade do artigo 3.° não poderá ser aplicada na integralização de ações 
ou quotas de capital anteriormente subscritas, as quais, igualmente, não poderão 
ser integralizadas através de reservas incorporadas com os benefícios dêste 
Regulamento. 

Art. 8.° - A reavaliação de ativo imobilizado e à incorporação de reservas 
de que trata êste Regulamento cOlTesponderá, obrigatàriamente, aumento, em 
igual importância, de capital da emprêsa interessada. 

Parágrafo único - A fração do valor nominal de ações, quando houver, 
será mantida em conta especial do passivo não exigível, até correção posterior. 

Art. 9.° - As emprêsas que efetuarem aumentos de capital na forma dêste 
Regulamento, apresentarão simultâneamente à SUDENE e à Repartição do Im
pôsto de Renda a que estiverem jurisdicionadas, dentro de trinta (30) dias a 
contar da realização do aumento, os seguintes documentos: 

a) uma via de certidão de sua matrícula ou inscrição no Registro de 
Comércio ou equivalente; 

b) uma via dos dois últimos balanços e demonstrativos de lucros e perdas; 
c) duas vias autenticadas do laudo de avaliação apresentado pela Comis

são de Peritos de que trata o § 1.0 do artigo 3.°; 
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d) duas vias de demonstrativo dos lançamentos efetuados na contabilida
de para efeito de escrituração dos aumentos de capital previstos neste Re
gulamento; 

e) certidão negativa de débitos para com a Fazenda Nacional passada 
pelas repartições fiscais da sua jurisdição. 

§ 1.0 - A apresentação do laudo de que trata a alínea c, supra, será 
dispensável nos casos de aumento de capital feitos mediante a simples incor
poração de reservas. 

§ 2.0 - O prazo de trinta (30) dias referido neste artigo será contado da 
Assembléia-Geral, nos casos de sociedades anônimas; da alteração do contrato, 
nos casos das demais sociedades; e da contabilização do aumento, nos casos 
de firmas individuais. 

Art. 10 - À vista da documentação a que se refere o artigo anterior, com
pete ao Delegado Regional do Impôsto de Renda do Estado em que estiver a 
sede da emprêsa reconhecer o direito à isenção de que trata êste Regulamento. 

§ 1.0 - Do despacho que denegar parcial ou totalmente, o reconhecimento 
do direito à isenção, caberá recurso voluntário, dentro do prazo de vinte (20) 
dias üteis, para o Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, independentemente 
de depósito ou fiança. 

§ 2.° - Reconhecido o direito à isenção, total ou parcialmente, haverá re
curso ex officia para o Diretor da Divisão do Impôsto de Renda. 

§ 3.° - Das decisões do Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, contrá
rias às emprêsas interessadas, cabe recurso voluntário para o Primeiro Conse
lho de Contribuintes, nas mesmlts condições estabelecidas no § 1.0, anterior. 

§ 4.° - Se confirmado o ato denegatório do reconhecimento total ou par
cial do direito de isenção, caberá à Emprêsa interessada dentro do prazo de 
sessenta (60) dias, contados da ciência da decisão, reduzir ou anular o aumento 
de capital, ou sujeitar-se ao pagamento do impôsto pelas taxas normais, esten
dendo-se o mesmo tratamento aos acionistas, sócios ou titulares beneficiários 
do aumento. 

§ 5.0 - Os efeitos dos aumentos de capital efetuados de acôrdo com êste 
Regulamento somente cessarão, total ou parcialmente, depois de transitada em 
julgado a decisão sôbre os recursos interpostos. 

§ 6.° - Em face da decisão definitiva a emprêsa comunicará à SUDENE 
as correções e reajustamentos que houver feito, dentro de trinta (30) dias da 
respectiva efetivação. 

Art. 11 - Os bens reavaliados de acôrdo com êste Regulamento não pode
rão ser transferidos do Nordeste sem prévios 00nhecimento e anuência OIU 
SUDENE, sob pena de revogação da isenção de que trata êste Regulamento 'e 
imediata cobrança dos impostos devidos, na forma da legislação em vigor. 

Art. 12 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 29 de outubro de 1963; 142.0 da Independência e 75.0 da República. 

a) JoÃo GOULART 

Carvalho Pinto 

DECRETO N.o 53.880, DE 10 DE ABRIL DE 1964 - (D.O. de 10-4-1964) 

Dispõe sôbre o resgate do empréstimo Público de Emergência, instituído pela 
Lei n.O 4.069, de 11 de junho de 1962, e dá outras providências. 

O Presidente da Câmara dos Deputados, no exercício do cargo de Presi
dente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, 
da Constituição, decreta: 
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CAPÍTULO I 

Do Resgate do Empréstimo Público de Emergência 

Art. 1.0 - O prazo de resgate do "Empréstimo Público de Emergência" é 
de sete (7) anos, contado mensalmente, a partir de junho de 1962. 

Art. 2.0 - As "Obrigações do Empréstimo de Emergência" referidos no ar
tigo 7.° do Decreto n.o 1.394, de 13 de setembro de 1962, consideram-se emitidas 
no mês em que fór recolhida aos cofres públicos a respectiva importância. 

Parágrafo unico - Enquanto não forem emitidos os títulos definitivos, va
lerão como cautelas das "Obrigações do Empréstimo de Emergência" os recibos 
ou guias fornecidos ao subscritor, em caráter provisório, de acôrdo com o ar
tigo 4.° do Decreto n.o 1.394, de 13 de setembro de 1962. 

Art. 3.° - Para efeito de pagamento do impôsto de renda devido a partir 
do exercício financeiro de 1964, é facultado aos contribuintes do impãsto de 
renda, pessoas físicas ou jurídicas, subscritores do Empréstimo Público de Emer
gência, instituído pelo artigo 43 da Lei n.O 4.069, de 11 de junho de 1962, soli
citar o resgate antecipado do empréstimo, mediante a obtenção de poder libe
ratório da "Obrigação do Empréstimo de Emergência". 

§ 1.0 - A partir do exercício financeiro de 1964 serão resgatáveis, mediante 
o pagamento do impãsto de renda, as importâncias do empréstimo recolhido 
efetivamente em 1962. 

§ 2.° - Aos títulos representativos do pagamento ou recolhimento efetua
dos após o exercício de 1962, será concedido poder liberatório para pagamento 
do impósto de renda devido a partir do segundo ano subseqüente ao da res
pectiva emissão. 

§ 3.° - Em se tratando de importâncias arrecadadas mediante desconto 
nas fontes, o poder liberatório dos títulos respectivos será concedido após o 
transcurso de dois (2) anos contados do mês em que tenha Sido efetuado o 
recolhimento do empréstimo. 

Art. 4.° - O resgate de que trata o artigo anterior deverá ser solicitado na 
data da entrega da declaração de rendimentos do contribuintes subscritor ou 
da apresentação da guia de recolhimento do impósto descontado na fonte. 

Parágrafo único - Na própria declaração de rendimentos ou guia de reco
lhimento do impôsto descontado na fonte, o subscritor fará indicação do nume
ro do comprovante da subscrição, data, local e importância do recolhimento do 
empréstimo objeto da compensação pedida. 

Art. 5.° - Dentro do prazo, improrrogável, de cinco (5) dias corridos, con
tado da data da entrega da declaração de rendimentos ou da apresentação da 
guia de recolhimento do impãsto descontado na fonte, o contribuinte subscritor 
deverá requerer, em separado à repartição lançadora do impósto de rendH., 
diretamente ou por intermédio das repartições arrecadadoras, o resgate do 
empréstimo para o pagamento total ou parcial do tributo, indicando no reque
rimento o número, a data e o local da entrega da sua declaração de rendimen
tos ou da guia de recolhimento do impôsto, ao qual juntará, obrigatoriamente, 
o comprovante original da subscrição do empréstimo. 

Parágrafo único - O pedido formulado fora do prazo fixado neste artigo 
será considerado no exerci cio subseqüente. 

Art. 6.° - O subscritor do empréstimo poderá pleitear o pagamento do im
pósto de renda por êle devido a partir de 1964, mediante compensação com o 
resgate do empréstimo representado por títulos de valor igualou inferior à 
importância do tributo devido. 
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CAPÍTULO II 

Da Rotina para Contrôle do Serviço 

Art. 7.° - Com base nos elementos de que dispuser, inclusive nas relações 
nominais a que se refere os artigos 5.° e 6.° do Decreto n.o 1.394, de 15 de setem
bro de 1962, publicado no Diário Oficial de 19 do mesmo mês e ano, compete: 

I - Às repartições lançadoras do impôsto de renda: 
a) processar, sem juntar a declaração de rendimentos, o pedido de res

gate antecipado formulado pelo subscritor do empréstimo; 
b) conferir os documentos apresentados e certificar no processo de resga

te a procedência do pedido, inutilizando o comprovante apresentado com ca
rimbos ou picote; 

c) conferir e certificar na declaração de rendimentos a existência de pe
dido de resgate; 

d) compensar no cálculo do impôsto de renda devido a importância do 
empréstimo resgatável, antecipadamente, cobrando, se houver, a diferença de 
impôsto; 

e) encaminhar à respectiva Contadoria Seccional o processo de resgate. 
n - À Contadoria-Geral da República através de suas delegações: 
a) conferir os documentos apresentados; 
b) escriturar no sistema patrimoni.al a responsabilidade assumida pelo Te

souro Nacional perante os subscritores do Empréstimo Público de Emergên
cia e resgate dessa responsabilidade à medida em que se processar; 

c) proceder no sistema financeiro ao registro do resgate e recolhimento 
do impôsto de exercício em que haja sido compensado o empréstimo; 

d) encaminhar o processo de resgate à Caixa de Amortização ou à De
legacia Fiscal. 

In - Às Delegacias Fiscais: 
a) cancelar por resgate a inscrição do título do contribuinte do emprésti-

mo de 
b) 
c) 

IV 

emergência; 
comunicar à Caixa de Amortização o resgate efetuado; 
encaminhar o processo de resgate à Divisão do Impôsto de Renda. 

- À Caixa de Amortização: 
a) cancelar por resgate a inscrição dos contribuintes que subscrevam o 

empréstimo compulsório no Estado da Guanabara; 
b) dar baixa de circulação dos títulos resgatados; 
c) encaminhar o processo de resgate à Divisão do Impôsto de Renda. 
V - À Divisão do Impôsto de Renda: 
a) ultimar o exame do proceso de pedido de resgate para o pagamento do 

impôsto de renda, podendo promover as diligências que julgar necessárias, in
clusive a juntada de declaração de rendimento~ e a solicitação de informações 
dos órgãos que funcionaram no processo; 

b) havendo dúvidas fundadas sôbre a legitimidade do comprovante do em
préstimo (recibo ou guia), determinar, desde logo, a cobrança da totalidade 
do impôsto, com acréscimo de multas cabíveis, cancelando a compensação e 
determinando a aplicaçi:1o da responsabilidade criminal do contribuinte que 
houver requerido fraudulentamente o resgate do empréstimo. 

CAPÍTULO III 

Disposições Gerais 

Art. 8.° - É assegurado ao contribuinte subscritor o direito de requerer à 
Caixa de Amortização e às Delegacias Fiscais o desdobramento dos seus títulos, 
depois de encerrado o segundo ano subseqüente ao do recolhimento da impor
tância do Empréstimo Público de Emergência. 
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Art. 9.° - A importância do Empréstimo Público de Emergência compen
sada com o impôsto de renda devido pelo subscritor a partir de 1964, será lan
çada como renda tributária arrecadada no exercício financeiro correspondente, 
fazendo-se, paralelamente, a escrituração do resgate da dívida plública res
pectiva. 

Art. 10 - Não é permitido o resgate antecipado, a que se refere o artigo 3.°, 
para o pagamento de diferenças do impôsto ou para a liquidação de débitos 
cobrados ex officio pelas autoridades lançadoras do impôsto de renda. 

Art. 11 - O comprovante original do recolhimento do empréstimo (recibo 
ou guia) poderá ser substituído por certidão passada pelas autoridades compe
tentes. observadas as disposições legais próprias e as normas administrativas 
correspondentes. 

Art. 12 - As "Obrigações do Empréstimo de Emergência" não terão poder 
liberatório para pagamento do impôsto de renda devido entre os dias 5 a 31 de 
dezembro de cada ano. 

Art. 13 - Para cessação da fluência de juros, considera-se a data em que 
fôr apresentado o requerimento como a do resgate do empréstimo. 

Art. 14 - O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda resolverá os casos 
originados de dúvidas na aplicação dêste Decreto. 

Art. 15 - A Direção-Geral da Fazenda Nacional, a Caixa de Amortização, 
a Contadoria-Geral da República e a Divisão do Impôsto de Renda expedirão 
as instruções que se fizerem necessárias à fiel execução do presente Decreto. 

Art. 16 - Ccntinuam em vigor as disposições do Decreto n ü 1. 394, de 13 
de setembro de 1962, que não contrariem as dêste Decreto. 

Brasília, 10 de abril de 1964; 143.° da Independência e 76.° da República. 

a) RANIERI MAZZILI 

Octavio Gouvêa de Bulhões 

DECRETO N.o 54.334, DE 28 DE SETEMBRO DE 1964 - (D.O. de 1-10-64) 

Aprova o Regulamento para cobrança do empréstimo compulsório instituído 
pelo art. 72 da Lei n.O 4.242, de 17 de julho de 1963, e alterado pelos arts. 
19 e 21 da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, 
item I, da Comtituição Federal, e nos têrmos do art. 42 da Lei n.o 4.357, de 16 
de julho de 1964, decreta: 

Art. 1.0 - Fica aprovado o Regulamento que com êsse baixa, assinado pelo 
Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, para cobrança do empréstimo 
compulsório instituído pelo art. 72 da Lei n.o 4.242, de 17 de julho de 1963, 
e alterado pelos artigos 19 e 21 da Lei n ü 4.357, de 16 de julho de 1964. 

Art. 2.° - Fica revogado o Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 52.314, 
de 31 de julho de 1963. 

Brasília, 28 de setembro de 1964; 143.0 da Independência e 76.0 da República. 

a) H. CASTELLO BRANCO 

Octavio Gouvêa de Bulhões 

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO N.O 54.334, 
DE 28 DE SETEMBRO DE 1964 

Art. 1.0 - São contribuintes do empréstimo compulsório: 

a) as pessoas físicas beneficiárias de entendimentos classificáveis na cé
dula "C", de acôrdo com as disposiçôes do art. 3." e seus parágrafos; 

b) as pessoas físicas e jurídicas beneficiárias de outros rendimentos sujei
tos à incidência do impôsto de renda na fonte, nos têrmos do artigo 4.0;' 
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c) as pessoas físicas obrigadas à declaração anual de rendimentos e cuja 
soma dos rendimentos líquidos das cédulas, exceto os da cédula "C", tenha 
sido igualou superior a Cr~ 1.769.000 (um milhão, setecentos e sessenta e nove 
mil cruzeiros). 

Art. 2.° - O empréstimo compulsório será lançado ou arrecadado com base: 
a) no montante dos rendimentos classificáveis na cédula "C" pagOs ou 

creditados a pessoas físicas até 31 de dezembro de 1964, de acôrdo com as dis
posições do art. 3.° e seus parágrafos; 

b) no montante dos rendimentos sujeitos à incidência do impôsto de renda 
na fonte a que se refere o artigo 4.°, pagos ou creditados a pessoas físicas ou 
jurídicas até 31 de dezembro de 1964; 

c) na soma dos rendimentos líquidos classificáveis nas cédulas A, B, D, 
E, F, G, e H da declaração de cada pessoa física, até o exercício financeiro de 
1964, inclusive. 

Art. 3.° - O empréstimo compulsório incidente sôbre os rendimentos do 
trabalho, classificáveis na cédula "C", será cobrado mediante desconto na fonte, 
à razão de 3,5% (três e meio por cento) sôbre a diferença entre a remuneração 
líquida de cada mês e o limite de isenção (Cr$ 84.000). 

§ 1.0 - A remuneração líquida, para os efeitos dêste artigo, será determi
nada pela remuneração bruta diminuída da contribuição de previdência do 
empregado e do impôsto sindical. 

§ 2.° - Para o cálculo do empréstimo compulsório, devido em cada caso, do 
resultado apurado na forma dêste artigo será dedutível uma quota de 2% 
(dois por cento) do limite de isenção mensal Cr$ 1.680 para cada um dos en
cargos de família ou dependentes, previstos nas letras e, 9 e h do artigo 20 
do Regulamento do Impôsto de Renda. 

§ 3.° - Não se incluem entre os rendimentos a que se refere êste artigo: 
a) as importâncias pagas pelos cofres públiCOS ou por entidades par

ticulares, a título de diárias e ajudas de custo, quando efetivamente destinadas 
à indenização de gastos de viagem e de instalação do contribuinte e da sua fa
mília em localidade diferente daquela em que reside; 

b) as importâncias pagas pelos cofres públicos como diárias de compareci
mento, exceto as percebidas pelos membros de órgãos administrativos de deli
beração coletiva; 

c) as importâncias pagas pelos cofres públicJS a título de salário-família; 
d) as importâncias pagas aos assalariados, a título de indenização, nos 

casos de rescisão de contrato de trabalho. 
Art. 4.° - Em relação aos beneficiários de rendimentos sujeitos à incidên

cia do impôsto de renda, mediante desconto na fonte, excetuados os de que 
trata o artigo 3.°, o empréstimo compulsório será cobrado à razão de 10% (dez 
por cento), apenas sôbre o montante dos seguintes rendimentos: 

a) rendimentos de residentes ou domiciliados no estrangeiro (artigo 97 do 
Regulamento do Impôsto de Renda) ; 

b) dividendos e outros interêsses de ações ao portador e de partes bene
ficiárias ao portador (art. 96, inciso 3.°, do Regulamento do Impôsto de Renda), 
sempre que GS seus beneficiários optarem pela não identificação; 

c) deságio na colocação de letras de câmbio, letras do Tesouro e de outros 
títulos de crédito (artigo 98, inciso 4.°, letra a, do Regulamento do Impôsto 
de Renda); 

d) imr;ortâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a pessoas físicas 
a título de comissões, bonificações, gratificaçõet; ou semelhantes, quando não 
fôr indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o 
comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento 
(artigo 98, inciso 5.°, do Regulamento do Impôsto de Renda); 

e) lucro apurado por pessoas físicas na venda de propriedades imobiliá
rias (arts. 92 a 95 do Regulamento do Impôsto de Renda) ; 
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f) lucros superiores a Cr$ 1.000 (mil cruzeiros), decorrentes de prêmios 
em dinheiro obtidos em loterias de finalidade exclusivamente assistencial, inclu
sive as exploradas diretamente pelo E.stado (art. 96, inciso 4.° do Regulamento 
do Impôsto d0 Renda); 

g) lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias, concur
sos desportivos em geral, inclusive de turfe, compreendidos os bettings (ex
clusive as poules simples e acumuladas, de ponta, de placé e de duplas), bem 
como os sorteios de qualquer espécie, ressalvados os de antecipação nos títulos 
de capitalização e os de amortização e resgate de ações das sociedades anôni
mas (artigo 96, inciso 5.°, do Regulamento do Impâsto de Renda); 

h) os benefícios líquidos superiores a Cr$ 1. 000 (mil cruzeiros) resultan
tes da amortização antecipada, mediante sorteio, dos títulos de economia deno
minados de "capitalização" e os benefícios atribuídos aos portadores dos títulos 
de capitalização nos lucros da emprêsa emitente (artigo 96, inciso 2.°, letras a 
e b do Regulamento do Impôsto de Renda); 

i) juros de debêntures ou outras obrigações ao portador, provenientes de 
empréstimos contraídos dentro ou fora do País por sociedades nacionais ou es
trangeiras que operem no território nacional (artigo 96, inciso 6.°, do Regula
mento do Impôsto de Renda) ; 

j) as importâncias relativas a multas ou vantagens recebidas pelas pessoas 
físicas nos casos de rescisão de contratos, excetuadas as importâncias que fo
rem recebidas pelos assalariados, a título de indenização, nos casos de re.scisão 
de contratos de trabalho (artigo 98, inciso 3.°, item IV, do Regulamento do 
Impôsto de Renda). 

Art. 5.° - Em relação aos beneficiários dos rendimentos classificados nas 
cédulas A, B, D, E, F, G, e H, o empréstimo compulsório será lançado pelas 
Delegacias Regionais, Seccionais e Inspetorias do Impôsto de Renda com base 
na declaração de rendimentos, de acôrdo com a seguinte tabela: 

Soma dos rend.imentos cedulares líquidOS 
Contribuição - Ano Cr$: 

Até Cr$ 1.768.000 ....................................... . 
De Cr$ 1.768.000 a Cr$ 1.963.000 ....................... . 
De Cr$ 1.969.000 a Cr$ 2.268.000 ....................... . 
De Cr$ 2.269.000 a Cr$ 2.568.000 ....................... . 
De Cr$ 2.569.000 a Cr$ 2.968.000 ....................... . 
De Cr$ 2.969.000 a Cr$ 3.368.000 ....................... . 
De Cr$ 3.369.000 a Cr$ 3.768.000 ...................... .. 
De Cr$ 3.769.000 a Cr$ 4.168.000 ...................... .. 
De Cr$ 4.169.000 a Cr$ 4.568.000 ....................... . 
De Cr$ 4.569.000 em diante - 10% - (proporcional). 

Isento 
cr$ 88.000 
Cr$ 112.000 
Cr$ 140.000 
CrS 180.000 
Cr$ 232.000 
Cr$ 292.000 
Cr$ 356.000 
Cr$ 436.000 

Parágrafo único - Para fin.s de cálculo da contribuicão em cada ano na 
soma do rendimento das cédulas, serão desprezadas as· frações inferior~s a 
Cr$ 1. 000 (mil cruzeiros). 

Art. 6.° - O empréstimo compulsório calculado com base nos rendimentos 
sujeitos à incidência do impôsto de renda na fonte, a que se referem os arti
gos 3.° e 4.°, será retido pela fonte quando pagar, creditar, empregar, remeter 
ou entregar o rendimento. 

Parágrafo único - As pessoas físicas ou jurídicas, bem como as repartiçf:es 
públicas, que efetuarem a retenção do empréstimo compulsório, deverão forne
cer ao contribuinte documento, isento de sêlo, comprobatório da retenção. 

Art. 7.° - O empréstimo compulsório calculado com base nos rendimentos 
líquidos cedulares, nos têrmos do artigo 5.°, será lançado pelas Delegacias Re
gionais, Seccionais e Inspetorias do Impôsto de Renda, para pagamento em 
quotas iguais até o máximo de 3 (três), vencíveis até 30 de dezembro de 
cada ano. 
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Art. 8.° - O empréstimo compulsório retido nos têrmos do presente Regu
lamento será recolhido pelas fontes às Recebedorias Federais, Alfândegas, Me
sas de Rendas e Coletorias Federais, com observância dos prazos previstos no 
art. 103 e seus parágrafos do Regulamento do Impôsto de Renda. 

Art. 9.0 - As repartições arrecadadoras recolherão ao Banco do Brasil S.A. 
as importâncias arrecadadoras nos têrmos dêste Decreto para crédito da conta 
do Fundo Nacional de Investimentos, à ordem do Banco Nacional do Desenvol
vimento Econômico. 

Art. 10 - No resultado do cálculo do empréstimo compulsório serão des
prezadas as frações inferiores a Cr$ 100 (cem cruzeiros). 

Art. 11 - O subscritor compulsório de empréstimo é o contribuinte. 
Parágrafo único - Nos casos de arrecadação na fonte, se o contribuinte não 

fôr identificado, ou quando o recolhimento do impôsto de renda já tiver sido 
efetuado, a fonte será considerada como subscritor, para todos os efeitos legais. 

Art. 12 - No ato do recolhimento do empréstimo será fornecido ao subscri
tor, em caráter provisório, um recibo, ou guia, segundo a forma de cobrança, de
vendo ser utilizados, na falta de modelos específicos os recibos ou guias adota
dos no pagamento ou recolhimento do impôsto de renda, aos quais será apôsto 
carimbo especial com os seguintes dizeres: "Empréstimo Compulsório - Lei 
n.O 4.242, de 17 de julho de 1963 - Artigos 72 e 73 - Cautela Provisória do Tí
tulo de Investimento". 

Parágrafo único - Êsses recibos ou guias serão substituídos posteriormente 
pelos títulos definitivos, de acôrdo com as instruções a serem baixadas pela 
autoridade competente. 

Art. 13 - São extensivas ao empréstimo compulsório de que trata o pre
sente Regulamento as disposições da legislação do impôsto de renda quel forem 
aplicáveis, inclusive as que se relaciOnam com o capítulo das penalidades. 

Art. 14 - O não recolhimento da importância do empréstimo compulsório 
descontado pela fonte pagadora, dentro do prazo de 90 (noventa) dias conta
dos do término dos prazos estabelecidos para tal recolhimento constitui crime 
de apropriação indébita, definido no art. 168 do Código Penal, na conformidade 
do artigo 11 da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964. 

Art. 15 - Êste Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 28 de setembro de 1964. 

a) OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES 

DECRETO N.O 54.936, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1964 - (D.O. de 6-11-64) 

RegUlamenta, para as emprêsas concessionárias de serviços de energia elétrica, 
a aplicação do art. 57, da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958 e dos 
arts. 3.° a 6.° da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, relativos à correção 
da tradução monetária do valor original dos bens do ativo imobilizado das 
pessoas jurídicas. 

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 87, 
inciso I, da Constituição, e 

Considerando que o Código de Águas (Decret0 n.o 42.643, de 10 de jUlho 
de 1934), e o Decreto-Lei n.O 3.128, de 19 de março de 1941, dispõem que o capi
tal a remunerar para as emprêsas concessionárias de serviços de energia elé
trica será determinado na base do custo histórico; 

Considerando que a receita resultante das tarifas estruturadas na base de 
investimento escriturado a custo histórico não representa o efetivo custo de 
serviço, em virtude do fenômeno inflacionário que repercute mais gravemente 
nas emprêsas de serviços públicos; 
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Considerando que o serviço prestado abaixo do custo real representa efe
tivo prejuÍzo para a economia nacional; 

Considerando que, por via das Leis n." 3 .470, de 28 de novembro de 1958, 
e 4.357, de 16 de julho de 1964, o Poder Público já legislou de forma a corrigir 
ta1 anomalia; 

Considerando que cumpre ao Govêrno promover tôdas as medidas que, aten
dendo aos legítimos interêsses nacionais, venham corrigir deformações ou omis
sões supervenientes, decreta: 

Art. 1.0 - As emprêsas concessionárias de serviços públicos de energia elé
trica, individuais ou coletivas, poderão corrigir a tradução monetária do valor 
original dos bens de seu ativo imobilizado, para todos os efeitos de direito, in
clusive de natureza fiscal, observando o disposto nos artigos 57, da Lei n.o 3.470, 
de 28 de novembro de 1958, 3.° a 6.0 da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964 
e Decretos números 54.145, de 19 de agôsto de 1964 e 54.252, de 3 de setembro de 
1964, ressalvadas as disposicões legais e regulamentares a que estão subor
dinadas e de acôrdo com as normas dêste Decreto. 

§ 1.0 - As emprêsas de que trata êste artigo e que já realizaram a cor
reção monetária do valor original dos bens do seu ativo imobilizado, nos têrmos 
das Leis n." 3 .470, de 28 de novembro de 1958 e 4.357, de 16 de julho de 1964, 
na primeira correçào que vierem a fazer deverào ajustar-se às normas dêste 
Decreto. 

§ 2.° - Além dos favores referidos no art. 57, ~ 4.°, da Lei n.o 3.470, de 
28 de novembro de 1958, não serào corrigidas: 

a) a parcela do ativo imobilizado correspondente aos recursos a que se 
referem as contas dos códigos n.'" 51.1 e 53.2 (Auxílios para Construções); 

b) as parcelas de Reservas para Depreciação, relativas aos bens deduzi
dos do investimento até a data da correção. 

§ 3.° - As reservas para Amortização e Reversào (Artigo 33 do Decreto 
n.o 41.019, de 27 de fevereiro de 1957) serão corrigidas, depois de deduzidos de 
seus saldos, os saldos dos respectivos fundos. 

~ 4.° - A reserva para Depreciação (Art. 32, do Decreto n.O 41.019, de 27 
de fevereiro de 1957), será corrigida depOis de deduzido, do seu saldo, o saldo 
de Caixa até o limite daquela. 

§ 5.° - Simultâneamente com a correção do investimento, o concessioná
rio corrigirá os saldos devedores dos empréstimos contraídos com o Banco Na
cional do Desenvolvimento Econômico e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
- Eletrobrás, adotando os mesmos índices utilizados na correção do ativo; 

§ 6.° - As correções monetárias do valor original dos bens do ativo imo
bilizado e das Reservas para Depreciação e Amortizaçào serão registradas sepa
radamente nas respectivas contas. 

Art. 2.° - A taxa de conversào para moeda nacional, para efeito de cor
reção monetária do ativo dos bens importados mediante utilização de emprés
timos ou financiamentos, contraídos no exterior, será determinada em correla
ção com variações cambiais no saldo devedor do respectivo empréstimo ou fi
nanciamento. 

Art. 3.° - Após o tombamento de que trata o Decreto-Lei n.O 3.128 de 19 
de março de 1941, a utilização pelas emprêsas concessionárias de serviços pú
blicos de energia elétrica, da faculdade prevista no artigo 1.0 dêste Decreto, 
far-se-á com as seguintes mOdificações: 

a) o valor original dos bens do ativo imobilizado a ser corrigido na forma 
dêste Decreto será o de seu custo histórico determinado pela Comissão de 
Tombamento e aprovado pela Fiscalização; 

bl a Reserva para Depreciação a ser considerada para os efeitos do dis
posto no § 4.0 do artigo 1.0, deste Decreto, será aquela deierminada pela Co
missão de Tombamento e aprovada pela Fiscalização. 
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Parágrafo 'único - As emprêsas concessionárias que venham a obter, em 
regime provisório os benefícios proporcionados por êste Decreto, até a deter
minação do respectivo investimento, por Comissão de Tombamento, passarão 
ao regime definitivo, na forma da legislação vigente, tão pronto seja o mesmo 
reconhecido. 

Art. 4.0 - ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário. 

Brasília, 4 de novembro de 1964; 143.0 da Independência e 76.0 da República. 

a) H. CASTELLO BRANCO 

Mauro Thibau 

DECRETO N.o 55.762, DE 17 DE FEVEREIRO DE 1965 - (D.O. de 18-2-1965) 

Regulamenta a Lei n.o 4.131, de 3 de setembro de 1952, modificada pela Lei 
n.o 4.390, de 29 de agôsto de 1964. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, 
número I, da Constituição, decreta: 

Art. 1.0 - Para os efeitos dêste Decreto, consideram-se capitais estrangei
ros os bens, máquinas e equipamentos, entrados no País sem dispêndio inicial 
de divisas, destinados à produção de bens ou serviços, assim como os recursos 
financeiros ou monetários ingressados para aplicação em atividade econômicas, 
desde que pertençam, em ambas as hipóteses, a pessoas físicas ou jurídicas resi
dentes, domiciliadas ou com sede no exterior (Lei n.o 4.131, art. 1.0). 

Parágrafo único - O Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito 
determinará os critérios para o registro dos capitais que correspondam a outros 
investimentos realizados por domiciliados no exterior, aos quais não se aplique 
o disposto neste artigo. 

Art. 2.° - Ao capital estrangeiro que se investir no País será dispensado 
tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional em igualdade de 
condições, sendo vedadas quaisquer discriminações não previstas em lei (Lei 
n.o 4.131, art. 2.0 ). 

Art. 3.0 - Em serviço especial instituído na Superintendência da Moeda e 
do Crédito, para registro de capitais estrangeiros, qualquer que seja sua forma 
de ingresso no País, bem como de operações financeiras com o exterior, serão 
registrados: 

a) os capitais estrangeiros que ingressarem no País sob a forma de inves
timento direto ou de empréstimo, quer em moeda, quer em bens (Lei n.O 4.131, 
art. 3.0 , letra a); 

b) as remessas feitas para o exterior como retôrno de capitais ou como 
rendimentos dêsses capitais, lucros, dividendos, juros, amortizações, bem como 
as de royalties, de pagamento de assistência técnica, ou por qualquer outro 
título que implique transferência de rendimentos para fora do País (Lei n.o 4.131, 
art. 3.0 , letra b); 

c) os reinvestimentos de lucros dos capitais estrangeiros (Lei n.o 4.131, 
art. 3.0 , letra c); 

d) as alterações do valor monetário do capital das emprêsas procedidas 
de acôrdo com a legislação em vigor (Lei n.O 4.131, art. 3.0 , letra d); e 

e) os capitais estrangeiros e respectivos reinvestimentos de lucros já exis
tentes no País em 27 de setembro de 1962 (Lei n,o 4.131, modificada pela Lei 
n,o 4.390, art. 5.0 , § 1.0). 

§ 1.0 - Os registros conterão os elementos necessários à caracterização das 
operaçõel> e individuação das partes intervenientes. 

§ 2.0 - O registro dos reinvestimentos a que se refere a letra c será de
vido, ainda que se trate de pessoa jurídica com sede no Brasil mas filiada a em
prêsas estrangeiras ou controlada por maioria de ações pertencentes a pessoas 
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físicas ou jurídicas com residência ou sede no estrangeiro (Lei n.O 4 131, art. 3.°, 
parágrafo único). 

§ 3.0 - As remessas para o exterior dependem do registro da emprêsa na 
Superintendência da Moeda e do Crédito e de prova de pagamento do impôsto 
de renda que fôr devido (Lei n.O 4.131, modificada pela Lei n.O 4.390, art. 9.°, 
§ 1.0). 

Art. 4.° - O registro de capitais será na moeda estrangeira efetivamente 
ingressada no País e, nos casos de importação financiada e de investimentos sob 
a forma de bens, na moeda do domicílio ou da sede do credor ou investidor, res
pectivamente, ou, ainda, em casos especiais, na moeda de procedência dos bens, 
ou do financiamento, desde que obtida a prévia anuência da Superintendência 
da Moeda e do Crédito. 

Art. 5.° - O capital estrangeiro que ingressar sob a forma de bens será 
registrado pelo preço constante da fatura comercial, atendidas as formalidades 
regulamentares. 

Parágrafo único - O registro será pelo valor FOB se o investimento não 
compreender as despesas de transporte e seguro. 

Art. 6.0 - Efetuado o registro, a Superintendência da Moeda e do Crédito 
fornecerá à parte interessada o competente certificado. 

Art. 7.° - As remessas para o exterior se processarão mediante apresen
tação do respectivo certificado de registro emitido pela Superintendência da 
Moeda e do Crédito. 

§ 1.0 - Os bancos que fizerem as operações de câmbio relativas às trans
ferências previstas neste artigo efetuarão no certificado as anotações que fo
rem determinadas pela Superintendência da Moeda e do Crédito. 

§ 2.° - A fiscalização Bancária do Banco do Brasil S.A. verificará a regu
laridade das operações de que trata êste artigo, na forma que fôr estabelecida 
pela Superintendênci da Moeda e do Crédito. 

§ 3.° - Serão reguladas pelo Conselho da Superintendência da Moeda e 
do Crédito outras remessas para o exterior, a qualquer título e sob qualquer 
fundamento. 

Art. 8.° - Considera-se reinvestimentos os rendimentos auferidos por em
prêsas estabelecidas no País e atribuídos a residentes e domiciliados no exterior, 
e que forem reaplicados nas mesmas emprêsas de que procedem ou em outro 
setor da economia nacional (Lei n.o 4.131, modificada pela Lei n.o 4.390, art. 7.°). 

Art. 9.° - O registro do investimento estrangeiro será requerido dentro de 
trinta dias da data de seu ingresso no País e independente do pagamento de 
qualquer taxa ou emolumento. No mesmo prazo, a partir da data da aprovação 
do respectivo registro contábil, pelo órgão competente da emprêsa, proceder-se-á 
ao registro dos reinvestimentos de lucros (Lei n.o 4.131, art. 3.°). 

Art. 10 - O registro dos reinvestimentos será efetuado simultâneamente 
em moeda nacional e na moeda do País para o qual poderiam ter sido remeti
dos os rendimentos (Lei n.O 4.131, modificada pela Lei n.o 4.390, art. 4.°). 

§ 1.0 _. A conversão, para fins do disposto neste artigo, será feita à taxa 
cambial média verificada entre a data da apuração dos lucros, em balanço caso 
se trate de pessoa jurídica, e a da efetivação do reinvestimento (Lei n.o 4.131, 
modificada pela Lei n.O 4.390, art. 4.°). 

§ 2.° - A taxa cambial média será apurada com base nas cotações, no 
período considerado, de mercado de câmbio pelo qual os lucros reinvestidos po
deriam ter sido transferidos para o exterior. 

Art. 11 - Ao capital estrangeiro aplicado em atividades produtoras de bens 
e serviços de consumo suntuário, definidas em decreto do Poder Executivo 
mediante audiência do Conselho Nacional de Economia, é limitada a remessa de 
lucros para o exterior anualmente, a 8% (oito por cento) do capital registrado 
na Superintendência da Moeda e do Crédito (Lei n.o 4.390, art. 2.°). 
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§ 1.0 - Os lucros que excederem o limite estabelecido neste artigo, se reme
tidos para o exterior, serão considerados retôrno de capital e deduzidos do re
gistro correspondente, para efeito de remessas futuras, sendo facultado, porém, 
seu reinvestimento nas próprias emprêsas, quando produtoras de bens e servi
ços, ou em regiões e setores de atividades considerados de interêsse para a eco
nomia nacional, indicados em decreto do Poder Executivo, ouvido o Conselho 
Nacional de Economia (Lei n.O 4.390, art. 2.0, § 1.0). 

§ 2.° - Nas hipóteses previstas no art. 28 da Lei n.o 4.131, de 3 de setem
bro de 1962, a remessa de lucros dos capitais a que se refere êste artigo será 
limitada até o máximo de 5% (cinco por cento) ao ano sôbre o montante dos 
registros efetuados na forma do art. 3.° (Lei n.O 4.390, art. 2.°, § 2.0). 

Art. 12 - O montante dos lucros e dividendos líquidos efetivamente reme
tidos a pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede no ex
terior, fica sujeito a um impôsto suplementar de renda sempre que a média 
das remessas em um triênio, a partir do ano de 1963, exceder a 12% (doze por 
cento) sôbre o capital e reinvestimentos registrados (Lei n.o 4.131, modificada 
pela Lei n.O 4.390, art. 43). 

Art. 13 - O Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito deter
minará quais os comprovantes a serem exigidos para a concessão do registro dos 
capitais estrangeiros e respectivos reinvestimentos inclusive dos já existentes 
no País (Lei n.O 4.131, modificada pela Lei n.o 4.390, art. 5.0, § 2.°). 

Art. 14 - As pesoas físicas ou jurídicas que desejarem fazer transferência 
para o exterior a título de lucro, dividendos, juros, amortizações, royalties, 
assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, deverão submeter 
à Superintendência da Moeda e do Crédito os contratos e documentos que fo
rem considerados necessários para justificar a remessa (Lei n.O 4.131, modifica
da pela Lei n.O 4.390, art. 9.°). 

Art. 15 - As remessas de juros de empréstimos, créditos e financiamentos 
serão considerados como amortização do capital na parte que excederem da 
taxa de juros constantes do contrato respectivo e de seu respectivo registro, 
cabendo à Superintendência da Moeda e do Crédito impugnar e recusar a parte 
da taxa que exceder à taxa vigorante no mercado financeiro de onde procede o 
empréstimo, crédito ou financiamento, na data de sua realização, para opera
ções do mesmo tipo e condições (Lei n.o 4.131, art. 8.°). 

Art. 16 - Os pedidos de registro do contrato, para efeito de transferências 
financeiras para o pagamento de royalties, devido pelo uso de patentes, mar
cas de indústria e de comércio ou outros títulos da mesma espécie, serão instruí
dos com certidão probatória da existência e vigência, no Brasil, dos respectivos 
privilégios concedidos pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, 
bem como de documento hábil probatória de que êles não caducaram no País 
de origem (Lei n.o 4.131, modificada pela Lei n.O 4.390, art. 11). 

Art. 17 - O registro dos contratos que envolvem transferências a título de 
royalties, ou de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, 
será feito na moeda do País de domicílio ou sede dos beneficiários das remessas. 

Parágrafo único - Em casos especiais, tendo em vista o interêsse nacional, 
a Superintendência da Moeda e do Crédito poderá autorizar remessas em moeda 
distinta da prevista nos respectivos registros. 

Art. 18 - As somas das quantias devidas a título de royalties pela ex
ploração de patentes de invenção ou pelo uso de marcas de indústria e de co
mércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, pode
rão ser deduzidas nas declarações de renda, para efeito da determinação do 
rendimento sujeito a tributação, até o limite máximo de 5% (cinco por cento) 
da receita bruta do produto fabricado ou vendido (Lei n.o 4.131, art. 12). 

§ 1.0 _ Os coeficientes por tipos e ramos de produção ou atividades reu
nidas em grupos, segundo o grau de essencialidade, serão estabelecidos e revistos 
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periàdicamente, mediante ato do Ministro da Fazenda (Lei n.O 4.131, art. 12, 
§ 1.0). 

§ 2.0 - As remessas que ultrapassarem a limitação prevista neste artigo 
serão consideradas como lucro (Lei n.O 4.131, art. 13). 

Art. 19 - A Superintendência da Moeda e do Crédito poderá, quando con
siderar nece.ssário, verificar a efetividade da assistência técnica, administrativa 
ou semelhante, prestada a emprêsa estabelecida no Brasil, ou exigir a compro
vação da efetividade da utilização das patentes e dos registros referentes a 
royalties, desde que, em ambos os casos, haja remessa de divisas para o ex
terior (Lei n.O 4.131, modificada pela Lei n.o 4.390, arts. 10 e 11). 

Art. 20 - Não serão permitidas remessas para pagamento de royalties 
pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio entre 
filial ou subsidiária de emprêsa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede 
no exterior, ou quando a maioria do capital da emprêsa no Brasil pertença 
aos titulares do recebimento dos royalties no estrangeiro (Lei n.O 4.131, ar
tigo 14). 

Parágrafo único - Para os efeitos dêste Decreto, considera-se subSidiária 
de emprêsa estrangeira a pessoa jurídica, estabelecida no País, de cujo capital 
com direito a voto pelo menos 50% (cinqüenta por cento) pertença, diretamente 
ou indiretamente, a emprêsa com sede no exterior. 

Art. 21 - As pessoas físicas e jurídicas, domiciliadas ou com sede no Brasil, 
ficam obrigadas a declarar à Superintendência da Moeda e do Crédito, na forma 
que fôr estabelecida pelo respectivo Conselho, os bens e valôres que possuírem 
no exterior, inclusive depósitos bancários, excetuados, no caso de estrangeiros, 
os que possuíam ao entrar no Brasil (Lei n.o 4.131, art. 17). 

Art. 22 - As pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas ou com sede no Bra
sil deverão, ainda, comunicar à Superintendência da Moeda e do Crédito as 
aquisições de novos bens e valôres no exterior, indicando os recursos para tal 
fim usados (Lei n.o 4.131, art. 19). 

Parágrafo único - As comunicações de que trata êste artigo deverão ser 
feitas no prazo de 12 meses da data da aquisição. 

Art. 23 - Anualmente, até o dia 31 de janeiro, as pessoas físicas ou jurídi
cas, domiciliadas ou com sede no Brasil, comunicarão à Superintendência da 
Moeda e do Crédito o montante dos seus depósitos bancários no exterior, a 31 
de dezembro do ano anterior, com justificação nas variações nêles ocorrida.s 
(Lei n.O 4.131, artigo 19, parágrafo único). 

Art. 24 - As pessoas físicas que até 30 de abril de 1965 pedirem retifica
ção das respectivas declarações de bens, relativas aos exercícios de 1963 e 1964, 
para efeito de inclusão de valôres, bens e depósitos, mantidos no estrangeiro, 
e anteriormente omitidos, ficam dispensadas de qualquer penalidade (Lei n.O 

4.506, art. 82). 
Art. 25 - As operações cambiais serão efetuadas através de estabelecimentos 

bancários autorizados a operar em câmbio, com a intervenção de corretor ofi
cial quando exigido em Lei ou Regulamento, respondendo ambos pela identida
de do cliente, assim como pela correta cla.ssificação das informações por êste 
prestadas, segundo normas fixadas pela Superintendência da Moeda e do Cré
dito (Lei n.O 4.131, art. 23). 

§ 1.0 - O formulário, segundo modêlo aprovado pela Superintendência da 
Moeda e do Crédito e utilizado em cada operação, será assinado pelo corretor 
que nela intervier, e dêle constará obrigatàriamente o texto do art. 23 da Lei 
n.O 4.131, de 3 de setembro de 1962. 

§ 2.0 - Os lançamentos contábeis das emprêsas compradoras ou vendedo
ra.s de câmbio devem corresponder exatamente aos dados constantes do formu
lário a que se refere o parágrafo anterior. 

Art. 26 - As operações que não se enquadrarem claramente nos itens es
pecíficos do Código de Classificação adotado pela Superintendência da Moeda 



MANUAL DO IlVlPÔSTO DE RENDA NA FONTE - IV - 4 303 

e do Crédito ou sejam classificáveis em rubricas residuais, como "Outros" e 
"Diversos", só poderão ser realizadas a tra vés do Banco do Brasil S. A. (Lei 
n.o 4.131, art. 23, § 1.0). 

Art. 27 - Os estabelecimentos bancários encaminharão à Superintendên
cia da Moeda e do Crédito (Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros), 
dentro dos prazos estipulados, uma via do formulário referente às operações 
previstas na letra b do art. 3.0 , em que o Banco fará declaração, assinada 
por quem de direito, de ter sido a operação liquidada e feita a respectiva trans
ferência, com a indicação da data. 

Parágrafo único - Os estabelecimentos bancários encaminharão também 
as notas das remessas em cruzeiros que efetuarem para o exterior. 

Art. 28 - Em qualquer circunstância e qualquer que seja o regime cam
bial vigente, não poderão ser concedidas às remessas financeiras, decorrentes 
de registros feitos na Superintendência da Moeda e do Crédito, condições mais 
favoráveis do que as que se aplicarem às remessas para pagamento de impor
tações de categoria geral, de que trata a Lei n.o 3.244, de 14 de agôsto de 
1957 (Lei n.o 4.131, art. 34). 

Art. 29 - O Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito poderá 
determinar que as operações cambiais referentes a movimentos de capital se
jam efetuadas, no todo ou em parte, em mercado financeiro de câmbio, sepa
rado do mercado de exportação e importação, sempre que a situação cambial 
assim o recomendar (Lei n.o 4.131, art. 27). 

Art. 30 - Cumpre aos estabelecimentos bancários autorizados a operar em 
câmbio, transmitir à Superintendência da Moeda e do Crédito, diàriamente, in
formações sôbre o montante de compra e venda de câmbio, com a espeCificação 
de suas finalidades, segundo a classificação estabelecida (Lei n.O 4.131, art. 24). 

Art. 31 - Sempre que se tornar aconselhável economizar a utilização de 
reservas de câmbio, fica o Conselho da Superintendência da Moeda e do Cré
dito, mediante Instrução, autorizado a exigir um encargo financeiro de caráter 
estritamente monetário, que recairá sôbre a importação de mercadorias e sôbre 
as transferências financeiras, até o máximo de 10% (dez por cento) sôbre o 
valor dos produtos importados e até 50% (cinqüenta por cento) sôbre o valor 
de qualquer transferência financeira, inclusive para as despesas com viagens 
internacionais (Lei n.o 4.131, art. 29). 

Art. 32 - As importânCias arrecadadas por meio de encargo financeiro, 
previsto no artigo anterior, constituirão reserva monetária em cruzeiros, man
tida na Superintendência da Moeda e do Crédito, em caixa própria, e será uti
lizada, quando julgado oportuno, exclusivamente na compra de ouro e de divi
sas, para refôrço das reservas e disponibilidades cambiais (Lei n.o 4.131, art. 30). 

Art. 33 - O Tesouro Nacional e as entidades oficiais de crédito pÚblico 
da União e dos Estados, inclusive sociedades de economia mista, por êles con
troladas, sàmente mediante autorização em decreto do Poder Executivo pode
rão garantir empréstimos obtidos, no exterior, por emprêsas cuja maioria de 
capital social, com direito a voto, pertença a pessoas físicas ou jurídicas resi
dentes, domiciliadas ou com sede no exterior (Lei n.O 4.131, art. 37). 

Art. 34 - As emprêsas cuja maioria de capital social, com direito a voto, 
pertença a pessoas físicas ou jurídi~as, residentes, domiciliadas ou com sede no 
exterior, e as filiais de emprêsas estrangeiras não terão, até o iníciO comprovado 
de suas operações ou atividades, acesso ao crédito das entidades e estabeleci
mentos mencionados no artigo anterior (Lei n.o 4.131, art. 38). 

Parágrafo único - Excetua-se das disposições contidas neste artigos os pro
jetos considerados de alto interêsse para a economia nacional, mediante auto
rização especial do Poder Executivo (Lei n.o 4.131, art. 38). 

Art. 35 - As entidades e estabelecimentos de crédito mencionados do ar
tigo 33 só poderão conceder empréstimos, créditos ou financiamentos para no
vas inversões a serem realizadas no ativo fixo da emprêsa cuja maioria do 
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capital social, com direito a voto, pertença a pessoas físicas ou jurídicas resi
dentes, domiciliadas ou com sede no exterior, quando tais emprêsas exercerem 
atividades econômicas essenciais e seus emprendimentos as localizarem em re
giões econômicas de alto interêsse nacional, assim definidos e enumerados em 
decreto do Poder Executivo, mediante audiência do Conselho Nacional de Eco
nomia (Lei n.O 4.131, art. 39). 

§ 1.0 - Também a aplicação de recursos provenientes de fundos públicos 
de investimentos, criados por lei, obedecerá o disposto neste artigo (Lei n.o 4.131, 
art. 39, parágrafo único). 

§ 2.° - As entidades e estabelecimentos de crédito mencionados no art. 33, 
poderão reemprestar às emprêsas referidas neste artigo os recursos provenien
tes de empréstimos, créditos e financiamentos postos à sua disposição por go
vernos estrangeiros, por suas agências ou por entidades internacionais; caso 
haja risco de câmbio, poderão os concedentes do crédito exigir que o mesmo 
seja assumido pelo concedente no exterior ou pela emprêsa beneficiária da 
operação final. 

Art. 36 - As sociedades de crédito, financiamento e investimento somente 
poderão colocar, no mercado nacional de capitais, ações e títulos emitidos pelas 
emprêsas controladas por capital estrangeiro ou subordinadas a emprêsas com 
sede no estrangeiro, que tiverem assegurado o direito de voto (Lei n.O 4.131, 
art. 40). 

Art. 37 - As infrações ao disposto na Lei n.o 4.131, ressalvadas as penali
dades específicas constantes de seu texto, ficam sujeitas a multas que variarão 
de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) vêzes o maior salário mínimo vigente no País 
(Lei n.o 4.131. art. 58). 

Art. 38 - As multas impostas na Lei n.o 4.131, excetuados os casos do arti
go 45, serão aplicadas pelo Diretor Executivo da Superintendência da Moeda e 
do Crédito, cabendo recurso ao Conselho da mesma, com efeito suspensivo. Os 
recursos serão interpostos no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebi
mento da respectiva notificação, o qual poderá ser prorrogado pelo Diretor 
Executivo. 

§ 1.0 - As multas aplicadas serão recolhidas, mediante guia expedida pela 
Superintendência da Moeda e do Crédito, às repartições arrecadadoras do Mi
nistério da Fazenda, no mesmo prazo a que se refere êste artigo. 

§ 2.° - Na hipótese de não ser provido o recurso, será expedida nova noti
ficação com o prazo de 30 dias úteis para o pagamento devido. 

§ 3.° - Esgotados os prazos a que se refere êste artigo, será promovida a 
cobrança judicial do débito. 

§ 4.° - Ê vedada qualquer participação no Principal e acessório da multa 
que será recolhido integralmente, ao Tesouro Nacional. 

Art. 39 - Serão considerados produto de enriquecimento ilícito e, como 
tal, objeto de processo criminal para que sejam restituídos ou compemados com 
os existentes no Brasil, os bens e valôres, inclusive depósitos bancários, existen
tes no exterior, pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas ou com 
sede no País, e não declarados à Superintendência da Moeda e do Crédito (Lei 
n.O 4.131, art. 18). 

ParágrafO único -- Os bens e valôres existentes no Brasil poderão ser se
qüestrados pela Fazenda Pública na medida em que sejam suficientes para que 
as restituam ou se compensem com os existentes no exterior (Lei n.o 4.131, 
art. 18). 

Art. 40 - Ficam sujeitos à multa de até o máximo correspondente a 30 
(trinta) vêzes o maior salário mínimo anual vigente no País, triplicado em caso 
de reincidência, os estabelecimentos bancários que deixarem de cumprir o dis
posto no art. 30 (Lei n.o 4.131, art. 25). 
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Parágrafo 'único - A multa será imposta pela Superintendência da Moeda 
e do Crédito, cabendo recurso de seu ato, sem efeito suspensivo, para o Conse
lho da Superintendência da Moeda e do Crédito, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias da data da intimação (Lei n.O 4.131, modificada pela Lei n.O 4.390, art. 25, 
parágrafo único). 

Art. 41 - Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao cor
retor e ao cliente punível com multa equivalente ao triplo do valor da operação 
para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário a 
que se refere o parágrafo 1.0 do art. 25 (Lei n.O 4.131, art. 23, § 2.°). 

Art. 42 - Constitui infração de responsabilidade exclusiva do cliente, puní
vel com multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor da operação, a de
claração de informações falsas no formulário a que se refere o parágrafo 1.0 
do art. 25 (Lei n.O 4.131, art. 23, § 3.°). 

Art. 43 - Constitui infração, imputável ao estabelecimento bancário e ao 
corretor que intervierem na operação punível com multa de 5% (cinco por 
cento) a 100% (cem por cento) do valor da operação, para cada um dos infra
tores, a classificação incorreta, dentro das normas fixadas pelo Conselho da 
Superintendência da Moeda e do Crédito, das informações prestadas pelo cliente 
no formulário a que se refere o parágrafo 1.0 do art. 25 (Lei n.o 4.131, art. 
23, § 4.°). 

Art. 44 - Em caso de reincidência nas infrações caracterizadas nos arti
gos 41 e 43, o Diretor Executivo da Superintendência da Moeda e do Crédito 
poderá determinar a instauração do competente processo para, com o referendo 
do Conselho daquele órgão, propor ao Ministro da Fazenda a cassação da auto
rização para operar em câmbio ao estabelecimento bancário responsável e à 
autoridade competente, idêntica medida em relação ao corretor (Lei n.O 4.131, 
art. 23, § 5.°). 

Art. 45 - A prática de fraude aduaneira ou cambial que resulte de sub ou 
superfaturamento na exportação ou na importação de bens e mercadorias uma 
vez apurada em processo administrativo regular, no qual será assegurada plena 
defesa ao acusado, importará na aplicação aos responsáveis, pelo Conselho da 
Superintendência da Moeda e do Crédito, de multa de 10 (dez) vêzes o valor 
das quantias sub ou superfaturadas, ou da penalidade de proibição de exportar 
ou importar, por prazo de 1 (um) a 5 (cinco) anos (Lei n.o 4.131, art. 15). 

Art. 46 - O Ministério das Relações Exteriores e a Superintendência da 
Moeda e do Crédito realizarão, em conjunto, estudos e gestões que habilitem 
o Govêrno Federal a celebrar acôrdos de cooperação administrativa com países 
estrangeiros visando ao intercâmbio de informações de interêsse fiscal e cam
bial, relacionados com remessas de dividendos, pagamentos devidos por royal
ties, assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, preço de bens, 
importados, alugueres de filmes cinematográficos, máqUinas, bem como com 
quaisquer outros elementos que sirvam de base à incidência de tributos (Lei 
n.o 4.131, art. 16). 

Art. 47 - O Conselho de Política Aduaneira disporá da faculdade de redu
zir ou de aumentar até 30% (trinta por cento) as alíquotas do impôsto que re
caiam sôbre máqUinas e equipamentos, atendendo as peculiaridades das regiões 
a que se destinam, à concentração industrial em que venham a ser empregados 
e ao grau de utilização das máquinas e equipamentos antes de efetivar-se a im
portação (Lei n.O 4.131, art. 49). 

Parágrafo único - Quando as máquinas e equipamentos forem transferi
dos da região a que inicialmente se destinavam, deverão os respon.sáveis pagar 
ao fisco a quantia correspondente à redução do impôsto de que elas gozaram 
quando de sua importação, sempre que removidas para zonas em que a redução 
não seria concedida (Lei n.O 4.131, art. 49, parágrafo único). 
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Art. 48 - Em casos de registros requeridos e ainda não concedidos, nem de
negados, a Superintendência da Moeda e do Crédito poderá autorizar, até 29 de 
agôsto de 1965, remessas para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, 
amortizações, royalties, assistência técnica, científica, administrativa ou seme
lhante mediante "têrmo de responsabilidade" firmado pela direção das emprê
sas interes.sadas (Lei n.O 4.131, modificada pela Lei n.o 4.390, art. 9.0, § 2.°). 

§ 1.0 - Na hipótese de as remessas não se enquadrarem dentro do valor 
do certificado de registro que posteriormente venha a ser expedido, a Superin
tendência da Moeda e do Crédito procederá, conforme o caso, à compensação 
do excedente quando da concessão dos respectivos regiStros, ou exigirá dos res
ponsáveis a restituição das divisas transferidas em excesso. 

§ 2.° - O Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito exigirá dos 
interessados a comprovação que julgar necessária para autorização das trans
ferências (Lei n.o 4.131, modificada pela Lei n.o 4.390, art. 9.°). 

§ 3.° - A realização de remessas para o exterior, prevista neste artigo, de
penderá de prova de quitação do impôsto de renda (Lei n.o 4.131, modificada 
pela Lei n.O 4.390, art. 9.0, § 1.0). 

§ 4.° - Anualmente, e antes de expirado o prazo fixado neste artigo, a 
Superintendência da Moeda e do Crédito encaminhará ao Ministro da Fazenda 
exposição sôbre a necessidade ou não de vir a ser prorrogada a vigência dessa 
concessão (Lei n.o 4.131, modificada pela Lei n.o 4.390, art. 9.0, § 2.°). 

Art. 49 - Sempre que ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamen
tos, ou houver sérias razões para prever a iminência de tal situação, poderá o 
Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito impor restrições, por pra
zo limitado, à importação e às remessas de rendimentos dos capitais estrangei
ros e para êste fim, outorgar ao Banco do Brasil monopólio total ou parcial 
das operações de câmbio (Lei n.o 4.131, art. 28). 

§ 1.0 _. No caso previsto neste artigo, ficam vedadas as remessas a título 
de retôrno de, capitais e limitada a remessa de seus lucros até 10% (dez por 
cento) ao ano ou até o máximo de 5% (cinco por cento) para os investimentos 
a que se refere o art. 11, calculada, em ambas as hipóteses, sôbre o valor de 
investimentos e reinvestimentos, registrados na Superintendência da Moeda e 
do Crédito (Lei n.o 4.131, modificada pela Lei n.o 4.390, art. 28, § 1.0 e Lei 
n.O 4.390, art. 2.°, § 2.0). 

§ 2.° - Os rendimentos que excederem a percentagem fixada pelo Conse
lho da Superintendência da Moeda e do Crédito deverão ser comunicados a essa 
Superintendência, a qual, na hipótese de se prolongar por mais de um exercício 
a restrição a que se refere êste artigo, poderá autorizar a remessa, no exercício 
seguinte, das quantias relativas ao excesso, quando os lucros nêles auferidos 
não atingirem aquêle limite (Lei n. 4.131, modificada pela Lei n,O 4.390, ar
tigo 23, § 2.°). 

§ 3.° - Nos mesmos casos dêste artigo, poderá o Conselho da Superinten
dência da Moeda e do Crédito limitar a remessa de quantias a título de paga
mentos de royalties e assistência técnica, administrativa ou semelhante até 
o valor máximo cumulativo anual de 5% (cinco por cento) da receita bruta da 
emprêsa (Lei n.o 4.131, art. 28, § 3.°). 

§ 4.° _. Ainda nos casos dêste artigo, fica o Conselho da Superintendência 
da Moeda e do Crédito autorizado a baixar instruções limitando as despesas 
cambiais com "Viagens Internacionais" (Lei n.O 4.131, art. 28, § 4.°). 

§ 5.° - Não haverá, porém, restrições para as remessas de juros e quotas 
de amortização, constantes do contrato de empréstimo, devidamente registrado 
(Lei n.O 4,131, art. 28, § 5.°). 

Art. 50 - A Superintendência da Moeda e do Crédito poderá autorizar: 
a) a conversão, em investimento, do principal de empréstimos registrados 

ou de quaisquer quantias, inclusive, juros, remissíveis para o exterior; 



MANUAL DO IMPôStÓ DE RENDA NA FONTE - IV - 4 307 

b) o registro como empréstimo, a prazo e com juros aprovados pela Supe
rintendência da Moeda e do Crédito, dos juros de empréstimos registrados, dos 
lucros remissíveis de capitais registrados e de quaisquer outras quantias remis
síveis para o exterior. 

§ 1.0 - As conversões de que trata êste artigo poderão ser condicionadas 
à realização de operações simbólicas de câmbio. 

§ 2.° - Fica a Superintendência da Moeda e do Crédito, sem prejuízo do 
normal processamento das demais SOlicitações, autorizada a adotar medidas es
peciais visando a acelerar o exame dos pedidos de conversão de que trata êste 
artigo. 

Art. 51 - O Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito poderá 
estabelecer condições especiais para transferências que tenham como contra
partida a entrada de novos recursos, de valor pelo menos a elas equivalente, 
para capital de giro ou compra de equipamentos produzidos no País. 

Art. 52 - Os reinvestimentos de lucros e as transferências ou cessões de 
capitais, créditos ou contratos entre pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas 
ou com sede no exterior não estão sujeitos a operações simbólicas de compra e 
venda de câmbio. 

Parágrafo Único - Quando a cessão ou a transferência se fizer a pessoas 
físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, será cance
lado o registro. 

Art. 53 - É obrigatória nos balanços das emprêsas, inclusive sociedades 
anônimas a discriminação da parcela do capital e dos créditos pertencentes a 
pessoas .físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior, 
registrados na Superintendência da Moeda e do Crédito (Lei n.o 4.131, art. 21). 

Parágrafo único - Igual discriminação será feita na conta de "Lucros e 
Perdas" para evidenciar a parcela de lucros, dividendos, juros e outros quaisquer 
proventos creditados a pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou 
com sede no estrangeiro, cujos capitais estejam registrados na Superintendência 
da Moeda e do Crédito (Lei n.o 4.131, art. 22). 

Art. 54 - Aos bancos estrangeiros, autorizados a funcionar no Brasil, serão 
aplicadas as mesmas vedações ou restrições equivalentes às que a legislação vigo
rante nas praças em que tiverem sede suas matrizes impõe aos bancos brasileiros 
que nelas desejem estabelecer-se (Lei n.O 4.131, art. 50). 

§ 1.0 - O Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito baixará 
as instruções necessárias para que o disposto no presente artigo seja cumprido 
em relação aos bancos estrangeiros já em funcionamento no País (Lei n.O 4.131, 
art. 50, parágrafo único). 

§ 2.° - É vedado aos bancos estrangeiros, cujas matrizes tenham sede em 
praças em que a legislação imponha restrições ao funcionamento de bancos bra
sileiros, adquirir mais de 30% (trinta por cento) das ações, com direito a voto 
de bancos nacionais (Lei n.o 4.131, art. 51). 

Art. 55 - Os critérios fixados para a importação de máquinas e equipa
mentos usados serão os mesmos tanto para os investidores e emprêsas estran
geiras como para os nacionais (Lei n.o 4.131, art. 47). 

Art. 56 - A importação de máquinas e equipamentos usados, quando auto
rizada, gozará de regime cambial idêntico ao vigorante para a importação de 
máquinas e equipamentos novos (Lei n.o 4.131, art. 48). 

Art. 57 - As contas de depósito, no País, de pessoas físicas ou jurídicas 
residentes, domiciliadas ou com sede no exterior, qualquer que seja a sua origem, 
são de livre movimentação, independentemente de qualquer autorização, prévia 
ou posterior, quando os seus saldos provierem exclusivamente de ordens em 
moeda estrangeira ou de vendas de câmbio, poderão ser livremente transferidas 
para o exterior, a qualquer tempo, independentemente de qualquer autorização. 

Art. 58 - A Superintendência da Moeda e do Crédito, a seu exclusivo cri
tério ou quando solicitada, poderá remeter aos interessados diretos das opera
ções submetidas a registro cópia da correspondência e notificações que expedir. 
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Art. 59 - A Superintendência da Moeda e do Crédito poderá aprovar, quan
do solicitada e se julgar conveniente, remessas para pagamento de projetos ou 
serviços técnicos especializados e para a aquisição de desenhos e modelos 
industriais. 

Art. 60 - Depende de aprovação pela Superintendência da Moeda e do 
Crédito a aquisição no exterior, de emprêsas cujos ativos estejam preponderan
temente no Brasil. 

Art. 61 - A transferência para o exterior de heranças, prêmios, proventos 
e direitos autorais recebidos ou auferidos no País e de patrimônio de pessoas 
que transfiram residência para o exterior e outras remessas para atender a 
situações semelhantes dependem, em cada caso, de aprovação da Superinten
dência da Moeda e do Crédito. 

Art. 62 - Para os efeitos do disposto neste Decreto, a Superintendência 
da Moeda e do Crédito poderá, quando julgar necessário, apurar a veracidade 
das declarações prestadas, através de fiscalização, perícia e levantamentos pro
cedidos junto às emprêsas, ou solicitar e exigir as informações ou comprova
ções que julgar necessárias. 

Art. 63 - Os órgãos da administração p'ública, as sociedades de economia 
mista, as entidades de direito público ou de direito privado que recebem favores 
do Govêrno e as fundações prestarão, dentro do âmbito de sua competência e 
com a máxima urgência, as informações ou a colaboração que a Superintendên
cia da Moeda e do Crédito lhes solicitar para o fiel cumprimento dêste Decreto. 

Art. 64 - Independem de nôvo pedido de registro, a que alude o art. 3.°, 
as solicitações já apresentadas à Superintendência da Moeda e do Crédito antes 
da publicação dêste Decreto. 

Art. 65 - Os membros do Conselho da Superintendência da Moeda e do 
Crédito ficam obrigados a fazer declarações de bens e rendas próprias e de 
suas espôsas e dependentes, até 30 de abril de cada ano, devendo êstes documen
tos ser examinados e arquivados no Tribunal de Contas da União, que comuni
cará o fato ao Senado Federal (Lei n.O 4.131, art. 36l. 

Parágrafo único - Os servidores da Superintendência da Moeda e do Cré
dito que tiverem responsabilidade de encargos regulamentares nos trabalhos 
relativos ao reg'istro de capitais estrangeiros ou de sua fiscalização, nos têrmo~ 
dêste Decreto, ficam igualmente obrigados às declarações de bens e rendas pre
vistas neste artigo (Lei n.O 4.131, art. 36, parágrafo único). 

Art. 66 - A Superintendência da Moeda e do Crédito fará publicar no 
Diário Oficial da União, pelo menos semestralmente, relação dos registros efe
tuados no períOdO anterior. 

Art. 67 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho da Superinten
dência da Moeda e do Crédito. 

Art. 68 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 17 de fevereiro de 1965; 144,° da Independência e 77,° da República. 

a) H. CASTELLO BRANCO 

Octavio Gouvêa de Bulhões 

DECRETO N.o 56.720, DE 13 DE AGÔSTO DE 1965 - m.o, de 16-8-65) 

Altera dispositivos do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 55,866, de 25 de 
março de 1965. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, 
item l, da Constituição, decreta: 
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Art. 1.0 - O art. 14 e seus parágrafos do Regulamento aprovado pelo De
creto n.O 55.866, de 25 de março de 1965, passam a ter a seguinte redação: 

Art. 14 - As pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas no Brasil 
que tiverem lucros apurados de acôrdo com êste Regulamento são contribuintes 
do Impôsto de Renda, sejam quais forem seus fins e nacionalidade (Decreto-Lei 
n.o 5.844, art. 27). 

§ 1.0 - As emprêsas individuais, para os efeitos do Impôsto de renda, ficam 
equiparadas às pessoas jurídicas (Lei n.o 4.506, art. 29, § 1.0). 

§ 2.° - São emprêsas individuais (Lei n.o 4.506, art. 41, § 1.0): 
a) as firmas individuais; 
b) as pessoas naturais que em nome individual explorem habitual e pro

fissionalmente, qualquer atividade econômica, de natureza civil ou comercial, 
com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços, 
inclusive: 

I - a compra e venda de imóveis; 
II - a construção de prédios para revenda, ou a incorporação de prédios 

em condomínio; 
III - a organização de loteamento de terrenos para a venda a prestações, 

com ou sem construção. 
§ 3.° - Para efeitos do disposto nos itens I, II e UI da alínea b do pará

grafo anterior serão consideradas, em cada exercício, como emprêsas individuais 
as pessoas naturais que, no triênio anterior, tiverem: 

a) contratado a transferência, a título oneroso da propriedade ou de di
reitos sôbre mais de quinze imóveis, cujo instrumento inicial de aquisição haja 
sido lavrado no mesmo triênio; 

b) assumido a responsabilidade de incorporação de edificações ou conjun
tos de edificações, registrando-os em seus nomes, nos têrmos do artigo 32 da Lei 
n.o 4.591, de 16 de dezembro de 1964, em mais de três terrenos; 

c) registrado, nos têrmos do Decreto-lei n.O 58, de 10 de dezembro de 1937, 
mais de três loteamentos de terrenos de sua propriedade, para venda a 
prestações. 

§ 4.° - Para efeitos do limite estabelecido na alínea a do § 3.° serão 
observadas as seguintes disposições: 

a) não serão computados os imóveis havidos por herança, legado, doação 
ou dação em pagamento, nem aquêles cujo instrumento inicial de aquisição seja 
anterior a 1.0 de janeiro de 1965; 

b) no caso de um mesmo imóvel, ser alienado parceladamente, em frações 
ideias ou partes autônomas, o conjunto das operações de venda dessas parcelas, 
frações ou partes será computado como uma lúnica operação com a data do pri
meiro instrumento de alienação. 

§ 5.° -- Para efeitos do limite estabelecido na alínea b, do § 3.° serão 
observadas as seguintes disposições: 

a) não serão computados os terrenos cujo instrumento inicial de aquisição, 
pelo incorporador, fôr anterior a 1.0 de janeiro de 1965; 

b) não serão computados o.s registros de incorporações que, nos têrmos 
do art. 34 da Lei n.o 4.591, de 16 de dezembro de 1964, forem denunciadas dentro 
do prazo de carência declarado pelo incorporador; 

c) será considerado unitàriamente cada edificação ou cada conjunto de 
edificações objeto de um mesmo registro de incorporação, ainda que abrangendo 
dois ou mais terrenos confrontantes adquiridos separadamente pelo incor
porador. 

§ 6.0 - Para efeitos de limite estabelecido na alínea c do § 3.° serão obser
vadas as seguintes disposições: 

a) não será computado o loteamento de terrenos cujo instrumento inicial 
de aquisição fôr anterior a 1.0 de janeiro de 1965; 

b) será considerado unitàriamente o loteamento da área objeto de um 
mesmo registro nos têrmos do Decreto-lei n.O 58, de 10 de dezembro de 1957, 
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ainda que abrangendo dois ou mais terrenos confrontantes adquiridos separa
damente pelo proprietário que promover o loteamento. 

§ 7.0 -- No caso da alínea b do § 2.0 dêste artigo, somente serão tributa
dos, como lucro de pessoa jurídica, os rendimentos auferidos, no exercício, pela 
emprêsa individual e que resultarem: 

a) da transferência a título oneroso da propriedade ou direitos sôbre imó
veis cujo instrumento inicial de aquisição date de menos de três anos excluídos 
os imóveis recebidos por legado, herança, doação ou dação em pagamento; 

b) da incorporação de prédios em condomínio ou da construção de prédios 
para revenda; 

c) da organização de loteamento de terrenos para venda a prestações, com 
ou sem construção. 

§ 8.° - O impôsto de lucro imobiliário de que tratam os artigos 83 a 102 
dêste Regulamento não incide nas transações cujo alienante fôr considerado 
emprêsa individual. 

§ 9.° - As pessoas naturais consideradas emprêsas individuais na forma 
dêste artigo são obrigadas: 

a) a inscrever-se no cadastro a que se refere o artigo 21; 
b) a manter livro-caixa, na forma do art. 165, no qual serão escriturados 

todos os fatos relativos às suas atividades econômicas; 
c) a manter sob sUa guarda e responsabilidade os documentos comproba

tórios dos lançamentos referidos na alínea anterior; 
d) a efetuar as retenções e recolhimento de impôsto de renda na fonte, 

previsto neste regulamento para as pessoas jurídicas. 
§ 10 - As disposições dêste artigo aplicam-se a tôdas as firmas e socieda

des, registradas ou não, às filiais, sucursaiS, agências OU representações no País, 
das pessoas jurídicas com sede no estrangeiro e, igualmente, aos comitentes 
domiciliados no exterior, quanto aos resultados das operações realizadas por 
seus mandatários ou comissários no Brasil (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 27, § 2.°, 
e Lei n.O 3.470, art. 76). 

§ 11 - Para os efeitos de tributação são considerados pessoas jurídicas os 
fundos constituídos em condomínio e administrados por sociedades de investi
mentos fiscalizadas pelo Banco Central da República do Brasil, desde que não 
seja aplicada em uma só emprêsa importância superior a 10% (dez por cento) 
do valor do fundo e haja distribuição anual, pelos condôminos, de todos os re
sultados auferidos (Lei n.o 3.470, art. 82, e Lei n.O 4.505, art. 8.°). 

Brasília, 13 de agôsto de 1965; 144.0 da Independência e 77.° da República. 

a) H. CASTELLO BRANCO 

Octavio Gouvêa de Bulhões 

DECRETO N.o 57.585, DE 6 DE JANEIRO DE 1966 - (D.O. de 7-1-66) 

Regula a cobrança do adicional previsto no art. 28 da Lei n.o 4.863, de 29 de 
de novembro de 1965. 

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 87. 
item I, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no art. 28 da Lei 
n.o 4.863, de 29 de novembro de 1965, decreta: 

Art. 1.0 - O adicional de 10% (dez por cento) previsto no art. 28 da Lei 
n.O 4.863, de 29 de novembro de 1965, será cobrado sôbre os impostos de impor
tação, renda e sêlo, correspondentes ao exercício financeiro de 1966, na forma 
estabelecida neste Decreto. 

Art. 2.° - O adicional de 10% (dez por cento) sôbre o impôsto de impor. 
tação será calculado e recolhido na nota de importação respectiva. 
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Art. 3.° - O adicional de 10% (dez por cento) sôbre o impôsto de renda 
será cobrado com o impôsto devido, apurado na declaração de rendimentos ou 
descontado na fonte. 

Art. 4.° - O adicional de 10% (dez por cento) sôbre o impôsto do sêlo 
será cobrado mediante inclusão no livro Registro do Impôsto do Sê lo e nas 
guias de pagamento ou de recolhimento dêste impôsto. 

Art. 5.° - Êste Decreto entrará em vigor a 1.0 de janeiro de 1966, revo
gadas as disposições em contrário. 

Brasília, 6 de janeiro de 1966; 145.° da Independência e 78.0 da República. 

a) H. CASTELLO BRANCO 

Octavio Gouvêa de Bulhões 

DECRETO N.O 57.609, DE 7 DE JANEIRO DE 1966 - (D.O. de 11-1-66) 

Disciplina a ação das autoridades administrativas federais em casos de crimes 
de sonegação fiscal e de apropriação indébita, prev'istos nas Leis n."' 4.729, 
de 1965 e 4.357, de 1954. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, 
inciso I, da Constituição; 

Considerando que as Leis n.'" 4.357, de 16 de julho de 1964, e 4.729, de 14 
de julho de 1965, deram tipicidade penal a certos fatos e situações antes apenas 
situados no campo administrativo tributário; 

Considerando que a letra c do art. 1.0 da Lei n.o 4.483, de 16 de novem
bro de 1964, fixou o campo de atuação para o exercício da competência ali 
outorgada ao Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP); 

Considerando que tal competência tem por finalidade a apuração, com a 
cooperação dos órgãos competentes do Ministério da Fazenda e em colabora
ção com as autoridades dos Estados, dos ilícitos penais praticados em detri
mento de bens, serviços ou interêsses da União; 

Considerando a autonomia recíproca do processo administrativo fiscal e 
do processo criminal; 

Considerando que a competência privativa para a fiscalização externa dos 
tributos federais e conseqüente instauração de procedimentos fiscais são defe
ridos por lei a servidores fazendários especializados, integrantes do Grupo Fisco; 

Considerando, finalmente, que o superior interêsse da Administração de
termina que se tracem normas que visem a assegurar estreita cooperação entre 
os serviços próprios da Fazenda e os do Departamento Federal de Segurança 
Pública, bem como a prevenir o surgimento de conflitos de atribuições, decreta: 

Art. 1.0 - A apuração dos iL::itos penais e de sua autoria, praticados em 
detrimento dos bens, serviços e interêsses da União, cabe ao Departamento Fe
deral de Segurança Pública, em cooperação com as autoridades fiscais. 

Art. 2.° - Compete privativamente aos agentes fiscais, servidores fazen
dários integrantes do Grupo Ocupacional Fisco, a fiscalização externa dos tri
butos federais e a instauração dos competentes processos fiscais. 

Art. 3.° - As autoridades administrativas federais que tiverem conheci
mento de crimes previstos nas Leis n.'" 3.807, de 26 de agôsto de 1960, 4.357 e 
4.729, respectivamente, de 16 de julho de 1964 e 14 de julho de 1965, inclusive 
através de autos e papéis que examinarem, remeterão ao Ministério Público os 
elementos comprobatórios da infração, para início de processo judicial. 

§ 1.0 - Quando se tratar de crime previsto no art. 11 da Lei n.o 4.357, de 
16 de julho de 1964, a ação penal será iniciada por meio de representação da 
Procuradoria da República à qual a autoridade julgadora de primeira instância 



312 MANUAL DO IMPÔS TO DE RENDA NA FONTE - IV - 4 

é obrigada a encaminhar as peças principais do feito, destinadas a comprovar 
a existência de crime, logo após a decisão final condenatória proferida na es
fera administrativa. 

§ 2.0 _ A autoridade fiscal federal, sempre que necessário, solicitará ao 
Gepartamento Federal de Segurança Pública as providências de caráter poli
cial necessárias à apuração de ilícito penal, dando-se conhecimento dessa soli
citação ao Ministério Público. 

Art. 4.0 - O Departamento Federal de Segurança Pública será cientificado 
pelas autoridades fiscais federais da remessa ao Ministério Público dos elemen
tos comprobatórios da infração penal. 

Art. 5.° - O processo fiscal instaurado na esfera administrativa in depende 
da apuração do ilícito penal. 

Art. 6.0 - O servidor que tiver conhecimento de crime contra a Fazenda 
Federal deve, sob pena de responsabilidade, representar, por escrito, ao chefe 
de sua repartição, o qual procederá como determina o art. 3.°. 

Art. 7.° - A co-autoria na práti.ca do crime de sonegação fiscal será apu
rada: 

a í no caso de funcionário com atribuições de verificação, lançamento ou 
fiscalização de tributos, através de processo administrativo e inquérito policial 
(Lei n.o 4.729. art. 1.0, § 3.°, Lei n.O 1.711, art. 217); 

b) no caso de pessoas ligadas, direta ou indiretamente, de modo perma
nente ou eventual. ao contribuinte, mediante inquérito policial (Lei n.o 4.729, 
art. 6.°). 

Art. 8.° - Compete ao Departamento Federal de Segurança Pública ins
taurar inquéritos e sindicânCias sôbre os fatos delituosos subjacentes à sonega
ção de tributos ou com ela relacionados, inclusive crimes funcionais. 

~ 1.0 - Nas suas investigações, os funcionários do Departamento Federal 
de Segurança Pública agirão coordenadamente com os demais funcionários fe
derais em serviço na região e em colaboração com as autoridades policiais locais, 
prestando-se reciprocamente todo o apoio e assistência necessários ao cumpri
mento de sua missão. 

§ 2.° -- Os órgãos do Departamento Federal de Segurança Pública, incum
bidos dessas investigações, podem promovê-las independentemente dos inqué
ritos policiais instaurados sôbre o mesmo fato, sempre que circunstâncias rele
vantes as recomendam. 

§ 3.° -- Os agentes do Departamento Federal de Segurança Pública comu
nicarão aos órgãos próprios do Ministério da Fazenda para a instauração do 
competente processo fiscal, as irregularidades de que tiverem conhecimento. 

Art. 9.° - Na execução do disposto neste Decreto, será observado o se
guinte: 

a) as diligências policiais relativas a crime de sonegação devem, tanto 
quanto po.ssível, ser acompanhadas pelos agentes fiscais federais que serão ime
diatamente notificados; 

b) as mercadorias apreendidas serão depositadas na repartição fazendá
ria competente, à ordem da autoridade administrativa, nos têrmos da legisla
ção em vigor, após a lavratura do auto de corpo de delito, quando se tratar 
de apreem.ão feita por agente do Departamento Federal de Segurança Pública. 

Art. 10 - O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 7 de janeiro de 1966; 145.° da Indepedendência e 78.° da Rep'ública. 

a) H. CASTELLO BRANCO 

Octavio Gouvêa de Bulhões 
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* 

* 

IV - 5 - PORTARIAS MINISTERIAIS 

" Nesta publicação. 

436, de 30-12-1958 - (D.O. de 30-12-1958) 
- Estabelece coeficientes percentuais para deduções de royalties. 

113, de 25-5-1959 - (D.O. de 29-5-1959) 
- Manda incluir, na Portaria n.O 436, de 30-12-1958, do M. F., a "in

dústria de cimento". 

303, de 25-11-1959 - (D.O. de 27-11-1959 
- Inclusão de outros tipos de produção e atividades, nos grupos de que 

trata a Portaria n.O 436, de 30 de dezembro de 1958, do M. F. 

*GB-343, de 25-9-·1964 -- (D.O. de 28-9-1964) 
- Pagamento de débitos fiscais até 15-10-1964. Correção monetária de 

débitos fiscais (Lei n.O 4.357/64). 

*GB-352, de 5-10-1964 - (D.O. de 7-10-1964) 
- Aditamento à Portaria n.o GB-343/64 do M. F. sôbre pagamento de 

débitos fiscais. 

~GB-361, de 13-10-1964 - (D.O. de 15-10-1964) 
- Sôbre prazo para correção monetária do ativo imobilizado das pes

soas jurídicas e liquidação de débitos fiscais estabelecidos pela Lei 
n.O 4.357/64. 

*GB-414, de 25-11-1964 - (D.O. de 27-11-1964) 
- Contagem de prazos para liquidação de débitos sujeitos à correção 

monetária. 

*GB-106, d1e 26-3-1965 - (D.O. de 29-3-1965) 
- Sôbre caução, depósito ou fiança para recurso em Obrigações Rea

justáveis do Tesouro Nacional. 

*GE-125, de 14-4-1965 - (D.O. de 20-4-1965) 
- Sôbre correção monetária do ativo imobilizado. 

*GB-131, de 19-4-1965 - (D.O. de 22-4-1965) 
- Sôbre emissão maciça e em curtos períodos de ações novas, em de

corrência da reavaliação compulsória do "Ativo Imobilizado". 

*GB-275, de 12-8-1965 - (D.O. de 19-8-1965) 

* 

- Complementa as Portarias n.'" GB-343 e 352, respectivamente de 
25-9-1964 e 5-10-1964, sôbre correção monetária de débitos fiscais. 

323, de 10-9-1965 - (D.O. de 16-9-1965) 
- Sôbre tratamento tributário especial para as diferente~ categorias 

de reservas. 
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*GB-445, de 21-12-1965 - (D.a. de 24-12-1965) 
- Liquidação de débitos fiscais. Aplicação eficiente e uniforme dos 

dispositivos especiais da Lei n.O 4.862, de 29-11-1965. 

*GB-446, de 21-12-1965 - (D.a. de 24-12-1965) 

* 

- S/pagamento de débito fiscal de uma só vez, até 31 de janeiro de 
1966 que deveriam ter sido liquidados antes de 17 de julho de 1964. 
Benefícios da redução de 50% das multas devidas, além da dispensa 
da correção monetária (art. 13 da Lei n.O 4.862, de 29-11-1965). 

22, de 24-1-1966 - (D.a. de 24-1-1966) 
- Autoriza o recebimento até 31 de março de 1966 das dívidas ativas 

da União na forma do art. 13 da Lei n.O 4.862, de 29-11-1965. 

*GB-206, de 21-6-1966 - (D.a. de 22-6-1966) 
- Cuida da dispensa de penalidades fiscais nos casos de emissão ou 

aceite de Títulos Cambiais irregulares, e dá outras providências. 

GB-254, de 21-7-1966 - (D.a. de 25-7-1966) 
- Sôbre débitos fiscais - autoriza o recolhimento até 31-10-1966, sem 

correção monetária e quaisquer outras penalidades, inclusive multa 
de mora. 



PORTARIA Noo 436, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1958, DO Mo Fo - (Doa0 

de 30-12-1958) 

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso das suas atribuições 
legais e tendo em vista o disposto no arto 74 e § § 1.0 e 20°, da Lei noO 30470, de 
28 de novembro de 1958, relativamente à dedução de royalties, pela exploração 
de marcas e patentes, de despesas de assistência técnica, científica, adminis
trativa ou semelhante, bem como de quotas para amortização do valor de pa
tentes, na determinação do lucro real das pessoas jurídicas, resolve: 

a) estabelecer os seguintes coeficientes percentuais máximos para as men
cionadas deduções, considerados os tipos de produção ou atividade, segundo o 
grau de essencialidade: 

I - royazties, pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de 
fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou se
melhantes: 

1.0 GRUPO - INDÚSTRIAS DE BASE 

Tipos de Produção Percentagens 

1 - ENERGIA ELÉTRICA 

01 - Produção e distribuição 5% 

2 - COMBUSTíVEIS 

01 - Petróleo e derivados o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 5% 

3 - TRANSPORTES 

01 - Transporte em ferrocarris urbanos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 5% 

4 - COMUNICAÇÕES 5% 

5 - MATE~IAL DE TRANSPORTES 

01 - Automóveis, caminhões e veículos congêneres o o o o o o o o 5% 
02 - Autopeças o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 5% 
03 - Pneumáticos e câmaras de ar o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 5% 

6 - FERTILIZANTES o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 5% 

7 - PRODUTOS QUíMICOS BÁSICOS 5% 

8 - METALURGIA PESADA 

01 - Ferro e aço o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 5% 
02 - Alumínio o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o' 5% 

9 - MATERIAL ELÉTRICO 

01 - Transformadores, dínamos e geradores de energia 5% 
02 - Motores elétricos para fins industriais o o o o o o o o o o o o o o o o 5% 
03 - Equipamentos e aparelhos de telefone, telegrafia e si-

nalização o o o o o o o o o .. o o o o o o o o o .. o . o o o o o o o o o o . o o o o o .. o o . 5 % 
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10 - MATERIAIS DIVERSOS 

01 - Tratores e combinados para agricultura ............. 5% 
02 - Equipamentos, peças e sobressalentes para a constru-

ção de estradas ...................................... 5% 
03 - Equipamentos, peças e sobressalentes para as indús-

trias extrativas e de transformação .................. 5% 

11 CONSTRUÇÃO NAVAL 

01 - Navios.... . .... . ...... . .. . . . . . . .... . . . .. . . . . . ... . ... .. 5% 
02 - Equipamentos de navios ............................. 5% 

2.° GRUPO - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO - ESSENCIAIS 

Tipos de Produçdo 

1 - Material de acondicionamento e embalagem ............... . 
2 - Produtos alimentares ..................................... . 
3 - Produtos químicos ........................................ . 
4 - Produtos farmacêuticos ................................... . 
5 - Tecidos, fios e linhas ..................................... . 
6 - Calçados e semelhantes .................................. . 
7 - Artefatos de metais ....................................... . 
8 - Artefatos de cimento e amianto ......................... . 
9 - Material elétrico .......................................... . 

10 - MÁQUINAS E APARELHOS 

01 - Máquinas e aparelhos de uso doméstico não considera-

Percentagens 

4% 
4% 
4% 
4% 
4% 
3,5% 
3,5% 
3,5% 
3% 

dos supérfluos ........................................ 3% 
02 - Máquinas e aparelhos de escritório ................... 3 % 
03 - Aparelhos destinados a fins científicos ................. 3 % 

11 - ARTEFATOS DE BORRRACHA E MATÉRIA PLÁSTICA 2% 

12 - ARTIGOS DE HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS 

01 - Artigos de barbear .................................... 2% 
02 - Pastas dentifrícias .................................... 2% 
03 - Sabonetes populares ................................. 2% 

13 - OUTRAS INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO ...... ....... 1 % 

II - royalties, pelo uso de marcas de ind'ústria e comércio, ou nome co
mercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, quando o uso da marca 
ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de 
fabricação, 1%. 

b) as percentagens máximas estabelecidas incidirão sôbre a receita bru
ta operativa. no caso das concessionárias de serviços públicos, ou sôbre o valor 
da receita bruta dos produtos a que se referir o contrato de licença ou prestação 
de serviços de assistência; 

c) nos casos de pagamento com base nos produtos fabricados, em cada 
ano, os coeficientes estabelecidos como limites para as deduções referidas nos 
itens I e II da letra a serão aplicadOS sôbre o valor de venda dos produtos 
fabricados; 

dl a receita bruta será reajustada, na hipótese da letra c, incluindo-se 
o valor correspondente aos produtos fabricados e não vendidos, com base no 
último preço de fatura, e excluindo-se as quantias que tenham sido adicio
nadas à receita bruta do ano anterior por essa mesma forma; 

e) serão adicionadas ao lucro real para os efeitos da tributação em cada 
exercício financeiro, a partir de 1959, as diferenças apuradas: 
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1.0 - entre as importâncias dos "royalties" e demais despesas previstas 
no art. 74 da Lei citada, creditadas ou pagas no ano de base e as percenta
gens máximas fixadas para a respectiva dedução, na conformidade das le
tras b e d; 

2.0 
- entre as quotas destinadas à constituição de fundos de depreciação 

de patentes industriais calculadas na conformidade do artigo 68 da mesma 
lei, e o limite máximo da dedução permitida, em relação ao valor da receita 
bruta dos produtos vendidos, a que se referir a patente incorporada ao patri
mônio da emprêsa; 

f) as pessoas jurídicas cujos tipos de produção não figurarem nos grupos 
indicados poderão solicitar a sua inclusão, mediante requerimento dirigido ao 
Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, aplicando-se, para os fins previstos, 
até que o façam, a percentagem mínima admitida. 

a) LUCAS LOPES 

PORTARIA N.O 113, DE 25 DE MAIO DE 1959, DO M. F. - (D.o. de 29-5-59) 

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda resolve: 

Incluir na Portaria n.o 436, de 30 de dezembro de 1958, no item I - 1.0 
Grupo - Indústria-Base, com a percentagem de 5%, a Indústria de Cimento, 
tendo em vista o seu grau de essencialidade e de acôrdo com os pareceres da 
Divisão do Impôsto de Renda e da Direção Geral da Fazenda Nacional, cons
tantes do Processo n.o 9.413/59. 

a) LUCAS LOPES 

PORTARIA N.o 303, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1959, DO M. F. - (D.O. 
de 27-11-59) 

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso das suas atribui
ções e tendo em vista que foram estabelecidos na Portaria n.O 436, de 30 de 
dezembro de 1958, dêste Ministério, os coeficientes percentuais máximos para 
as deduções de que tratam o art. 74 e seus §§ 1.0 e 2.0 , da Lei n.O 3.470, de 
28 de novembro de 1958, por tipos de produção e atividade, segundo o grau 
de essencialidade, resolve: 

a) a inclusão de outros tipos de produção e atividade, nos grupos de que 
trata a Portaria mencionada, será requerida pela pessoa jurídica interessada, 
ao Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, em petição instruída com os ele
mentos necessários à classificação; 

b) o Diretor da Divisão do Impôsto de Renda indicará o coeficiente para 
a dedução, tendo em vista a correlação, afinidade ou semelhança entre o tipo 
de produção e atividade da pessoa jurídica interessada e os demais especifica
dos, no grupo a que corresponder; 

c) para a manifestação de que trata o item b, o Diretor da Divisão 
do Impôsto de Renda poderá instruir o processo, inclusive, com o pronun
ciamento de órgão especializado a fim de melhor evidenciar a essencialidade 
do tipo de produção ou atividade a classificar; 

d) com o parecer conclusivo da Divisão do Impôsto de Renda, o processo 
será submetido, por intermédio do Diretor-Geral da Fazenda Nacional, à de
cisão final do titular da Fazenda, que decidirá a matéria de acôrdo com a 
competência que lhe é atribuída no citado art. 74, § 1.0, da Lei n.o 3.470, de 
28 de novembro de 1958, tendo aplicação, até o seu despacho resolutivo, o que 
estabelece a letra f da Portaria n.o 436, de 1958, citada; 

e) se a parte interessada não se conformar com a resolução ministerial, 
caberá pedido de reconsideração, na forma da legislação em vigor; 



318 MANUAL DO IMPôSTO DE RENDA NA FONTE - IV - 5 

f) proferida a decisão ministerial no pedido de reconsideração eventual
mente apresentado, a questão estará encerrada na esfera administrativa; 

g) quando a questão não importar em inclusão de novos tipos de pro
dução e atividade nos grupos de que trata a Portaria n.o 436, já mencionada, 
nem de revisão dos coeficientes ali determinados, mas apenas de consulta 
quanto à exata classificação da interessada entre os agrupamentos já ali de
finidos, a Divisão do Impôsto de Renda usará da competência que lhe é defe
rida pelo art. 179 e seus parágrafos, do Regulamento do Impôsto de Renda 
em vigor (Decreto n.o 40.702, de 31 de dezembro de 1956), depois de, se ne
cessário, instruir o processo pela forma indicada na letra c desta Portaria. 

a) SEBASTIÃO PAES DE ALMEIDA 

PORTARIA N.o GB-343, DE 25 DE SETEMBRO DE 1964 - m.o. de 28-9-64) 

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições, 
considerando a necessidade de assegurar a aplicação eficiente e uniforme dos 
dispositivos especiais sôbre liquidação de débitos constantes da Lei n.O 4.357, 
de 16 de julho de 1964, publicada no Diário Oficial de 17 do mesmo mês, 
resolve: 

N.o GB-343 - Baixar as seguintes instruções, a serem cumpridas por todos 
os órgãos e repartições dêste Ministério: 

1. Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento, nas datas devidas, 
de tributos, adicionais ou penalidades, não liquidadas no trimestre civil em 
que deveriam ter sido pagos, inclusive aquêles cuja cobrança esteja suspensa 
por medida administrativa (defesa, reclamação, recurso e pedido de recon
sideração) ou judicial e não forem garantidos por depósito em moeda, ficam 
sujeitos à atualização monetária do respectivo valor, segundo os coeficientes 
baixados pelo Conselho Nacional de Economia, para êsse fim, no segundo mês 
de cada trimestre civil (art. 7.°, §§ 1.0 e 2.°). 

2. A correção monetária prevista no item 1 se aplica igualmente aos dé
bitos fiscais que deveriam ter sido pagos até 17 de julho de 1964, inclusive aos 
débitos em suspenso, salvo se êstes já estiverem garantidos por depósitos em 
moeda ou se o devedor ou seu representante legal vier a fazer êsse depósito 
até o dia 15 de outubro dêste ano (art. 7.0 §§ 2.° e 9.°). 

3. A liquidação dos débitos inferiores a Cr$ 500.000 (quinhentos mil cru
zeiros), que deveriam ter sido pagos antes de 18 de julho de 1964, poderá ser 
feita, de uma só vez, até o dia 14 de novembro dêste ano sem o reajustamento 
do seu valor, decorrente da respectiva correção monetária (art. 7.°, § 8.°, alí
nea a). 

4. A liquidação dos débitos iguais ou superiores a Cr$ 500.000 (quinhen
tos mil cruzeiros), que deveriam ter sido, igualmente, pagos antes de 18 de 
julho de 1964, poderá ser feita, por expressa solicitação dos interessados, em 
IJrestações mensais, iguais e sucessivas, com liquidação obrigatória da primeira 
prestação até o dia 15 de outubro dêste ano: 

a) em 2 (duas) prestações, quando o valor do débito total estiver com
preendido entre Cr$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros) e Cr$ 600.000 (seis
centos mil cruzeiros) (art. 7.°, § 8.°, alínea c); 

b) em prestações de valor não inferior a Cr$ 300.000 (trezentos mil cru
zeiros), até o máximo de 20 (vinte), quando o débito total fôr superior a 
Cr$ 600.000 (seiscentos mil cruzeiros) (art. 7.°, § 8.°, alínea b). 

5. Nos casos do item anterior, as prestações deverão ser liquidadas nos 
prazos marcados, sendo facultado aos devedores antecipar o recolhimento de 
uma ou mais prestações. 
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6. A determinação do montante do débito, para fins de liquidação na 
forma prevista nos itens 3 e 4, será feita pela soma do principal com as mul
tas de qualquer natureza, inclusive de mora, apurada até o dia imediatamente 
anterior ao recolhimento da dívida. 

7. Nos casos de parcelamento de débitos, para liquidação de acôrdo com 
o item 4, vencida uma prestação e não paga até o vencimento da prestação 
seguinte, considerar-se-á vencida a dívida global, ficando a mesma dívida su
jeita à correção monetária prevista no item 1, sem prejuízo da aplicação das 
multas e demais sanções legais cabíveis (art. 10). 

8. Os débitos .fiscais que foram efetivamente liquidados até o dia 15 de 
outubro dêste ano gozarão da redução de 50% (cinqüenta por cento) das multas 
aplicadas, sem qualquer discriminação quanto à natureza da infração ou à 
espécie das multas, inclusive as moratórias (art. 7.0, § 7.°). 

9. A redução da metade da multa, prevista na liquidação dos débitos, até 
o dia 15 de outubro de 1964, exclui a redução de 20% (vinte por cento) conce
dida nos têrmos do § 2.° do art. 31 da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 
1958 (Lei do Impôsto de Renda) ou do art. 85 das Normas Gerais da Conso
lidação das Leis do Impôsto do Sêlo (Decreto n.o 45.421, de 12 de fevereiro 
de 1959). 

10. A redução de metade das multas, nos casos a que se refere o item 8, 
in depende de requerimento escrito ou de qualquer procedimento especial do 
contribuinte ou seu representante legal, além do pagamento do débito dentro 
do prazo estabelecido no § 7.° do art. 7.° da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964. 

11. Nos casos em que não tenha havido lançamento ou eXigência de reco
lhimento de tributos, adicionais, ou penalidades, também poderá o devedor, ex
pontâneamente, liquidar o seu débito, na conformidade do item 8, com redução 
da metade da multa cabível. 

12. Os débitos fiscais, com parcelamento já concedido, que venham a ser 
liquidados de uma só vez até o dia 15 de outubro dêste ano, gozarão da redução 
de 50% (cinqüenta por cento) da multa aplicada. 

13. Não será concedido o benefício da redução da metade da multa em 
casos de infrações cometidas depois de 17 de julho de 1964, nem aos débitos 
constituídos após essa data, ressalvado o disposto no item 11. 

14. Quando se tratar de processo em tramitação no Ministério da Fazenda, 
será facultado ao devedor interessado efetuar até 15 de outubro de 1964, como 
medida preventiva, o depósito da importância do débito fiscal correspondente, 
com redução da metade da multa eXigida, cumprindo ao chefe de repartição de 
origem providenciar, com as necessárias anotações no respectivo processo liqui
dado, a conversão do depósito em renda. 

15. Em qualquer caso pendente de julgamento, excetuados os referentes 
a impôsto de renda, é facultado ao devedor, mediante o reconhecimento explí
cito de sua responsabilidade pelas infrações, requerer a expedição das guias 
ncessárias para o imediato recolhimento de seu débito, com os indispensáveis 
esclarecimentos para o deferimento liminar de seu pedido, fora do respectivo 
processo fiscal, para a obtenção dos benefícios de que trata o item 8. 

16. Após o pagamento ou depósito, de que tratam os itens 14 e 15, será 
cancelado o benefício da redução de metade do valor da multa, na hipótese de 
insuficiência da importância recolhida para liquidar o débito fiscal na confor
midade do item 8. 

17. Não será concedida a redução da multa, nos têrmos do item 8, nem 
se fará a correção monetária, de que trata o item 1, nos casos de débitos fiscais 
cujo pagamento fôr efetuado de acôrdo com os itens 3 e 4. 

18. As disposições do § 8.° do art. 7.° da Lei n.O 4.357, de 16 de julho 
de 1964, referentes à liquidação dos débitos fiscais, na conformidade dos itens 3 
e 4, também alcançam as dívidas correspondentes a tributos, adicionais e pe-
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nalidades relativos a quaisquer regulamentos fiscais, apuradas por autoridade 
administrativa competente ou confessadas pelo contribuinte ou responsável, desde 
que o interessado não tenha se valido dos benefícios indicados no § 7.° do mes
mo artigo. 

19. o. interessado ou responsável cujo débito fiscal esteja em fase de ins
crição para cobrança executiva, poderá requerer os benefícios indicados nos 
§§ 7.° e 8.° do art. 7.° da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, diretamente às 
Procuradorias da Fazenda Nacional, nos Estados respectivos. 

20. o. devedor poderá requerer em juizo a liquidação da dívida, de acôrdo 
com as disposições dos § § 7. e 8.0 do art. 7.° da Lei n.o 4.357, de 16 de julho 
de 1964, quando em fase de cobrança mediante ação executiva. 

21. o. contribuinte do impôsto de renda que por qualquer motivo, tenha 
omitido em suas declarações dos exercícios financeiros de 1963 e 1964 bens ad
quiridos com rendimentos, de qualquer espécie, não isentos de tributação, po
derá solicitar a retificação de suas declarações até 15 de outubro dêste ano, 
para pagar imediatamente a diferença de impôsto, que fôr apurada, com o 
acréscimo apenas da multa de 10% (dez por cento), sendo esta liquidável em 
12 (doze) prestações mensais, de acôrdo com o art. 23 da Lei n.O 4.357, de 16 de 
julho de 1964. 

22. o.s órgãos dêste Ministério, devidamente subordinados à Direção Geral 
d,. Fazenda Nacional, incumbidos da administração e supervisão da cobrança 
e fiscalização dos tributos e adicionais, expedirão instruções complementares, 
de acôrdo com as suas atribuições específicas, para a fiel execução das normas 
expressas nesta Portaria. 

a) o.CTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES 

Po.RTARIA N.o GB-352, DE 5 DE o.UTUBRo. DE 1964, DO. M.F. - m.o. de 7-10-64) 

o. Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições, 

Considerando que o artigo 7.°, §§ 7.0 e 8.°, da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 
1964, assegurou a redução de 50% nas multas aplicadas aos que liquidarem, dentro 
de 90 (noventa) dias, débitos fiscais relativos a tributos, adicionais e penalidades 
não recolhidas na época própria, bem como estabeleceu prazos especiais para o 
pagamento dêsses débitos, inclusive por meio de parcelamento, sem aquela redu
ção e sem a correção monetária autorizada no citado artigo 7.0; 

Considerando que em muitos casos não é materialmente possível a liquidação 
ou o pagamento dos débitos nas repartições de origem, cumprindo à Administra
ço, nessa hipótese, sem quebra do imperativo legal e das cautelas que devem cercar 
a concessão do benefício, proporcionar condições para que os interessados, me
diante depósito das importâncias devidas, garantam o seu direito ao favor legal; 

Considerando a necessidade de complementar a portaria ministerial número 
GB-343, de 25 de setembro de 1964, que interpretou aquêles dispositivos de lei e 
disciplinou o seu cumprimento; 

Resolve baixar, para conhecimento das repartições dêste Ministério e das pes
soas interessadas, e em aditamento à Portaria n.o GB-343, já referida, as seguintes 
instruções: 

I - o.s que desejarem obter os benefícios de que trata o § 7.0 do art. 7.0 da 
Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, mas que estiverem impossibilitados de liqui
dar os seus débitos nas repartições arrecadadoras, poderão depositar diretamente 
em qualquer agênCia do Banco do Brasil S.A. o valor da dívida, inclusive multa, 
já reduzida esta a 50% (cinqüenta por cento) ; 

II - nos casos de pagamento da dívida, sem redução da multa e sem a corre
ção monetária, 110S têrmos do § 8.° do art. 7.0 da citada Lei 11.0 4.357, o depósito 
da totalidade das prestações do débito poderá ser efetuado também diretamente 
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em agência do Banco do Brasil S.A., observados os prazos e condições indicados 
na referida portaria ministerial n.O GB-343, de 25 de setembro de 1964; 

lU -- os depósitos de que tratam os itens I e I! deverão ser escriturados no 
Banco do Brasil S.A. a crédito do "Tesouro Nacional - débitos liquidáveis na 
forma do art. 7.0 da Lei n.O 4.357-64 - Portaria M.F. n.O GB-253, de 5-10-64", 
recebendo o depOSitante o documento comprobatório da operação em 2 (duas) 
vias; 

IV - em cada documento de depósito figurará obrigatàriamente o nome por 
extenso do interessado na liquidação do débito e o respectivo enderêço, ou, quando 
se tratar de emprêsa individual ou de pessoa jurídica, a firma, denominação ou 
razão social; 

V - o depositante mencionará no documento de depósito, sempre que possível, 
a natureza da dívida e o nome da repartição arrecadadora em que deverá, afinal, 
ser feita a liquidação do débito fiscal, isto é, Recebedoria, Alfândega ou, ainda, da 
Delegacia Fiscal da jurisdição da repartição de origem, se esta fôr Coletoria ou 
outro órgão arrecadador; 

VI - as agências do Banco do Brasil S.A. remeterão à repartição arrecada
dora, do Ministério da Fazenda, com jurisdição sôbre a sua localidade, dentro 
de 15 (quinze) dias seguintes a cada mês vencido, um extrato da conta men
cionada no item lI!, acompanhado dos correspondentes avisos de lançamento, 
com indicação das operações realizadas no mês anterior; 

VI! - as agênCias do Banco do Brasil S.A., dentro do mesmo prazo estabele
cido no item anterior, enviarão à Contadoria Geral da República, do Ministério 
da Fazenda, uma via do extrato mensal da conta a que se refere o item VI; 

VIII - as repartições arrecadadoras, à vista dos documentos referidos no 
item VI, providenciarão o registro dos depósitos na conta de "Depósitos de 
Diversas Origens" e subconta intitulada "Banco do Brasil - Garantia dos be
nefícios dos §§ 7.0 e 8.0 do art. 7.0 da Lei n.O 4.357-64", devendo o respectivo 
crédito permanecer nessa conta até que a repartição arrecadadora disponha 
de elementos para proceder à conversão do depósito em renda; 

IX - os que fizerem depÓSitos na forma desta Portaria até o dia 15 de no
lembro de 1964 deverão encaminhar à competente repartição arrecadadora, até 
o dia 30 do mesmo mês, os respectivos comprovantes, com os esclarecimentos ne
cessários à identificação dos débitos que desejam liquidar, na forma dos §§ 7.° 
e 8.0 do art. 7.0 , da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964; 

X - para fins de conversão dos depósitos em renda, a repartição arrecada
dora, de posse dos comprovantes e esclarecimentos de que trata o item anterior, 
e ouvida a repartição fiscal específica, quando fôr o caso, providenciará imedia
tamente a determinação das quantias devidas, em virtude de ação fiscal ou de 
ato espontâneo da parte interessada; 

XI - nos casos de depósitos efetuados depois de 15 de novembro de 1964, a 
parte interessada encaminhará à repartição arrecadadora o respectivo compro
vante dentro dos 15 (quinze) dias seguintes, para os efeitos de conversão dos 
depósitos em renda. 

a) OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES 

PORTARIA N.o GB-361, DE 13 DE OUTUBRO DE 1964 - (D.O. de 15-10-64) 

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições, 

Considerando que o prazo indicado na Circular n.O GB-12, de 14 de setembro 
último, relativamente à correção monetária do ativo imobilizado das pessoas ju
rídicas, a ser processada obrigatàriamente dentro de 90 (noventa) dias da data 
da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, foi determinado segundo as normas gerais 
de contagem de prazos, isto é, em dias corridos; 
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Considerando que a mesma orientação presidiu à determinação dos prazos 
indicados na Portaria n.o GB-343, de 25 de setembro passado, referente à liquida
ção de débitos na conformidade das disposições contidas nos §§ 7.0 e 8.0 do 
artigo 7.° da Lei n.O 4.357, citada; 

Considerando que durante a fluência dos prazos estabelecidos em vários dis
positivos da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, foi publicada no Diário Oficial 
de 31 de agôsto do corrente ano a Lei n.O 4.388, datada de 28 do mesmo mês, a 
qual, embora tratando precipuamente de modificações na legislação dos impostos 
de consumo e sêlo, acolheu norma especial sôbre contagem de prazos estabelecidos 
nas leis e regulamentos fiscais; 

Considerando que, por fôrça no disposto no art. 12 da referida Lei n.o 4.388, 
os prazos estabelecidos nas leis e regulamentos fiscais contar-se-ão em dias úteis; 

Considerando que até o início da vigência da Lei n.o 4.388, citada, havia 
transcorrido um período de 45 (quarenta e cinco) dias, contado da data da publi
cação da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964; 

Considerando que a aplicação da norma especial contida no art. 12 da Lei 
n.O 4.388, de 28 de agôsto de 1964, modifica consubstancialmente os prazos esta
belecidos na Lei n.o 4.357, dêste ano, impelindo êste Ministério a propor alteração 
das regras expressas no mencionado art. 12, de sorte a afastar dificuldades nas 
relações entre as autoridades fiscais e os contribuintes; 

Determina a todos os órgãos e repartições subordinadas que, enquanto não 
forem alteradas por nôvo preceito legal, observem e façam cumprir as disposições 
contidas no art. 12 e seus parágrafos da Lei n.o 4.388, de 28 de agôsto de 1964, 
publicada no Diário Oficial do dia 31 seguinte. 

a) OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES 

PORTARIA N.o GB-414, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1964 - (D.O. de 27-11-1964) 

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições, 
considerando que a Lei n.O 4.481, de 14 de novembro de 1964, alterou disposições 
da Lei n.o 4.357, de 16 de julho último e estabeleceu novos prazos para liquiàação 
de débitos fiscais, resolve: 

N.O GB-414 - Baixar, em aditamento à Portaria Ministerial n.O GB-343, de 
25 de setembro de 1964, as seguintes instruções aos órgãos e repartições dêste 
Ministério: 

I - A correção monetária prevista no art. 7.0 da Lei n.O 4.357, de 16 de julho 
de 1964, não se aplica aos débitos fiscais que forem liquidados até 30 do corrente 
mês, com a redução de 50o/r I cinqüenta por cento) do valor da multa corres
pondente. 

II - A liquidação dos débitos inferiores a Cr$ 500.000 (quinhentos mil cru
zeiros) , que deveriam ter sido pagos antes de 14 de novembro de 1964, poderá ser 
feita de uma só vez, até o dia 15 de dezembro dêste ano, sem o reajustamento do 
seu valor decorrente da respectiva correção monetária. 

lU - A liquidação dos débitos iguais ou superiores a Cr$ 500.000 (quinhen
tos mil cruzeiros), que deveriam ter sido pagos em prestações mensais, com a 
liquidação obrigatória da primeira prestação até o dia 15 de outubro de 1964 
poderá ser feita, por expressa solicitação dos interessados, em prestações mensais 
iguais e sucessivas, com a liquidação obrigatória da primeira prestação até o 
dia 30 de novembro dêste ano: 

a) em 2 (duas) prestações, quando o valor do débito total estiver compreen
dido entre Cr$ 500000 (quinhentos mil cruzeiros) e crs 600.000 (seiscentos mil 
cruzeiros) . 

b) em prestações de valor não inferior a Cr$ 300.000 (trezentos mil cru
zeiros), até o maXlmo de 20 (vinte), quando o débito total fôr superior a ., 
Cr$ 600.000 (seiscentos mil cruzeiros). 



JllfANUAL DO IMPÔS TO DE RENDA NA FONTE - IV - 5 323 

IV - Os débitos fiscais que forem efetivamente liquidados até o dia 30 de 
novembro dêste ano, gozarão da redução de 50 % (cinqüenta por cento) das 
multas aplicadas, sem qualquer discriminação quanto à natureza da infração ou 
à espécie das multas, inclusive as moratórias. 

V - A redução de metade da multa, prevista na liquidação dos débitos até 
o dia 30 de novembro de 1964, exclui a redução de 20 % (vinte por cento) conce
dida nos têrmos do § 3.° do art. 31 da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958 
(Lei do Impôsto de Renda) ou do art. 8.0 das Normas Gerais da Consolidação 
das Leis do Impôsto de Sêlo (Decreto n.O 45.421, de 12 de fevereiro de 1959). 

VI - Os débitos fiscais, com parcelamento já concedido, que venham a ser 
liquidados de uma só vez até o dia 30 de novembro dêste ano, gozarão de redução 
de 50% (cinqüenta por cento) da muIta aplicada. 

VII - Não será concedido o benefício de redução de metade da multa em 
casos de infrações cometidas depois de 17 de novembro de 1964, nem aos débitos 
constituídos após a mesma data, ressalvados os casos em que não tenha havido 
lançamento ou eXigência de recolhimento de tributos, adicionais ou penalidades, 
nos quais poderá o devedor, espontâneamente, liquidar o seu débito na conformi
dade do item III, com redução da metade da multa cabível. 

VIII - Quando se tratar de processo em tramitação no Ministério da Fa
zenda, será facultado ao devedor interessado efetuar até 30 de novembro de 1964, 
como medida preventiva, o depósito da importância do débito fiscal correspon
dente com redução de metade da multa exigida, cumprindo ao Chefe da Reparti
çoã de origem providenciar, com as necessárias anotações no respectivo processo 
liquidado, a conversão do depósito em renda. 

a) OCTAVlO GOUVÊA DE BULHÕES 

PORTARIA N.o GB-106, DE 26 DE MARÇO DE 1965 - (D.o. de 29-3-65) 

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 38, do Decreto n.o 54.252, de 3 de setembro de 1964, e conside
rando as restrições impostas pela Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, a deter
minadas modalidades das Obrigações do Tesouro Nacional Tipo Reajustável, 
ali referidas, resolve determinar que as repartições do Tesouro Nacional aceitem 
para caução, fiança ou depÓSito para recursos, as obrigações citadas, somente 
nas modalidades "endossável" e "ao portador". 
2. Os títulos serão recebidos pelo seu valor nominal reajustado em vigor na 
data de efetivação da caução, fiança ou depósito. 
3. Considerando, outrossim, as características peculiares das obrigações em 
causa, decorrentes das dispOSições dos mencionados diplomas legais, resolve ainda 
determinar às repartições aludidas que exijam, no ato de recebimento dos títulos, 
procuração especial dos interessados que as habilitem a firmar os recibos a que 
se referem os arts. 15 e 16 do Decreto n.O 54.252, de 3 de setembro de 19,64, e a 
autorizar o Banco do Brasil S.A., nos casos de juros, a levar as importâncias res
pectivas a crédito de contas à livre disposição dos mesmos interessados. 

a) OCTAVlO GOUVÊA DE BULHÕES 

PORTARIA N.o GB-125, DE 14 DE ABRIL DE 1965 - (D.O. de 20-4-65) 

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições, 

Considerando que os § § 16 e 17 do art. 3.0 da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 
1964, a qual estabeleceu a obrigatoriedade da correção monetária do valor ori
ginal dos bens do ativo imobilizado das emprêsas, admitiram duas modalidades 
de limitação dos encargos financeiros suportáveis em razão daquela correção; 
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Considerando que o art. 78 da Lei n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964, mo
dificou a regra constante do referido § 17 do art. 3.° da mencionada Lei n.O 4.357, 
prevendo nova modalidade de limitação daqueles encargos; 

Considerando que essas disposições legais objetivam neutralizar possíveis efei
tos danosos que poderão advir de uma insuportável carga tributária para algumas 
emprêsas, em decorrência da compulsoriedade da correção monetária dos bens 
constitutivos de seu ativo imobilizado: 

Considerando que é propósito do Govêrno, dentro do programa financeiro 
que elaborou e se empenha em executar, não sobrecarregar as emprêsas com ônus 
insuportável, superior a 2 '.'lo da receita bruta, por motivo da correção monetária 
obrigatória do valor original dos bens componentes de seu ativo imobilizado: 

RESOLVE: 
I 

A emprêsa que tiver efetuado a primeira correção monetária do valor original 
dos bens integrantes do seu ativo imobili:;;ado, em caráter obrigatório, ou qualquer 
das anuais subseqüentes, computando a sua responsabilidade pelo impôsto resul
tante, na base da média mensal da receita bruta do ano anterior, e preferir tratar 
cada débito fiscal como elemento autônomo, poderá fazê-lo, ressalvada, em tal 
caso, a faculdade de manter inalteradas as prestaçôes, aferidas pela receita bruta 
do exercício precedente à correção, sem limitação alguma quanto ao número de 
prestações, se a correção tiver sido feita antes da vigência da Lei n.o 4.506, de 
30 de novembro de 1964, ou com a limitação ao mínimo de 24, nas condições 
previstas no art. 78 da referida Lei nO 4.506, se efetuada depois da mesma lei. 

II 

A emprêsa que optar pela limitação de seus encargos financeiros decorrentes 
da correção monetária a que se refere o hem L ao máximo de 2 % da média 
mensal da receita bruta do ano anterior. poderá consolidar os vários débitos 
oriundos de cada correção monetria anual, atualizando, cada ano, a base sôbre 
a qual computar-se-ão os 2 %, tomando como referência a média mensal da re
ceita bruta indicada no balanço do exereieio precedente, observada, nesse caso, 
a norma estabelecida no art. 78 da Lei n.O 4. 50E. citada. bem como o disposto no 
parágrafo único do seu art. 76. 

a) OCTAVIO GOUVÉA DE BULHÕES 

PORTARIA N.o GB-131, DE 19 DE ABRIL DE 1965. DO M.F .. - IV.O. de 22-4-65) 

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda. nos têrmos da legislação em 
vigor, 

Considerando que a emissão, maciça e em curtos períodos de ações novas, em 
decorrência da reavaliação compulsória do "Ativo Imobilizado" provoca oscilaçües 
anormais na cotação dos valôres negociados em Bôlsa, com reflexos desfavoráveL; 
no mercado financeiro e de capitais, com prejuizos à economia do Pais; 

Considerando que a legislação vigente admite a permanência, em reserva 
social específica, de parte fracionária da correção monetária; 

Considerando, ainda. que em qualquer das hipóteses consideradas, a incidên
cia do impôsto de renda sôbre o resultado da correção monetária do ativo imobi
lizado é devida e alcança exatamente idêntica tributação; 

e tendo em vista, finalmente, encontrar-se em curso no Congresso Nacional 
projeto de lei tornando facultativa a incorporação ao capital social ou sua con
versão em reserva do montante global atingido pelas reavaliações do ativo resolve: 

I - permitir às firmas ou sociedades que hajam promovido a correção mo
netária do valor original dos bens do ativo imobilizado no primeiro quadrimestre 
do corrente ano e ainda não tenham ultImado a correspondente elevação do ca-



MANUAL DO IMPÔSTO DE RENDA NA FONTE -IV - 5 325 

pital social, possam contabilizar o respectivo produto como reserva especial, ob
se.rvadas as normas do § 6.0 do art. 3.° da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, 
sem dispensa da obrigatoriedade do recolhimento do impôsto devido, o qual po
derá ser substituído pela subscrição, em dÔbro, de obrigações reajustáveis do 
Tesouro Nacional; 

II - estabelecer que a permissão prevista nesta Portaria é válida mesmo para 
as sociedades anônimas cujos acionistas já tenham deliberado em assembléia
geral realizada no co.rrente ano, aproveitar o montante da correção monetária 
em aumento do capital social, desde que ainda não se tenha concretizado a dis
tribuição das ações correspondentes ou a elevação do valor nominal das ações 
existentes, e nova assembléia, se promulgada a lei em projeto, delibere expressa
mente transpor para reserva social o valor atribuído à correção monetária efe
tivada. 

a) OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES 

PORTARIA N.o GB-275, DE 12 DE AGÔSTO DE 1965 - (D.O. de 19-8-65) 

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições, e 
Considerando a necessidade de complementar as Portarias Ministeriais nú

meros GB-343 e 352, respectivamente, de 25 de setembro e 5 de outubro de 19'54, 
que interpretaram e disciplinaram dispositivos da Lei n.O 4.357, de 16 de julho 
do mesmo ano; 

Considerando que o objetivo de correção monetária dos débitos fiscais foi aca
bar com os abusos de contribuintes que, em benefício próprio, deixavam de reco
lher aos cofres públicos importâncias devidas ao erário, a título de impostos, 
taxas, adicionais, contribuições e demais gravames, pois as multas moratórias 
eram bem inferiores à redução do poder aquisitivo do cruzeiro; 

Considerando, portanto, que na determinação do que seja débito fiscal, há de 
se ter em vista aquêle objetivo essencial, pois, de outra forma, os contribuintes 
que nenhuma responsabilidade têm no atraso com que, freqüentemente, é feita 
a cobrança de tributos e gravames correlatos teriam de arcar com os pesados 
ônus da correção monetária, e que, além de injusto, poderia acarretar-lhes 
prejuízos consideráveis, com graves repercussões na economia do país; 

Conside,rando, outrossim, que o nascimento da obrigação tributária é, sem 
dúvida, o elemento básico para a determinação do "débito fiscal", mas para 
que êste se verifique em tôda sua plenitude e se legitime sua pronta cobrança, 
torna-se imperiosa a observância de certos requisitos, como a prévia intimação 
do respectivo contribuinte, em forma regular, para efetuar o pagamento de certo 
montante; 

Considerando, ainda, que, mesmo quando não há lançamento, cabe à repar
tição arrecadadorra examinar, previamente, as guias de recolhimento ou outr03 
documentos, ficando o contribuinte, em muitos casos, impossibilitado de efetuar 
o pagamento do tributo até que aquela revisão seja ultimada, não sendo portan
to, responsável pelo atraso verificado; 

Considerando, também, que a aplicação da correção monetária aos "débitos 
cuja cobrança seja suspensa por medida administrativa ou judicial", prevista no 
§ 2.° do art. 7.° da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, só deverá produzir efeitos 
a pailtir da data em que a referida lei foi publicada, consoante deixa perfeita
mente claro o tempo em que foi usado o verbo; 

Considerando, finalmente, que os elevados objetivos da correção monetária, 
especialmente na atual conjuntura financeira, devem ser alcançados, tanto quan-
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to possível, através de criteriosa aplicação do respectivo preceito legal, em con
sonância, aliás, com a prudente orientação da política econômica seguida pelO 
Govêrno; 

Resolve baixar, para conhecimento das repartições dêste Ministério e das 
pessoas interessadas, e em aditamento às Portarias números GB-343 e GB-352, 
acima citadas, as seguintes instruções: 

1. Para efeito da correção monetária de que trata a Portaria n.O GB-343, de 
211 de setembro de 1964, a atualização do respectivo valor, segundo os coeficientes 
baixados pelo Conselho Nacional de Economia, no segundo mês de cada trimestre 
civil, terá em vista o seguinte: 

a) a contagem do prazo, para efeito de atualização monetária, começará a 
partir da data em que o contribuinte tiver sido notificado para recolhimento de 
tributos, adicionais ou penalidades, quer se trate de lançamento inicial ou lança
mento suplementar; 

b) quando os débitos resultarem da instauração de processo de lançamento 
"ex-officio" por falta ou inexatidão de declaração de rendimentos, a atualização 
monetária será feita a partir de 1.0 de janeiro do ano em que se seguir ao exer
cício financeiro a que corresponder o lançamento; 

c) nos casos de recolhimento de impôsto de renda não sujeitos ao regime de 
lançamento, mas através de guias por retenção na fonte, o prazo da atualização 
monetária será contado a partir da data em que o tributo se tornou eXigível, por 
fôrça de disposição legal, quer se trate da guia inicial, espontâneamente apresen
tada fora do prazo da lei, ou de falta de guia ou de guia suplementar, por exi
gênCia da repartição fiscal competente; 

d) em relação a débitos resultantes de lançamento de tributos cuja cobrança 
foi suspensa em virtude de reclamação ou recurso regular, mesmo sem depÓSito 
da imp<>rtância em litígio, somente após 16 de julho de 1964 comeará a correr 
o prazo para cálculo da atualização do valor do débito, a não ser que, anterior
mente àquela data, haja sido proferida a decisão respectiva, hipótese em que 
aquêle prazo correrá a partir da data da ciência dessa decisão; 

e) se tiver sido proferida, em qualquer instância e em relação a qualquer 
tributo, decisão favorável ao contribuinte e esta viera a ser reformada por órgão 
ou autoridade lIuperior, somente após a notificação regular dêste último julga
mento será iniciada a contagem do prazo, para fins de atualização do valor do 
respectivo débito; 

f) em se tratando de guias ou outros documentos indispensáveis ao recolhi
mento de tributos, a atualização dos valôres correspondentes começará a partir 
da data em que tais elementos básicos, após o exame procedido pela repartição 
competente, forem postos à disposição dos contribuintes, mediante intimação re
gular para o pagamento dos respectivos débitos; 

g) a intimação marcará o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de 
sua efetivação, findo o qual será o processo encaminhado à cobrança executiva, 
se não tiver sido efetuado o pagamento do débito; 

h) no caso de outros tributos cujo pagamento independa de intimação ou 
notificação, a atualização dos valôres respectivos será calculada a partir da data 
em que, por lei, deveria ter sido efetuado o seu recolhimento. 

2. Os órgãos dêste Ministério, devidamente subordinados à Direção Geral da 
Fazenda Nacional, incumbidos da administração e supervisão da cobrança e 
fiscalização dos tributos e adicionais, expedirão instruções complementares, de 
acôrdo com as suas atribuições específicas, para a fiel execução das normas ex
pressas nesta Portaria. 

a) OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES 
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PORTARIA N.O 323, DE 10 DE SETEMBRO DE 1965, DO M.F. - (D.O. de 16-9-65) 

O Ministro da Fazenda, Pro f. Octavio Gouvêa de Bulhões, dispondo sôbre a 
tributação das reservas de capital, baixou nesta data a Portaria n.O 323, cuja ín
tegra é a seguinte: 

"0 Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições: 
Considerando que a Lei n.o 4.728, de 14 de julho de 1965, publicada no Diário 

Oficial do dia 16 do mesmo mês e ano, ao dispor sôbre os mercados financeiro e 
de capitais, utilizou também o impôsto como instrumento eficaz para promover 
o desenvolvimento e a regularidade daqueles mercados, fundamentais para o 
incremento das atividades econômicas do País; 

Considerando que a referida Lei n.O 4.728, complementando disposições das 
Leis números 4.357, de 16 de julho de 1964, 4.506, de 30 de novembro de 1964 e 
4.663 de 3 de junho de 1965 estabeleceu tratamento tributário especial para as 
diferentes categorias de reservas, inclusive para as denominadas reservas de 
avaliação; 

Considerando que a Lei n.o 4.728 citada, perfilhou, no art. 68 e seu § 4.0 , as 
diretrizes da Portaria n.O GB-131, de 19' de abril de 1965, dêste Ministério; 

RESOLVE: 

I - As reservas de capital, decorrentes da correção monetária do valor origi
nal dos bens integrantes do ativo imobilizado das emprêsas, constituídas pelas 
sociedades anônimas até 16 de julho de 1965, de acôrdo com o § 6.0 do art. 9.0 da 
Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, não serão computadas para os efeitos da 
tributação a que se refere o art. 194 do Regulamento aprovado pelo Decreto nú
mero 55.866, de 25 de março de 1965; 

I! - a reserva para a manutenção do capital de giro próprio da emprêsa, 
de que trata o art. 27 da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, dedutível dos lucros 
verificados em balanços aprovados por assembléias-gerais de acionistas realiza
das até 16 de julho de 1965, não será computada, igualmente, para os efeitos do 
art. 194 do mencionado Regulamento, tendo em vista o que dispõe o § 3.0 do 
artigo 27 da referida Lei n.o 4.357; 

lU - a reserva de que cuida o mencionado art. 27, da Lei n.O 4.357, de 16 de 
julho de 1964, se não tiver sido creditada em conta específica, com intitulação 
apropriada (p.ex. "Reserva para Manutenção de Capital de Giro"), deverá ser 
contabilizada regularmente até 31 de dezembro do corrente ano; 

IV - o prazo estabelecido no item lI! será antecipado para a data da assem
bléia-geral ordinária de acionistas, porventura realizada entre 14 de setembro 
e 31 de dezembro do corrente ana, em se tratando de sociedade anônima, ou para 
a data do balanço anual encerrado dentro do mesmo período, nos demais casos; 

V - as reservas de avaliação, previstas nos arts. 3.0 e 27 da Lei n.O 4.357, de 
16 de julho de 1964, e no art. 68 da Lei n.o 4.728, de 14 de julho de 19'65, não po
derão ser distribuídas, direta ou indiretamente, não se considerando modalidade 
de distribuição dessas reservas a respectiva incorporação ao capital da firma ou 
sociedade; 

VI - a partir de 5 de junho de 1965, a incorporação da rese~va, de que trata 
o art. 27 da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, ao capital das sociedades anô
nimas, mediante emissão de novas ações, fica isenta dos impostos de renda 
e de sêlo, de acôrdo com o art. 7.0 da Lei n.o 4.663, de 3 de junho de 1965; 

VI! - as reservas facultativas, em geral, inclusive as resultantes de correção 
monetária do ativo imobilizado da emprêsa e as representativas do capital de 
giro próprio, formadas ou aumentadas depois de 16 de julho de 1965, além dos 
limites estabelecidos no § 2.0 do art. 130 da Lei das Sociedades Anônimas, estão 
sujeitas ao impôsto a que se refere o art. 194 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto n.o 55.866, de 25 de março de 1965; 
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VIII - o impõsto mencionado no item anterior deverá ser recolhido aos co
fres públicos dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que se 
tornou obrigatória a retenção, na forma das leis em vigor, admitindo-se, em rela
ção aos excedentes aprovados por assembléias realizadas entre 16 de julho e 15 
de agôsto do corrente ano, que o respectivo impôsto seja recolhido sem o acrés
cimo de penalidades até o dia 14 de setembro de 1965; 

IX - as reservas de avaliação, resultantes de correções monetárias do ativo 
imobilizado ou destinadas à monutenção do capital de giro próprio das emprêsas, 
constituídas de acôrdo com os arts. 3.0 e 27 da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 
1964, depois de 16 de julho de 1965, poderão, à opção da pessoa jurídica, ser in
corporadas ao capital ou registradas como reservas específicas, conforme auto
rização expressa no art. 68 da Lei n.O 4.728, de 14 de julho de 1965; 

X - as reservas referidas no item IX poderão, mediante ato do Conselho 
Monetário Nacional, ser excluídas do cômputo dos excedentes sujeitos ao impôsto 
previsto no art. 194 do Regulamento citado; 

XI - durante o exercício financeiro de 1966 não será cobrado das emprêsas 
beneficiadas pelo art. 2.° da Lei n.o 4.663, de 3 de junho de 1965, o impôsto de 
que trata o mencionado art. 194 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 
55.866, de 25 de março de 1965; 

XII - as reservas de capital constituídas de acôrdo com a Portaria número 
GB-131, de 19 de abril de 1005, dêste Ministério, poderão ser mantidas como re
servas específicas para ulterior incorporação ao capital social, até a primeira 
assembléia-geral ordinária que se realizar depois de 14 de setembro de 1965, em 
se tratando de sociedade anônima, ou até 120 dias contados da data do balanço 
anual encerrado a partir de 14 de setembro do corrente, nos demais casos, salvo 
resolução do Conselho Monetário Nacional proferida de acôrdo com a Lei número 
4.728, de 14 de julho de 1965; 

XIII - dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da assembléia 
que tenha aprovado o excedente de reservas, a sociedade interessada deverá soli
citar, por escrito, ao Conselho Monetário Nacional, a exclusão prevista no § 3.° do 
art. 68 da Lei n.O 4.728. dp 14 de julho de 1965; 

XIV - o pedido de que trata o parágrafo anterior, manifestado tempestiva
mente, suspende o prazo de recolhimento do impôsto, a que se refere o art. 194 
do Regulamento citado, por 90 (noventa) dias, contados da data da assembléia 
de acionistas; 

XV - ressalvados os casos de deferimento do pedido dentro do prazo previsto 
no item XIV, o recolhimento do impôsto deverá ser efetuado dentro daquele 
mesmo prazo de 90 (noventa) dias, observadas as resoluções emitidas sôbre o as
sunto pelo Conselho Monetário Nacional; ., 

XVI - quando ficar demonstrado que o pedido de exclusão, previsto no 
§ 3.° do art. 68 da citada Lei n.o 4.728, foi efetuado com inobservância das normas 
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e com evidente intuito de protelar 
o recolhimento do impôsto, a êste serão acrescidas as penalidades estabelecidas 
em lei." 

ai OCTAVlO GOUVÊA DE BULHÕES 

PORTARIA N.o GB-445, DE 21 DE DEZEMBRO DE lS65 -- (D.O. de 24-12-651 

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições, 
Considerando a necessidade de assegurar a aplicação eficiente e uniforme 

dos dispositivos especiais sôbre liquidação de débitos constantes da Lei n.o 4.862, 
de 29 de novembro de 1965, pUblicada no Diário Oficial de 30 do mesmo mês, 
suplemento ao n.O 228, resolve: 

Baixar as seguintes instruções, a serem cumpridas por todos os órgãos e 
repartições dêste Ministério: 

I - Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento, nas datas devidas, 
de tributos. adicionais ou penalidades, não liquidados no trimestre civil em 
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que deveriam ter sido pagos, ficam sujeitos à atualização monetária do respec
tivo valor, segundo os coeficientes baixados, para êsse efeito, pelo Conselho 
Nacional de Economia (Lei n.o 4.357/64, art. 7.°, § § 1.0 a 5.°); 

I! - No cálculo da correção monetária, a atualização do valor do crédito 
da União será feita a partir do vencimento do trimestre civil em que deveriam 
ter sido liquidados os débitos fiscais, excluído o período anterior a 17 de julho 
de 1964 (Lei número 4.862/65, art. 15). 

lI! - O contribuinte ou responsável que, até o dia 31 de janeiro de 1966, 
efetuar de uma só vez o pagamento do débito fiscal que deveria ter sido liqui
dado antes de 17 de julho de 1964, gozará da redução de 50% (cinqüenta por 
cento) da importância das multas devidas, bem como ficará dispensado da 
correção monetária do valor do crédito da União, desde a sua constituição até 
a respectiva liquidação (Lei n.O 4.862/65, art. 13). 

IV - Ficam cancelados quaisquer débitos ou cobranças fiscais de valor ori
ginário não superior a Cr$ 20.000 (vinte mil cruzeiros), decorrentes do não re
colhimento de tributo, adicionais e multas, que deveriam ter sido liquidados até 
17 de julho de 1964 (Lei n.o 4.862/65, art. 12). 

V - Em relação aos débitos ou cobranças de que trata o item anterior, os 
dirigentes dos órgãos ou repartições incumbidos de julgar os recursos fiscais, 
promoverão a baixa dos respectivos processos à repartição de origem. 

VI - Não são passíveis de correção monetária do respectivo valor, nem 
poderão ultrapassar, na sua totalidade, de 30% (trinta por cento) da impor
tância inicial da dívida, as multas moratórias, inclusive os juros de mora, acres
cidos aos débitos resultantes da falta de recolhimento dos tributos, adicionais 
e penalidades, dentro dos prazos legais (Lei n.O 4.862/65, art. 16). 

VI! - À liquidação dos débitos com os benefícios previstos no item UI, 
precederá, se fôr o caso, o reajuste das multas e juros moratórios, nos têrmos de 
art. 16 da Lei n.O 4.862, de 29 de novembro de 1965. 

VIII - A redução da metade da multa, prevista na liquidação dos débitos 
até o dia 31 de janeiro de 1966, exclui a redução de 20% (vinte por cento) con
cedida nos têrmos do § 2.° do art. 31 da Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 
1958 (Lei do Impôsto de Renda I ou do art. 104 da Consolidação das Leis do 
Impôsto do Sêlo rDecreto n.O 55.852, de 22 de março de 1965). 

IX - A redução de metade dail multas e a dispensa de correção monetária, 
nas condições e prazo a que se refere o item IH, independem de requerimento 
escrito ou de qualquer procedimento especial do contribuinte ou seu represen
tante legal. 

X - Nos casos em que não tenha havido lançamento ou exigência de reco
lhimento de tributos, adicionais ou penalidades, também poderá o devedor, es
pontâneamente, solver o seu débito que deveria ter sido liquidado antes de 17 
de julho de 1964, com os benefícios e condições previstos nos itens III e VI!. 

XI - Os débitos fiscais com parcelamento já concedido, que venham a 
ser liquidados de uma só vez até o dia 31 de janeiro de 1966, ficarão liberados 
de correção monetária e gozarão da redução de 50% (cinqüenta por cento) da 
multa aplicada, desde que represente obrigação tributária anterior a 17 de 
julho de 1964. 

XI! - Qualquer que seja a fase ou repartião em que se encontre o pro
cesso administrativo, será facultado ao devedor interessado efetuar, até 31 de 
janeiro de 1966, como medida preventiva, o depósito da importância do débito 
fiscal correspondente, com os benefícios previstos nos itens lI! e VII, cumprindo 
ao chefe da repartição de origem providenciar, com a.s necessárias anotações 
no respectivo processo liquidado, a conversão do depósito em renda, ressal
vado o disposto no item XVI. 
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XIII - Em qualquer caso pendente de julgamento, excetuados os referen
tes a impôsto de renda, é facultado ao devedor, mediante o reconhecimento 
explícito de sua responsabilidade pelas infrações, requerer a expedição das 
gUias necessárias para o imediato recolhimento de seu débito, com os indispen
sáveis esclarecimentos para o deferimento liminar de seu pedido, fora do res
pectivo processo fiscal, para a obtenção dos benefícios de que trata o item III. 

XIV - Serão cancelados, nos casos dos itens XII e XIII, os benefícios a 
que se refere o item III, na hipótese de insuficiência da importância recolhida 
para liquidação do débito fiscal. 

XV - O interessado ou responsável cujo débito fiscal esteja em fase de 
inscrição para cobrança executiva, poderá requerer os benefícios indicados no 
art. 13 da Lei n.o 4.862, de 29 de novembro de 1965, diretamente às Procura
dorias da Fazenda Nacional, nos Estados respectivos, que expedirão, para êsse 
efeito. a competente guia. nos têrmos do i1lem 9.1, alínea a, da Portaria Mi
nisterial n.o GB-72, de 23 de fevereiro de 1965. 

XVI - O devedor poderá requerer em juízo a liquidação da dívida, de 
acôrdo com as disposições dos artigos 13 ou 14 da Lei n.o 4.862, de 29 de 
novembro de 1965, quando em fases de cobrança executiva ou sujeita a quais
quer outros procedimentos judiciais. 

XVII - Os órgãos dêste Ministério diretamente subordinados à Direção 
Geral da Fazenda Nacional, incumbidos da administração e supervisão da co
brança e fiscalização dos tributos e adicionais, expedirão instruções complemen
tares, de acôrdo com as suas atribuições específicas, para a .fiel execução das 
normas expressas nesta Portaria. 

a) OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES 

PORTARIA N.o GB-446, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1965 - (D.O. de 24-12-65) 

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições, 

Considerando que o artigo 13, da Lei n.O 4.862, de 29 de novembro de 1965, 
assegurou aos que pagarem de uma só vez, até 31 de janeiro de 1966, seus 
débitos fiscais relativos a tributos, adicionais e penalidades não recolhidos na 
época própria, que deveriam ter sido liquidados antes de 17 de julho de 1964, 
os benefícios da redução de 50% das multas devidas, além da dispensa de cor
reção monetária prevista no artigo 7.0 da Lei n.O 4.357, de 16-7-1964; 

Considerando que em muitos casos não é materialmente possível a liqui
dação ou o pagamento dos débitos nas repartições de origem, cumprindo à 
Administração, nessa hipótese, sem quebra do imperativo legal e das cautelas 
que devem cercar a concessão do benefício, proporcionar condições para que os 
interessados, mediante depósito das importâncias devidas, garantam o seu di
reito ao favo:!" legal; 

Considerando a conveniência de se criar as mais amplas condições para o 
cumprimento da Portaria Ministerial n.O GB-445, de 21 de dezembro de 1965, que 
interpretou aquêles dispositivos de lei e disciplinou a sua aplicação, resolve: 

Baixar, para conhecimento das repartições dêste Ministério e das pessoas 
interessadas, as seguintes instruções complementares à Portaria n.O GB-445, já 
referida: 

I - Os que desejarem obter os benefícios de que trata o artigo 13 da Lei 
n.O 4.862, de 29 de novembro de 1965, mas que estiverem impossibilitados de 
liquidar os seus débitos diretamente nas repartições arrecadadoras, poderão de
positar em qualquer agência do Banco do Brasil S. A. o valor da dívida, inclu
sive multa já reduzida esta a 50% (cinqüenta por cento); 
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II - Os depósitos de que trata o item I deverão ser escriturados no Banco 
do Brasil S.A. a crédito de "Receita da União - Débitos fiscais - Artigo 13 
da Lei n.O 4.862-65" recebendo o depositante o documento comprobatório da 
respectiva operação; 

In - Em cada documento de depósito figurará obrigatoriamente o nome 
por extenso do interessado na liquidação do débito e o respectivo enderêço, ou, 
quando se tratar de emprêsa individual ou de pessoa jurídica, a firma, denomi
nação ou razão social; 

IV - O depositante mencionará no documento de depósito, sempre que 
possível, a natureza da dívida e o nome da repartição arrecadadora em que 
deverá, afinal, ser feita a liquidação do débito fiscal, isto é, Exatoria, Delegacia 
de Arrecadação, Alfândega ou, ainda, da Delegacia da jurisdição da repartição 
de origem, se esta fôr Exatoria ou outro órgão arrecadador; 

V - As agências do Banco do Brasil S. A. remeterão à repartição arreca
dadora, do Ministério da Fazenda, com jurisdição sôbre a sua localidade, dentro 
de 15 (quinze) dias seguintes a cada mês, um extrato da conta mencionada no 
item lI, compreendendo os recebimentos realizados no decurso do mês vencido, 
acompanhado dos correspondentes a avisos de lançamento; 

VI - Dentro do mesmo prazo estabelecido no item anterior, as agências 
do Banco do Brasil S.A. enviarão também às Contadorias Seccionais junto às 
repartições arrecadadoras fazendárias, uma via do extrato mensal da conta 
a que se refere o item lI, acompanhado dos correspondentes avisos de lan
çamento; 

VII - O saldo registrado em cada um dos extratos de conta previstos no 
item V, deverá ser transferido, até o último dia útil do mês a que corresponder, 
para a Agência Central do Banco do Brasil S. A. em Brasília - D. F ., para 
crédito da conta "Tesouro Nacional - Receita da União"; 

VIII - A Agência Central do Banco do Brasil S. A . em Brasília - D. F . 
encaminhará, mensalmente, à Contadoria Geral da República, do MinistériO da 
Fazenda, relação discriminativa das transferências de que trata o item anterior, 
com indicação do montante depositado em cada agência recebedora; 

IX - As repartições arrecadadoras, à vista dos documentos referidos no 
item V, providenciarão o registro dos depósitos na conta de "Depósitos de Di
versas Origens" e subconta intitulada "Banco do Brasil - Garantia dos bene
fícios do artigo 13 da Lei n.o 4.862/65", devendo o respectivo crédito perma
necer nessa conta até que a repartição arrecadadora disponha de elementos 
para proceder à conversão do depósito em renda; 

X - Os que fizerem depósito na forma desta Portaria até o dia 31 de de
zembro de 1965, deverão encaminhar à competente repartição arrecadadora, 
até o dia 15 de janeiro de 1966, comunicação - segundo modêlo oficial - com 
os esclarecimentos necessários à identificação dos débitos que desejam liquidar, 
de acordo com o artigo 13 da Lei n.o 4.862, de 29 de novembro de 1965; 

XI - Para fins de conversão dos depósitos em renda, a repartição arre
cadadora, de posse dos comprovantes e esclarecimentos de que trata o item an
terior, e ouvida a repartição fiscal específica, quando fôr o caso, providenciará 
imediatamente a determinação das quantias devidas, em virtude de ação fiscal 
ou de ato espontâneo da parte interessada; 

XII - Nos casos de depósitos efetuados depois de 31 de dezembro de 1965, 
a parte interessada encaminhará à repartiçáo arrecadadora o respectivo com
provante dentro dos 15 (quinze) dias seguintes, para os efeitos de conversão 
dos depósitos em renda; 

XIII - Os depósitos de que trata a presente Portaria somente poderão 
ser efetuados nos meses de dezembro de 1965 e de janeiro de 1966. 

a) OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES 
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PORTARIA N.o 22, DE 24 DE JANEIRO DE 1966, DO M.F. - (D.O. de 27-1-661 

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições 
legais, especialmente a prevista no Decreto-lei n.o 3.014, de 1.0 de fevereiro 
de 1941, 

Considerando ser exíguo o prazo fixado no artigo 13 da Lei n.O 4.862, de 
29 de novembro de 1965, para o recolhimento dos débitos fiscais com os favo
res nêle concedidos; 

Considerando ser do interêsse da Fazenda Nacional facilitar a regulariza
ção da situação fiscal de todos os contribuintes que se encontrem nas condi
ções do citado dispositivo legal: 

Considerando o estado de calamidade pública em que se encontram diver
sos Estados, em conseqüência das abundantes chuvas, com reflexo negativo não 
só nas operações industriais e comerciais que diminuiu a capacidade financeiro. 
do contribuinte para solver, em curto prazo. seus débitos fiscais em atraso, como 
na execução dos serviços das repartições fazendárias; 

Considerando, ainda, que as repartições fazendárias necessitam de maior 
prazo para dar plena eficácia àquele mandamento legal, resolve: 

N.o 22 - Autorizar o recebimento até o dia 31 de março de 1966, sem quais
quer outras penalidades, inclusive multas de mora, das importâncias que devem 
ser recolhidas nos exatos têrmos do artigo 13 da Lei n.o 4.862, de 29 de no
vembro de 1965. 

a) OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES 

PORTARIA N.o GB-206, DE 21 DE JUNHO DE 1966 .- (D.O. de 22-6-1966) 

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda. no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista a Resolução n ü 24, de 31 de maio de 1966, baixada pelo Con
selho Monetário Nacional, resolve: 

I - A Emprêsa emitente ou aceitante de Títulos Cambiais irregulares es
pecificados na Resolução n.O 24. de 31 de maio de 1966. do Conselho Monetário 
Nacional, fica dispensada de penalidades fiscais pela falta de retenção e reco
lhimento, em tempo oportuno. do Impôsto de Renda Fevisto no art. 8,°, alí
nea a, da Lei n.o 4,154, de 28 de novembro de 1962, devendo ser retido e reco
lhido o impôsto no ato do resgate do título. conforme os têrmos da sua liqui
dação. 

II - Quando fôr negada a validade dos títulos em circulação, sob a alega
ç~ão de não ter a receita de sua colocacão no mercado afluído para a emprêsa, 
ficará esta sujeita a minucioso exame de seu patrimônio por parte do Depar
tamento do Impôsto de Renda. Caso, dêsse exame, se conclua pela veracidade 
do alegado, a emprêsa terá direito à dedução da importância correspondente ao 
prejuízo que poderá ser amortizado, parceladamente, nos exercícios financeiros 
posteriores ao da sua aDllracão. Em caso contrário, a emprêsa será processada 
por declaração falsa, 

Recomenda, ainda, esrteita coordenação entre o Departamento do Impôsto 
de Renda e a Direção do Ban-::o Central da República do Brasil, os quais, para 
a execução das medidas acima indicadas, poderão requisitar dos órgãos federais 
perícias técnicas, 

a) OCTAVIQ GOUVÊA DE BULHÕES 



IV - 6 - CIRCULARES MINISTERIAIS 

* Nesta publicação. 

10, de 18-1-1934 - (D.a. de 19-1-1934) 
- Sôbre restituição de impôsto. 

*GB-12, de 14-9-1964 - (D.a. de 17-9-1964) 
- Sôbre correção monetária do valor original dos bens do ativo imo

bilizado das pessoas jurídicas. 

*GB-6, de 5-5-1965 - (D.a. de 12-5-1965) 
- Sôbre dispensa ou redução de multas fiscais por eqüidade; compe

tência exclusiva do Ministro da Fazenda. 



CIRCULAR N.o GB-12, DE 14 DE SETEMBRO DE 1964, DO M.F. - !D.o. 
de 17-9-1964) 

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições, 
Considerando que o art. 3.° da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, dis

pondo sôbre a correção monetária do valor original dos bens do ativo imobi
lizado das pessoas jurídicas, estabelece em seu § 6.°: 

"Quando a variação do valor do capital das pessoas jurídicas, decorrente 
da correção monetária de que trata êste artigo, fôr superior a 3 (três) vêzes 
a importância do capital registrado, será permitido mediante autorização do 
Ministro da Fazenda, que o montante da variação constitua reserva de capital, 
excluída da limitação do § 2.° do artigo 130 do Decreto-lei n.O 2.627, de 26 de 
setembro de 1940, mas sujeita igualmente ao impõsto estabelecido no § 7.°, a 
qual será aplicada obrigatàriamente no aumento do capital social, dentro dos 
5 (cinco) anos seguintes ao balanço da correção, sem qualquer outro ônus", 
resolve: 

I - Em todos os casos de correção monetária do valor original dos bens 
do ativo imobilizado das pessoas jurídicas, prevista no art. 3.° da Lei n.O 4.357, 
de 16 de julho de 1964 (D.a. de 17-7-64), regulamentado pelo Decreto n.o 54.145, 
de 19 de agôsto de 1964 (D.a. de 20-8-64 1 , deverá ser a mesma procedida den
tro dos prazos estabelecidos no art. 3.° do mencionado Decreto n.O 54.145; 

II - A primeira correção mone~ária, obrigatória nos têrmos do artigo 3.a 

da Lei n.o 4.357, citada, será efetuada até o dia 15 de outubro de 1964, com 
base no ativo imobilizado constante do último balanço; 

III - Quando o resultado da correç::o monetária, de que trata o artigo 3.0 

da referida Lei n,o 4.357, determinar aumento de que capital da pessoa jurídica 
superior a 3 (três) vêzes a importância do capital social registrado, será permi
tido que êsse aumento do valor do capital se efetive dentro dos 5 (cinco) anos 
seguintes ao balanço da correção; 

IV - Nos casos do item anterior, enquanto não fôr efetivado o aumento 
do capital social, o resultado da correção monetária deverá permanecer regis
trado no "Passivo não exigível" da pessoa jurídica, a crédito de conta, com 
intitulação própria, que defina a sua natureza de reserva de capital, excluída 
da limitação estabelecida no § 2.0 do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações 
(Decreto-lei n.O 2.627, de 26-9-40); 

V - Na hipótese do item III, o resultado da correção monetária, a ser 
aplicado obrigatàriamente em ulterior aumento do capital social, fica sujeito 
ao impôsto de 5% (cinco por cento) estabelecido no ~ 7.° do artigo 3.0 da Lei 
n.o 4.357, citada, devendo a primeira prestação ser recolhida dentro de 30 
(trinta) dias, contados da data do registro contábil da variação escriturada 
a crédito da conta prevista no item IV; 

VI - Nos casos de que trata o item anterior, o pagamento do impôsto será 
igualmente dispensado, se o contribuinte optar pela aquisição de Obrigações da 
emissão referida no artigo 1.0 da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, nos têr
mos do § 8.° do art. 3.° da mesma lei; 

VII - Sem prejuízo do recolhimento das quantias destinadas ao pagamento 
do impôsto ou à subscrição de Obrigações, a pessoa jurídica formulará, por es
crito, um esquema de aumento do seu capital social com o resultado da cor-
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reção monetária registrado a crédito da conta prevista no item IV, para apro
vação do Ministro da Fazenda; 

VIII - O esquema de que trata o item anterior, para efetivação do au
mento do valor do capital social dentro dos 5 (cinco) anos seguintes ao ba
lanço da correção monetária respectiva, deverá ser acompanhado de petição 
específica, encaminhada por intermédio da Delegacia Regional ou Seccional, 
ou pela Inspetoria do Impôsto de Renda, a que estiver jurisdicionado o con
tribuinte. 

a) ROBERTO CAMPOS 

CIRCULAR N.o GB-6, DE 5 DE MAIO DE 1965, DO M.F. - (D.O. de 12-5-65) 

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista ° que consta do Processo n.o 114,.033/64, 

Considerando que a dispensa ou redução de multas fiscais, por eqüidade, 
é da exclusiva competência do Ministro da Fazenda, mediante proposta dos 
Conselhos de Contribuintes e Superior de Tarifa, ou quando, pelo estudo do 
processo, entender que deva ser aplicado aquêle princípio; 

Considerando que aquela primeira norma legal está vinculada à proposta 
dos órgãos julgadores de ültima instância, não podendo ser infringida; 

Considerando que tem havido casos de desvio do curso de processos fiscais, 
à vista de pedidos intempestivamente feitos pelas partes, sem efeito suspen
sivo, no sentido de obterem a relevação da multa; 

Recomenda às repartições subordinadas a êste Ministério que, ao terem 
presentes tais casos, evitem modificar o curso do processo, devendo apenas sub
meter ao Gabinete do Ministro, em separado e com as informações necessá
rias, para decisão. 

O processo fiscal poderá ser avocado, para complementar as informações, 
se assim o exigirem as circunstâncias. 

a) OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES 



IV - 7 - PORTARIAS DO DIR 

* Nesta publicação. 

* 1.012, de 11-12-1951 
- Aprova instruções para execução da Lei n.o 1. 474, de 26-11-1951. 

290, de 13-2-1952 
- Lançamento e cobrança do adicional restituível, incidente sôbre o 

impôsto devido pela pessoa jurídica com destaque de uma e outra 
taxas, na respectiva notificação e recibo. 



DIVISA0 DO IMPóSTO DE RENDA 

PORTARIA N.o 1.012, DE 11-12-1951 

Transcrevem-se os itens que interessam ao impôsto de renda arrecadado na 
jonte. 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, para a perfeita execução das 
Leis n.O' 1.473 e 1.474, de 24 e 26 de novembro de 1951, respectivamente. que 
modificam a legislação do tributo, resolve baixar as seguinte instruções: 

............................................................................... . 

VIII 

O lucro apurado pelas pessoas físicas na venda de propriedades imobiliá
rias está sujeito ao pagamento do impôsto à razão da taxa de 10 % (artigo 92 
do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 24.239, de 22 de dezembro de 191,7 
e artigo 4.° da Lei n.o 1.473, de 24 de novembro de 1951). 

IX 

Estão sujeitos ao desconto do impôsto na fonte: 

1.0 - à razão da taxa proporcional de 6% (seis por cento) os juros de 
títulos ao portador de dívidas públicas federais, estaduais ou municipais salvo 
os que gozarem de imunidades fiscal expressa em lei: 

2.° - à razão da taxa proporcional de 15% (quinze por cento) : 
a) os benefícios líquidos superiores a Cr$ 1. 000 (mil cruzeiros) resultantes 

da amortização antecipada mediante sorteio, dos títulos de economias denomi
nados capitalização; 

b) os juros de debêntures ou outras obrigações ao portador provenientes 
de empréstimos contraídos dentro ou fora do País, por sociedades nacionais 
ou estrangeiras que operem no território nacional; 

c) os benefícios atribuídos aos portadores de títulos de capitalização nos 
lucros da emprêsa eminente. 

3.° - à razão da taxa de 20% (vinte por cento) : 
a) os dividendos de ações ao portador e quaisquer bonificações a elas 

atribuídas; 
b) os interêsses e quaisquer outros rendimentos de títulos ao portador de

nominados "partes beneficiárias" ou "partes de fundado". 
c) as vantagens auferidas pelos titulares ou sócios de firmas ou socieda

des com a valorização do ativo destas no caso de incorporação ou organização 
de novas sociedades; 

d) o valor das ações novas e os interêsses além dos dividendos atribuídos 
aos titulares de ações ao portador, nos casos: 

I - de utilização de quaisquer fundos, inclusive os de amortização, de de
preciação e de reavaliação do ativo; 

II - de valorização do ativo ou de venda de parte dêste, sem redução do 
capital; 
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4.° - à razão da taxa de 25% (vinte e cinco por cento) os lucros supe
riores a Cr$ 1.000 (mil cruzeiros), decorrentes de prêmiOS em dinheiro, obtidos 
em loterias de finalidades exclusivamente assistencial inclusive as exploradas 
diretamente pelo Estado. 

5.° - à razão da taxa de 30% (trinta por cento) os lucros superiores a 
Cr$ 1.000 (mil cruzeiros), decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em lote
rias, concursos desportivos, inclusive de turfe, compreendidos os "bettings" e 
sorteios de qualquer espécie, exclusive os de antecipação nos títulos de capitali
zação e os de amortização e resgate das ações das Sociedades Anônimas. 

§ 1.0 - As taxas a que se refere êste artigo incidirão sôbre os rendimentos 
brutos farto 96, parágrafo único do Regulamento aprovado pelo Decreto núme
ro 24.239, de 22 de novembro de 1947 e art. 1.0 letra Z (remissão feita ao ar
tigo 96, § 1.0) da Lei n.o 1. 474, de 26 de novembro de 1951]. 

x 
Os aumentos de capital realizados pelas sociedades de qualquer espeCle no 

ano de 1952, com a utilização de quaisquer fundos constituídos até 31 de dezem
bro de 1951 e já tributados, estarão sujeitos, excepcionalmente ao impôsto de 
15 por cento a ser recolhido na fonte, pela pessoa jurídica sem outro impôsto 
- na fonte ou progreSSivo - a pagar pelos sócios ou acionistas beneficiários 
dêsse aumento de capital (§ 2.°, acrescentado ao art. 96 do Regulamento apro
vado pelo Decreto n.O 24.239, pelo art. 1.0, letra h, da Lei n.o 1.474, de 26 de 
novembro de 1951). 

XI 

Qualquer aumento de capital efetuado com a utilização de provisões, fundos 
e reservas não tributáveis em poder das sociedades de qualquer espécie, estará 
sujeito às taxas normais, de 10%, 12% e 15% - em poder da pessoa jurídica .
e progressivas - em poder da pessoa física ou na fonte (~ 2.°, inciso I, acres
centado ao art. 96, do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 24.239, de 1947. 
pelo art. 1.0, letra h, da Lei n.O 1.474, de 26 de novembro de 1951). 

XII 

O impôsto a que se refere o item X será recolhido à repartição arrecada
dora competente, mediante guia aceita pela D.R. ou D.S. da juriSdição da 
sociedade, em doze prestações iguais, mensais e sucessivas, sendo a primeira no 
trigésimo (30.0) dia da aprovação do aumento pela Assembléia-Geral, no caso 
das sociedades por ações, ou da assinatura do contrato, no caso das demais so
ciedades (inciso 11, do § 2.°, acrescentado ao art. 96 do Regulamento aprovado 
pelo Decreto n.o 24.239, pelo art. 1.0, letra h, da Lei n.O 1. 474. de 26 de no
vembro de 1951). 

XIII 

As guias de recolhimento deverão ser acompanhadas de uma COpla da ata 
da Assembléia-Geral ou de uma via do instrumento de reforma do contrato 
social, conforme se trata de sociedade de capitais ou de pessoas (inciso lI, do 
§ 2.°, acrescentado ao art. 96, do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 24.239, 
de 22 de novembro de 1947, pelO art. 1.0, letra h, da Lei n.o 1.474. de 26 de 
novembro de 1951). 

XIV 

Os aumentos de capital das sociedades de qualquer espéCie realizados no 
ano de 1952, com a reavaliação do ativo imobiliário adquirido até 31 de dezem
bro de 1946, sofrerão excepcionalmente, a tributação do impôsto de 10% na 
fonte, a ser recolhido pela pessoa jurídica, sem outro impãsto na fonte ou 
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progressivo - a pagar pelos sócios ou acionistas beneficiários dêsse aumento 
de capital (§ 3.°, acrescentado ao art. 96 do Regulamento aprovado pelo De
creto n.o 24.239, de 22 de dezembro de 1947, pelo artigo 1.0, letra h, da Lei 
n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951). 

xv 

A reavaliação de que trata o item anterior deverá para os efeitos da tribu
tação excepcional ser examinada e aceita pela D. R. ou D. S., competente, e 
não poderá ultrapassar os seguintes coeficientes (multiplicadores): 

a) para os bens adquiridos antes ou durante o período 
de 1925 a 1929 ...................................... 8,0 

b) para os bens adquiridos no período de 1930 a 1934 .. 7,5 
c) Idem, idem, de 1935 a 1937 ......................... 6,5 
d) Idem, idem, de 1938 a 1939 ......................... 4,0 
e) Idem, idem, de 1940 a 1942 ......................... 3,0 
f) Idem, idem, de 1943 a 1944 ......................... 2,0 
g) Idem, idem, de 1945 a 1946 ......................... 1,0 

~§ 3.°, inciso I, acrescentado ao art. 96, do Regulamento aprovado pelo Decreto 
n.O 24.239, de 22 de dezembro de 1947, pelo art. 1.0, letra h, da Lei n.O 1.474, 
de 26 de novembro de 1951). 

XVI 

Só poderão fazer o aumento mediante reavaliação, com o favor da Lei nú
mero 1.474, as sociedades que tiverem o seu capital integralizado, não sendo 
permitida a reavaliação para fins de pagamento ou integralizações das ações ou 
das cotas, das sociedades de capitais ou de pessoas, respectivamente (§ 3.0>, in
ciso H. acrescentado ao art. 96, do Regulamento aprovado pelo Decreto núme
ro 24.239, pelo art. 1.0, letra h, da Lei n.O 1.474, de 26 de novembro de 1951l. 

XVII 

o montante da reavaliação não será, em tempo algum, conputado para o 
cálculo das deduções previstas nas letras d, e e t do art. 37 do Decreto nú
mero 24.239, de 22 de dezembro de 1947 (§ 3.°, inciso IH, acrescentado ao arti
go 96 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 24.239, pelo artigo 1.0, letra h, 
da Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951). 

XVIH 

As sociedades que, até a data da pUblicação da Lei n.O 1.474, de 26 de novem
bro de 1951, já tiverem rêavalit:.do o seu ativo imobilizado, adquirido até 31 
de dezembro de 1946, só poderão fazer nova reavaliação com o~ benefícios da 
tributação excepcional de que trata o item XIV, nas importâncias correspon
dentes à diferença até completar os limites (coeficientes multiplicadores) fi
xados no item XV. 

XIX 

o impôsto a que se refere o item XIV será recolhido à repartição arre
cadadora competente, mediante guia aceita pela D.R. ou D.S. da jurisdição 
da sociedade, em vinte e quatro prestações iguais, mensais e sucessivas, sendo 
a primeira dentro de trinta (30) dias a contar da aprovação do aumento pela 
Assembléia-Geral, no caso das sociedades por ações, ou da reforma do contrato 
social, no caso das demais ~lOciedades (~ 3.°, inciso IV acrescentado ao art. 96 
do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 24.239, pelo art. 1.0, letra h, da Lei 
n.1O 1.474, de 26 de novembro de 1951). 
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xx 

Para o exame e aceitação da reavaliação, pela D.R. ou D.S., a que alude 
o item XV, as guias de recolhimento do impõsto deverão ser instruídas com os 
seguintes elementos: 

a) demonstração do cálculo da reavaliação do impõsto com indicação, do 
ano de aquisição dos bens reavaliados e do respectivo custo, de acôrdo com o 
exemplo abaixo: 

Ano 
1923 
1928 
1933 
1936 
1939 
1941 
1943 
1946 

aquis. Custo Coe!. Valor atualizado Valorizo Irnpôsto 
........... 1.000 8,0 8.000 7.000 
........... 500 8,0 4.000 3.500 
........... 200 7,5 1.500 1.300 
........... 800 6,5 5.200 4.400 
........... 700 4,0 2.800 2.100 
o •••••••••• 100 3,0 300 200 
........... 200 2,0 400 200 
........... 1.000 1,5 1.500 500 

b) informação sôbre: 

I - a espécie dos bens reavaliados; 

II - a existência de documentos comprobatórios da sua aquiSição; 
III - a integralização do capital na data do aumento; 

10% 
700 
350 
130 
440 
210 

20 
20 
50 

IV - o montante ativo imobilizado e do fundo de depreciação, existentes 
na data do aumento. 

XXI 

Nos casos dos itens X e XIV observar-se-ão as seguintes regras: 
a) as novas ações, resultantes do aumento ou as ações anteriores, cujo 

valor nominal fôr majorado serão nominativas e só poderão ser transferidas 
ou convertidas em ações ao portador, depois de um (1) ano no caso do item X 
e, de dois (2) anos, no caso do item XIV; 

bl nenhum sócio das sociedades em nome coletivo, em comandita simples, 
de capital e ir.dústria e por cotas de resp::msabilidade limitada poderá ceder a 
sua cota de ca~ital, ainda que o contrato se refira a diversas cotas para cada 
sócio antes de integralmente pago o impósto; 

c) nenhuma sociedade beneficiada pela tributação excepcional prevista nos 
itens X e XIV poderá, antes de antegralmente satisfeito o pagamento do impôs
to, diminuir o próprio capital. incorporar-se a outra, fundir-se para organizar 
uma terceira, nem dissolver-se, salvo casos de morte ou falência, a não ser que 
satisfaçam os impostos de pessoa jurídica, de pessoa física ou na fonte, que 
foram devidos de acôrdo com a legislação em vigor; 

d) o não pagamento do impôsto ou de suas cotas, nos prazos estabeleci
dos, ou qualquer infraçao das limitações constantes dêste item, e dos itsns X 
e XIV, fará cessar os favores nêles concedidos, sujeitando a sociedade e os sócios 
ao pagamento dos impostos de pessca jurídica, de pessoa física ou na fonte, 
que forem devidos de acôrdo com a legislação em vigor (§ 4.°, acrescentado 
ao art. 96 do Regulamento aprovado pelo Decreto nY 24.239, de 22 de dezembro 
de 1947. pelo art. 1.0, letra h, da Lei n.O 1. 474, de 26 de novembro de 1961). 

XXII 

Para os fins do item anterior, as sociedades deverão indicar, nas guias de 
recolhimento, o número de ações nominativas e ao portador, e seu valor nomi
nal, ou nomes dos sócios e respectivas cotas de capital, existentes na data do 
aumento, conforme se trate de sociedade de capitais ou de pessoas. 
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XXIII 

Para o recolhimento dos impostos de que tratam os itens X e XIV, a fonte 
deverá calcular, na guia, o débito conseqüente do aumento do capital e as 
prestações a serem pagas em doze (12) ou em vinte e quatro (24) meses su.
cessivos, conforme o caso. 

EXEMPLOS 

Aumento de capital com reservas acumuladas ........... . 
Impôsto de 15% ........................................ . 
12 prestações mensais e sucessivas de .................. . 
Importância da l.a prestação ........................... . 
Aumento de capital com reavaliação do Impôsto de 10% .. 

Ativo 
24 prestações mensais e sucessivas de ................... . 
Importância da l.a prestação ........................... . 

XXIV 

Cr$ . 
1.000.000 

150.000 
12.500 
12.500 
48.000 

480.000 
2.000 
2.000 

Nas guias para pagamento das prestações subseqüentes, as sociedades de
verão reproduzir o cálculo a que se refere o item anterior e indicar o número 
da guia correspondente à primeira prestação. 

XXV 

Para o contrôle do pagamento do impôsto ou de suas prestações, e obser
vância do disposto na letra d do item XX, as DD.RR. ou DD.SS. organiza
rão um dossiê para cada sociedade nêle incluindo as guias de recolhimento 
correspondentes às prestações liquidadas. 

XXVI 

Os impostos pagos em virtude da tributação excepcional de que tratam os 
itens X e XIV, constituindo ônus dos SOClOS ou acionistas, não poderão ser 
deduzidos como despesa das sociedades obrigadas ao recolhimento. 

XXVII 

Os rendimentos referidos no artigo 96, inciso I, do Regulamento, já tribu
tados na fonte, sofrerão apenas o desconto da diferença do impôsto, até per
fazer 15% (quinze por cento) (artigo 97, § 1.0 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto n.o 24.239, de 22 de dezembro de 1947, alterado pelo artigo 1.0, letra l, 
da Lei n.O 1.474, de 26 de novembro de 1951). 

XXVIII 

As repartições federais, estaduais e municipais, as entidades autárquicas, 
paraest.atais e de economia mista, não pagarão vencimentos, depois de 30 de 
abril, aos funcionários e militares ativos e inativos, que recebam quantia supe
rior a Cr$ 30.000 (trinta mil cruzeiros) anuais, sem que êstes exibam o recibo 
da entrega da declaração de rendimentos (art. 133 do Regulamento aprovada 
pelo Decreto n.o 24.239, de 22 de dezembro de 1947, e art. 1.0, letra i, da 
Lei n.O 1.474. de 26 de novembro de 1951). 
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XXIX 

As multas de lançamento ex otticio serão as seguintes: 

a) de Cr$ 50 (cinqüenta cruzeiros) a Cr$ 200 (duzentos cruzeiros), se, 
o contribuinte, pessoa física, demonstrar, dentro do prazo de esclarecimentos, 
que sua renda líquida não excedeu a Cr$ 30.000 (trinta mil cruzeiros) ou, em 
se tratando de pessoa jurídica se provar, nesse prazo, não ter apurado lucro 
de acôrdo com as disposições do Regulamento (art. 145, letra a do Regula
mento aprovado pelo Decreto n.o 24.239, de 22 de dezembro de 1947, alterado 
pelo art. 1.0, letra k, da Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951). 

XXX 

As sociedades anônimas, cujos fundos de reserva já tenham atingido o 
valor do capital social realizado não poderão em caso algum aumentar êsses 
fundos com o aproveitamento de lucros apurados (art. 130, § 2.°, do Decreto
lei n.o 2.627, de 26 de setembro de 1940). 

XXXI 

Em caso de inobservância do disposto no item anterior, deverão as socie
dades anônimas reter e recolher mediante guia, trinta dias após a Assembléia
Geral que tenha aprovado o aumento das reservas, o impôs to na fonte de 30% 
(trinta por cento) sôbre êsse aumento, independentemente do impâsto devido 
pela pessoa jurídica, na forma do art. 44 do Regulamento aprovado pelo De
creto n.o 24.239, de 22 de dezembro de 1947. 

XXXII 

o recolhimento a que se refere o item anterior eximirá os acionistas do 
pagamento de nôvo impâsto, por ocasião da distribuição dos mencionados acres
cidos de reservas. 

XXXIII 

Se se tratar de ações nominativas, os possuidores destas abaterão do im
põsto a pagar, em suas declarações de rendimentos. por ocasião da distribui
ção dos referidos acréscimos de reservas, a importância retida e recolhida na 
forma do item XXX e referente aos títulos de que forem possuidores I art. 2.° 
e §§ 1.0, 2.0 e 3.° da Lei n.O 1. 474, de 26 de novembro de 1951) 

XXXIV 

o impôsto de que trata a Lei n.O 154, de 25 de novembro de 1947, e regu
lamentada pelo Decreto n.o 24.239, de 22 de dezembro de 1947, será cobrado, 
nos exercícios de 1952 a 1956, inclusive, acrescido de uma taxa adicional, a 
título de empréstimo. 

XXXV 

A taxa adicional a que alude o item anterior será: 

al de 15% sôbre o montante do impôsto a pagar pelos contribuintes; 
bl de 3% sôbre as reservas e lucros em suspenso ou não distribuídos em 

pOder de pessoas jurídicas formados a partir do ano-base de 1951, inclusive, 
salvo o fundo de reserva legal e as reservas técnicas das companhias de se
guro e de capital1zação. 
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XXXVI 

A taxa adicional de 15% (quinze por cento) de que trata a letra a do 
item anterior, incidirá, quanto às pessoas físicas, sôbre os impostos superiores 
a Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros). 

XXXVII 

Os lançamentos relativos a taxa adicional de 15% (quinze por cento) re
íerida na letra a do item XXXV, a que estão sujeitas as pessoas físicas e 
jurídicas, terão por base o impôsto de renda devido em cada um dos exercícios 
de 1952 a 1956 (anos-base de 1951 a 1955), inclusive. 

XXXVIII 

A taxa adicional de 15% (quinze por cento) referida na letra a do 
item XXXV, a que estão sujeitos os contribuintes de que tratam os artigos 92, 
S6, incisos 3.° a 5.°, 97 e 98 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 24.239, 
de 22 de dezembro de 1947, com as modificações constantes das Leis n.O' 1.473 
e 1.474, de 24 e 26 de novembro de 1951, respectivamente, terá por base o 
impôsto de renda a ser recolhido na fonte, em cada um dos exercícios finan
ceiros de 1952 a 1956, inclusive. 

XXXIX 

A taxa de 3 % (três por cento), referida na letra b do item XXXV, inci
dirá sôbre a importância das reservas e lucros suspensos ou não distribuídos, 
formados a partir do ano-base de 1951, inclusive, e constante das respectivas 
declarações de rendimentos das pessoas jurídicas. 

XL 

Na hipótese de pagamento do impô,sto de renda de pessoas físicas ou jurí
dicas, em quatro (4) prestações, a taxa adicional de 15% (quinze por cento) 
a que se refere a letra a do item XXXV será cobrada em separado, como 
quinta (5.a ) prestação. 

XLI 

A multa de mora relativa à prestação a que alude o item anterior terá a 
mesma aplicação a que se destina o fundo e não será restituída. 

XLII 

A taxa adicional de 15% (quinze por cento) no caso do item XXXVIII 
será recolhida, em separado, por meio de guia, em três vias, concomitantemen
te com o impôsto de renda na fonte' ou as respectivas prestações quando 
permitidas. 

XLIII 

No caso do item XXXIX, a taxa de 3% será recolhida, também, por meio 
de guia, em três (3) vias. 

As novas taxas estabeleL:idas pelas Leis n.'" 1.473 e 1.474, de 24 e 26 de 
novembro de 1951, respectivamente, relativas ao impôsto de renda e ao adicio
nal a título de empréstimc, terão aplicação, por fôrça dos artigos 6.° e 5.0 das 
mencionadas leis, e do art. 141, ~ 34, da Constituição Federal, a partir de 1.0 
de janeiro de 1952. 

Publique-se e cumpra-se. 
DIR - Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1951. 

a) CESAR PRIETO 

Diretor do Impôsto de Renda 



" 

* 

IV - 8 - ORDENS DE SERVIÇO DO DIR 

" Nesta publicação. 
* * Incluídas no item III-28. 

4, de 9-3-1948 
- Lucros empregados na ampliação do parque industrial. Normas pro

cessuais para concessão de isenção. 

1, de 20-1-1949 
- Lucros empregados na ampliação do parque industrial. Complementa 

normas aprovadas pela O.S. n.o 4/48 do DIR. 

21, de 14-6-1955 
- Lucros de sociedades domiciliadas no estrangeiro, empregados na 

ampliação do parque industrial. Normas processuais. 

9, de 17-7-1957 
- Instruções para execução da fiscalização direta externa e perma

nente. 

2, de 29-1-1958 
- Normas para a restituição, em títulos, dos adicionais criados pelo arti

go 3.° da Lei n.O 1. 474/51 e revigorado pela Lei n.o 2.973/56. 

4, de 30-1-1958 
- Os recibos de pagamento do adicional restituível da Lei n.O 1.474/51 e 

da Lei n.O 2.973/56. podem ser aceitos como depósitos para recursos. 

1, de 5-1-1959 
- Atualiza a tabela para o desconto do impôsto na fonte, de que trata o 

inciso 2.0 do art. 98 do Regulamento vigente. 

4, de 15-1-1959 
- Disciplina a cobrança das taxas do impôsto sôbre lucro nas operações 

imobiliárias, tributáveis a partir de 1959. 

11, de 17-2-1959 
- Dispõe sôbre comprovação do custo do imóvel, benfeitorias e juros 

na apuração do lucro obtido pelas pessoas físicas na venda de pro
priedades imobiliárias. 

12, de 13-3-1959 
- Disciplina a correção monetária do ativo imobilizado das pessoas 

jurídicas, segundo o art. 57 e parágrafos da Lei n.o 3.470, de 28 de 
novembro de 1958. 

13, de 13-3-1959 
- Dispõe sôbre a tributação dos aumentos de capital das pessoas jurídi

cas, mediante a utilização de reservas e lucros em suspenso, na forma 
do art. 83 da Lei n.O 3.470, de 28-11-1958. 
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:): * 
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14, de 19-3-1959 
- Disciplina o arbitramento do valor de venda do imóvel, para os fins 

da tributação dos lucros imobiliários. 

16, de 28-4-1959 
- Substitui a tabela para o desconto na fonte (O.S. n.O 1/59) a partir 

de 27-4-1959. 

20, de 10-8-1959 
-- Altera a redação da 0.8. n.o 12, de 13 de março de 1959, do DIR. 

10, de 13-3-1961 
- Disciplina a correção monetária do ativo imobilizado das pessoas ju

rídicas (art. 101 do Regulamento do Impôsto de Renda) no biênio 
61/62. 

* 12, de 16-5-1961 
- Disciplina a dedução das importâncias devidas a título de royalties, 

prevista pelos § § 5.°, 6.° e 7.° do art. 37 do Regulamento do Impôsto 
de Renda. 

* * 15, de 24-5-1961 

** 

" 

*" 

- Atualiza a tabela para o desconto do impôsto na fonte, de que trata 
o inciso 2.° do art. 98 do Regulamento vigente. 

25, de 31-10-1961 
- Atualiza a tabela para o desconto do impôsto na fonte, de que trata 

o inciso 2.° do art. 98 do Regulamento vigente e a do impôsto comple
mentar progressivo. 

12, de 28-8-1962 
- Dispõe sôbre o recolhimento, pelas pessoas jurídicas que se utilizarem 

da faculdade que lhes é concedida pelo art. 34 da Lei n.O 3.995, de 
14-12-1961, do Adicional Restituível de que trata o art. 207 do Regu
lamento do Impôsto de Renda. 

1, de 16-1-1963 
- Aprova o modêlo de ficha-súmula de que trata o art. 21, § 2.°, da Lei 

n.o 4.154, de 28-11-1962. 

2, de 28-1-1963 
- Atualiza a tabela do impôsto complementar e a do impôsto na fonte, 

de acôrdo com as disposições da Lei n.o 4.154, de 28-11-1962. 

3, de 5-2-1963 
Aprova as fórmulas de "Declaração de Propriedade de Títulos ao Por
tador" a que se refere o art. 3.° letras a e b, da Lei n.O 4.154, de 
28-11-1962. 

5, de 14-2-1963 
- Disciplina a correção monetária do ativo imobilizado das pessoas ju

rídicas (art. 101 do RIR) no biênio 1963/1964. 

16, de 16-9-1963 
- Altera a O.S. n.o 5/63 do DIR, sôbre a correção monetária dos va

lôres do ativo imobilizado das pessoas jurídicas, no exercício de 1963. 
(Art. 101 do RIR) 

19, de 11-10-1963 
- Aprova nôvo formulário para recolhimento do adicional restituível, 

empréstimo público de emergência e empréstimo compulsório. 
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20, de 15-10-1963 
Normas para a execução dos serviços de cobrança do empréstimo com
pulsório (art. 72 da Lei n.O 4.242, de 17-7-1963). 

4, de 14-2-1964 
- Altera a O.S. n.o 16/63 do D.I.R., sôbre a correção monetária dos va

lôres do ativo imobiliazdo das pessoas jurídicas, no exercício de 1964 
(art. 101 do Regulamento). 

5, de 10-3-1964 
- Atualiza a tabela de desconto na fonte, sôbre os rendimentos do tra

balho. 

6, de 11-3-1964 
- Ajusta as tabelas para o cálculo do empréstimo compulsório - Lei 

n.O 4.242, de 1963. 

10, de 2-6-1964 
- Disciplina a letra h do § 1.0 do art. 43 do Decreto n.O 51.900/63 (reava

liação do ativo ou venda de parte do mesmo, desde que não repre
sente restituição de capital). 

11, de 18-6-1964 
- Rendimentos de títulos ao portador, cujos proprietários tenham opta

do pela não identificação, ou seja, pela conservação do anonimato. 

13, de 22-6-1964 
- Organização de cadastro especial para contrôle de royalties e assis

tência técnica (know how). 

15, de 20-7-1964 
- Disciplina o desconto do impôsto nas fontes sôbre o rendimento do 

trabalho (cédula C), quando superiores a 4 vêzes o salário mínimo 
fiscal. 

16, 20-7-1964 
Altera a cobrança do empréstimo compulsório. mediante retenção nas 
fontes. sóbre rendimentos do trabalho (Lei n.o 4.242/63 - art. 72) 
- Cédula C. 

19, de 14-9-1964 
- Disciplina a aplicação da correção monetária do ativo imobilizado das 

pessoas jurídicas. 

20, de 23-9-1964 
- Dispõe sóbre a aplicação dos arts. 13, 14, 15 e 16 da Lei n.o 4.239, de 

27-6-1963, ao impôsto de renda e adicionais. 

22, de 29-9-1964 
- Disciplina a aplieação do dispoi:ito nos ~ ~ 7.0 e 8.0 do art. 7.0 da Lei 

n." 4.357, de 16-7-1964, quanto à liquidação e ao parcelamento de dé
bitos de impôi:ito de renda. 

23, de 12-10-1964 
- Alteração na cobrança do impôsto de renda devido na fonte, sôbre 

lucros, quando recebidos por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 
domiciliadas fora do País. 

24, de 21-10-1964 
- Disciplina a correção monetária do valor das propriedades imóveis, 

das pessoas físicas, para os efeitos da tributação. 
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* 

** 

* 

** 

26, de 1-12-1964 
- Disciplina a correção monetária dos débitos do impôsto de renda, a 

partir do 4.° trimestre civil (mês de dezembro) de 1964. 

28, de 23-12-1964 
- Dispõe sôbre a tributação, no exerClClO de 1965, dos rendimentos do 

trabalho assalariado. Desconto do impôsto de renda nas fontes pa
gadoras. Obrigações dos contribuintes e das fontes. 

8, de 25-1-1965 
- Altera a O.S. n.O 19/64 do D.I.R. sôbre a correção monetária dos va

lôres do ativo imobilizado das pessoas jurídicas, no exercício de 1965 
(art. 101 do Regulamento) . 

16, de 28-7-1965 
- Dispõe sôbre as alterações introduzidas na legislação do impôsto de 

renda pela Lei n.O 4.728, de 14-7-1965, que disciplina o mercado de 
capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento. 

18, de 12-8-1965 
- Dispõe quanto ao prazo para recolhimento do impôsto na fonte, à 

razão de 30 % (trinta por cento) , que incide sôbre o excedente de re
servas em relação ao montante do capital social realizado. 

24, de 29-12-1965 
- Dispõe sôbre a tributação, no exercício financeiro de 1966, dos rendi

mentos do trabalho assalariado. Desconto mensal do impôsto, nas 
fontes pagadoras. Obrigações dos contribuintes das fontes. 



ORDEM DE SERVIÇO N.O 4, EM 9 DE MARÇO DE 1948 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso de suas atribuições, e 
Considerando que nos têrmos do § 2.°, alínea c, do art. 97 do Regulamento 

baixado com o Decreto n.O 24.239, de 22 de dezembro de 1947, os lucros apurados 
;:>elas filiais de sociedades domiciliadas no estrangeiro, que forem empregados no 
Brasil, na ampliação de seu parque industrial, estão isentos do impôsto de 15 %, 
retido na fonte, de que trata o mesmo artigo; 

Considerando a necessidade de estabelecer medidas que permitam não só 
verificar o exato cumprimento da Lei, como apurar a repercussão daquele favor 
fiscal na ampliação do parque industrial do país; 

Recomenda aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais que submetam à 
consideração desta Divisão todos os casos em que aquela isenção fôr invocada, 
bem como tôdas as questões que se relacionem com o assunto. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

a) AUGUSTO DE BULHÕES 

ORDEM DE SERVIÇO N.o 1, EM 20 DE JANEIRO DE 1949 

O Diretor da Divisão do Impõsto de Renda, no uso de suas atribuições le
gais, e 

Considerando que a arrecadação do impôsto de renda, no exercício de 1948, 
excedeu apreciàvelmente a previsão orçamentária estabelecida para o mesmo 
exercício; 

Considerando que êsse resultado pôde ser obtido graças ao trabalho, esfôrço 
e dedicação dos funcionários do tributo, motivo por que esta Divisão manifesta
lhes aqui seu elevado aprêço; 

Considerando a necessidade de manter··se íntegro êsse espírito de colabora
ção e devotamento ao trabalho, a fim de que o impôsto de renda continue na 
marcha ascensional que até agora o tem distinguido; 

Recomenda aos Senhores Delegados Regionais e Seccfõnais que encareçam 
aos servidores que lhes são subordinados a importância de todos colaborarem, 
com firmeza, na obra comum da administração,' envidando seus esforços para 
que, com a intensificação dos serviços de fiscalização e contrôle, e o máximo 
aproveitamento dos dados de cadastro, a previsão orçamentária para o corrente 
exercício não seja apenas atingida, mas ultrapassada de conformidade com o 
quadro que esta acompanha. 

Recomenda, outrossim, a fiel observância das Ordens de Serviço números 9, de 
28-2-47, 11, de 13-3-47, 5, de 19-3-48, 8, de 29-4-48 e 11, de 17-8-48, que traçam 
normas ou determinam providências para o bom andamento e execução dos tra
balhos do tributo. 

Recomenda, finalmente, reportando-se à ordem de Serviço n.o 4, de 9-3-48, 
que para a dispensa do impõsto sôbre lucros apurados pelas filiais de sociedades 
domiciliadas no estrangeiro, que forem empregados no Brasil, na ampliação de 
seu parque industrial, de acôrdo com o item c, do § 2.°, do art. 97, do Regulamento 
aprovado com o Decreto n.o 24.239, de 22-12-47, façam os interessados requerê-la 
a esta Divisão, por seu intermédio, devendo das respectivas ~2tições constar 
todos os elementos que fundamentam a pretensão. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

a) A UGUSTQ DE BULHÕES 
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Amazonas ...... . 
Pará ........ . 
Maranhão ....... . 
Piauí. ...... . 
Ceará ........ . 

DIVISãO DO IMPôSTO DE RENDA 
Previsão para 1949 

ESTADO 

~--- --_.- -~- ~- -------1 

Rio Grande do Norte ..... . 
Paraíba .............. . 
Pernambuco ...... . 
Alagoas ..... . 
Sergipe ... . 
Bahia ........ . 
Minas Gerais ....... . 
Espírito Santo ....... . 
Rio de Janeiro .... . 
Distrito Federal. .. 
São Paulo ... _ .. . 
Paraná. ......... . 
Santa Catarina .... . 
Rio Grande do SuL ... 
Mato Grosso ....... . 
Goiás ............... . 

Importância 
(Cr$) 

349 

18.000.000 
36.000.000 
14.000.000 
12.000.000 
40.000.000 
12.000.000 
17.000.000 

138.000.000 
18.000.000 
18.000.000 

100.000.000 
220.000.000 
16.000.000 
80.000.000 

1. 450 . 000 . 000 
1.750.000.000 

94.000.000 
64.000.000 

380.000.000 
11.000.000 
12.000.000 

ORDEM DE SERVIÇO N.o 21, EM 14 DE JUNHO DE 1955 

Lucros de sociedades domiciliadas no estrangeiro empregados na ampliação de 
parque industrial. Normas processuais. 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas no Regimento aprovado pelo Decreto n.O 9.243, de 20 de maio 
de 1942, 

Recomenda aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do 
Impôsto de Renda o seguinte: 

I - Quando os contribuintes pretenderem, através de guia de recolhimento 
ou de balanço instrutivo de declaração de rendimentos ou por petição, a isenção 
prevista na alínea c do art. 97, do Regulamento vigente, deverão ser constituídos 
processos, exclusivamente sôbre essa matéria: 

II - êsses processos devem ser instruídos com demonstrações de forma a 
ficar provada a aplicação do lucro no fim indicado, fazendo a repartição as 
!nvestigaçiíes necessárias para a sua instrução e antes de qualquer comunicação 
ao interessado, encaminhados à DIR, a quem cabe velar pela uniformidade de 
orientação dêsse assunto; 

III - em qualquer caso, não há necessidade dos contribuintes requererem 
isenção ao Diretor da D.I.R., devendo as autoridades de primeira instância se ma
nifestar a respeito do mérito, em face das investigações previstas no item an-
terior; '", .. '" 

IV - Uma vez homologado o reconhecimento da isenção, deverão as re
partições instruir os contribuintes no sentido de registrarem em "Fundo de Am
pliação", ou conta semelhante, os lucros cuja imunidade fiscal foi admitida, dis
pensada essa formalidade quando houver aumento de capital com referidos lucros. 

A presente Ordem de Serviço revoga as disposições contidas nas de número 4, 
de 1948, e 1, de 1949, sôbre o assunto. 

a) Jo~o DE OLIVEIRA CASTRO VIANA JR. 

NOTA - No Regulamento baixado com o Decreto n.O 47.373, de 7-12-1959, a 
ísenção de que trata esta Ordem de Serviço está prevista no art. 97, § 2.°, 
letra c. 
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ORDEM DE SERVIÇO N.o 2, DE 29 DE JANEIRO DE 1958 - DIR 

RESUMO: Normas para restituição, em títulos, dos adicionais criados pelo artigo 

3.0 da Lei n.o 1.474/51 e revigorado pela Lei n.o 2.973/56. 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso de suas atribuições, e 
Considerando que pelo Decreto n.o 42.915, de 30 de dezembro de 1957 pu

blicado no D.o. da mesma data. foram expedidas normas para a restituição, em 
títulos dos adicionais criados pelo art. 3.° da Lei n.o 1.474, de 26-11-1951, e 
revigorados pela Lei n.a 2.973, de 26-11-1956, 

Considerando que às Repartições do Impôsto de Renda cumpre nos têrmos 
do aludido Decreto: 

a) autorizar a transferência dos recibos de pagamento, nos casos de ex
tinção da pessoa jurídica que tenha recolhido o adicional (art. 10) ; 

b) decidir quanto aos pedidos de certidão nos casos de extravio do recibo 
de pagamento, promovendo as necessárias comunicações à Caixa de Amortização 
e à Contadoria-Geral da República (art. 11); 

c) prestar diretamente à Contadoria-Geral da República ou às Contadorias 
Seccionais tôdas as informações solicitadas para o processamento da restituição 
do referido adicional (art. 16) ; 

d) e, ainda, às Delegacias Regionais do Distrito Federal e São Paulo, quando 
se tratar do adicional recolhido sôbre impôsto retido na fonte: 

I - receber as petições formuladas pelas fontes retentoras do impôsto 
quando elas optarem pela faculdade de apresentar relação nominativa 
dos contribuintes devendo no ato da entrada da petição ser exibida, 
para confronto, a guia de receita correspondente, e confirmada ti 

identidade dos dados por escrito, no requerimento será ela devolvida 
ao peticionário; 

II - julgar e declarar líquido e certo o direito requerido e o montante a res
tituir encaminhando o processo à Contadoria Seccional respectiva (ar
tigos 26 e 27) ; 

Resolve determinar aos órgãos subordinados. 

a) que ao autorizarem a transferência de que trata o art. 10 do referido 
Decreto n.a 42.915/57, façam anotação disso na ficha de lançamento, quando se 
tratar de adicional sôbre impôsto lançado, ou na guia de recolhimento em seu 
poder, quando se relacionar à adicional sôbre impôsto de fonte; 

b) que nos casos em que reconhecerem o direito à restituição do adicional 
aplicado sôbre impôsto retido pelas fontes pagadoras anotem o montante a res
tituir na guia de seu arquivo e no processo, que deverá ser remetido, devidamente 
relacionado à Contadoria-Geral da República ou às Contadorias Seccionais; 

c) que prestem à Contadoria-Geral àa República ou às Contadorias Seccio
nais os esclarecimentos que se fizerem necessários ao processamento da restitui
ção do adicional em questão. 

Aprova, outrossim, o modêlo anexo do comprovante a que alude o art. 42 
do citado Decreto n.O 42.9] 5/57. 

a) NoÉ WINKLER 

Diretor 
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ANEXO DA O.S. N.o 2 

Comunicação n.O ................ (,) 

(nome do possuidor do rendimento) 

(enderêço) 

(cidade e Estado) 

Em cumprimento ao disposto no art. 42, do Decreto n.O 42.915, de 30 de de-
zembro de 1957, informamos que, pela guia global de receita número ............ , 
recolhemos à ............................... em data de .................... a 

(estação arrecadadora) 
importância de Cr$ ................... (por extenso) correspondente ao adicio-
nal sôbre o impôsto de renda criado pelo art. 3.0 da Lei n.O 1.474, de 26-11-1951, 
revigorado pela Lei n.o 2.973, de 26-11-1956, incidente sôbre rendimentos capitu
lados no art. 96 do Decreto n.o 40.702 de 31-12-1956 (Regulamento do Impôsto 
de Renda), por nós pagos a V. Sas. em ..................... . 

creditados 

em .......... de ......................... de 19 .. 

a) 

(fonte retentora) 

(,) As comunicações devem obedecer a numeração seguida. 

ORDEM DE SERVIÇO N.O 4, RIO DE JANEIRO, 3D DE JANEIRO DE 1958 

Os recibos de pagamento do adicional restituível da Lei n.o 1.474, de 1951 e da 
Lei n.o 2.973, de 1956, podem ser aceitos como depósitos para recursos. 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas no Regimento aprovado pelo Decreto n.O 9.423, de 20 de maio de 
1942, e tendo em vista o despacho do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda proferido no 
processso n.O 285.596/57, 

Esclarece aos Senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Im
pôsto de Renda que, nos têrmos do art. 6.0, da Lei n.o 1.628, de 1952, os recibos 
do recolhimento dos adicionais instituídos pela Lei n.o 1. 474/51 revigorada pela 
de n.O 2.973/56, podem ser aceitos pelas repartições do Tesouro Nacional, em 
depósitos para recursos. 

a) NoÉ W.INKLER 

Diretor 

ORDEM DE SERVIÇO N.o 4, EM 15 DE JANEIRO DE 1959 

Disciplina a cobrança das taxas do impôslo sôbre os lucros das operações imobi
liárias, tributáveis a partir de 1959. 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribUições, 
Considerando que o art. 102 da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958, de

termina a aplicação das novas taxas do impôsto de renda aos rendimentos tribu
táveis a partir de 1.0 de janeiro de 1959, ainda que produzidos anteriormente; 

Considerando que, no caso da tributação dos lucros das operações de compra 
e venda de propriedades imobiliárias, pelas pessoas físicas o impôsto pode ser 
recolhido em qualquer data anterior à lavratura da escrita definitiva, quando, 
então, deverá ser exigida a prova do recolhimento; 
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Considerando que no processo n.O 123.641/55, solucionando consulta, esta Di
visão decidiu, na conformidade do parecer da douta Procuradoria da Fazenda 
Nacional no Distrito Federal; 

1.0) é possível o recolhimento do imposto logo após a promessa de compra 
e venda, ou mesmo no ato desta, obrigando o contribuinte às comprovações exi
gidas pela Lei; 

2.°) uma vez satisfeito o tributo estará o contribuinte ao abrigo de poste
riores elevações na taxa; 

Considerando que o art. 4.° da mencionada Lei n.o 3.470 equipara aos lucros 
na venda de propriedades imobili::í.rias os rendimentos apurados nas promessas 
de compra e venda e nas cessões de direitos de ~romessas de compra e venda; 

Considerando que o ~ 4.° elo mesmo artigo excluído tal equiparação, expres
samente, os mesmos rendimentos quando lavradas as respectivas escrituras pú
blicas até 45 (quarenta e cinco I dias após a publicação da lei, ou seja. até 12 de 
janeiro de 1959; 

Considerando, ainda, que o dispositivo referido não prorroga a vigência da 
taxa de 10% (dez por cento) prevista na legislação anterior, para os fins da 
tributação dêstes rendimentos dentro do referido prazo, tanto mais que é exigível 
o imposto à razão de 15 % (quinze por cento) , neste exercício, nos casos de com
pra e venda mediante escritura definitiva; 

Considerando finalmente não ha'rer qualquer disposição legal que autorize a 
cobrança do imposto de renda, neste exercício financeiro, às taxas em vigor em 
1953, que tenham sido alteradas pela referida Lei, 

Determina aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do 
Imposto de Renda que observem e façam cumprir as seguintes iI'struções, para 
a cobrança do imposto sobre os lucros das operações imobiliárias, a partir dêste 
exercício financeiro; 

I - Nas escrituras definitivas de compra e venda de propriedades imobiliá
rias de pessoas físicas, lavradas em qualquer data, é obrigatória a prova do reco
lhimento prévio do imposto; 

II - a prova do recolhimento prévio do imposto, nas escrituras de promessa 
de compra e venda, ou de cessão de direitos decorrentes de promessa de compra 
e venda, será exigível somente quando houver a qUitação na escritura, lavrada 
a partir de 13 de janeiro de 1959; 

III - o recolhimento do imposto deverá ser efetuado dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da data de recebimento da última parcela do preço, nos 
casos de promesssa de compra e venda em que a quitação for posterior à escri
tura, quando esta sej a lavrada após 12 de janeiro de 1959; 

IV - desde que o contribuinte tenha efetuado o recolhimento do impôsto, 
na vigência da legislação anterior, não ficará sujeito ao pagamento de qualquer 
diferença em virtude de aumento da taxa, para os fins da prova de quitação 
exigida no ato da escritura, nos casos previstos em lei; 

V - a tributação dos rendimentos apurados nos contratos referidos no item 
II, quando lavradas as respectivas escrituras até 12 de janeiro de 1959, inclusive, 
obedecerá a forma estabelecida na legislação anterior; 

a) nos casos de promessa de compra e venda a exigência do recolhimento 
do imposto só será feita na escritura definitiva, mesmo quando tenha 
sido lavrada escritura de promessa, irrevogável, irretratável e com qui
tação do preço, no referido prazo; 

b) os rendimentos das cessões de direitos serão tributáveis na cédula H das 
declarações das pessoas físicas, domiciliadas no Brasil; ou na fonte à 
razão de 25 % (vinte e cinco por cento) quando o contribuinte tiver do
micílio ou residência no exterior; 
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VI - o impôsto sôbre os lucros apurados nas operações imobiliárias; pelas 
pessoas físicas, inclusive nas promessas de compra e venda e nas cessões de di
reitos decorrentes dessas promessas, deverá ser cobrado à razão de 15 % (quinze 
por cento), a partir dêste exercício financeiro, observado o disposto nos itens I, 
n, III e IV; 

VII - tratando-se de pessoa física que explore habitual e profissionalmente, 
no próprio nome, a incorporação ou a construção de prédios para venda, a venda 
de lotes de terreno de sua propriedade ou dos quais tenha opção ou promessa de 
compra e venda, o impôsto será cobrado à razão de 25% (vinte e cinco por cento), 
excetuados apenas os casos de imóveis em zona ou que tenham destinação rural 
e os de loteamento feito pelo proprietário, quando êste não tenha exercido antes 
a mesma atividade; 

VIII - os rendimentos auferidos nos casos previstos na parte final do item 
anterior serão tributáveis na conformidade do item VI, ressalvada a hipótese de 
isenção, prevista em lei; 

IX - o impôsto será cobrado de acôrdo com a taxa vigorante à época do 
recolhimento, ainda que a transação tenha sido anteriormente ajustada. 

a) NoÉ WINKLER 

Diretor 

ORDEM DE SERVIÇO N.o 11, EM 17 DE FEVEREIRO DE 1959 

Dispõe sôbre a comprovação do custo do imóvel, benfeitorias e juros, na apura
ção do lucro obtido pelas pessoas físicas na venda de propriedades imobi
liárias. 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso de suas atribuições, 

Considerando que, para os efeitos do impôsto sôbre o lucro apurado pelas 
pessoas físicas na venda de propriedades imobiliárias, a lei determina a com
provação obrigatória de custo do imóvel e das deduções constantes da respec
tiva guia de recolhimento; 

Considerando que os contribuintes devem apresentar comprovação documen
tal, para os efeitos fiscais; 

Considerando que as despesas realizadas pelo vendedor com benfeitorias 
acrescidas ao imóvel, inclusive juros de empréstimos contraídos para sua rea
lização, devem ser comprovadas com os respectivos recibos de pagamento e, 
secundàriamente. com os correspondentes contratos de construção ou de finan
eiamento; 

Considerando que, de acôrdo com o disposto no artigo 8.0 da Lei n.O 3.470, 
de 1958. é permitido, no caso de ausência de documentação comprobatória das 
despesas com benfeitorias, o arbitramento do respectivo custo, até o limite 
máximo de dez (lO) vêzes o correspondente valor locativo anual, à época da 
realização dessas benfeitorias; 

Considerando que, em face da nova Lei não mais prevalecem as normas 
do Decreto n.O 36.597, de 1954, sóbre a avaliação judicial para suprir a compro
vação do custo das benfeitorias; 

DETERMINA 

Aos senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do Impôsto de 
Renda que observem e façam cumprir as seguintes instruções sôbre a compro
vação do custo do imóvel e das deduções nas guias de recolhimento de impôsto 
sóbre lucros imobiliários; 

I - O custo do imóvel, em consonância com a lei civil, é comprovado pela 
respectiva escritura pública de aquisição ou de qUitação de preço, carta de 
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adjudicação ou de arrematação em hasta pública, nos atos entre vivos; quando 
o imóvel tenha sido adquirido por doação, herança ou legado, considerar-se-á 
como custo o valor constante do respectivo instrumento de transferência da 
propriedade; 

II - As deduções previstas no § 1.0 do art. 92, do Regulamento baixado com 
o Decreto n.o 40.702, de 1956, devem ser comprovadas com os respectivos recibos 
de pagamento, admitindo-se, em relação ao impõsto de transmissão pago pelo 
vendedor, quando da aquisição do imóvel, a transcrição do recibo na escritura, 
para suprir a apresentação dêsse documento; 

III - Nos casos de venda de imóvel situado em zona urbana, além dos 
recibos de pagamento das benfeitorias, deverá ser exibido o correspondente 
contrato de construção, que poderá ser suprido pela licença de obras, ou por 
certidão de aprovação das obras. expedida pela autoridade municipal compe
tente; 

IV - Nos casos de inexistência de prova documental do custo das benfei
torias, deve ser justificada, por escrito, a falta dos recibos de pagamento e 
dos contratos de construção, perante a competente repartição do impõsto de 
renda, podendo ser admitida, excepcionalmente, a justificação oral, reduzida 
a têrmo; 

V - O arbitramento do custo das benfeitorias, até o limite de 10 (dez) 
vêzes o correspondente valor locativo anual, quando se tratar de imóvel situado 
em zona urbana, será realizado pela autoridade fiscal, no mínimo, à vista dos 
seguintes elementos: 

a) licença para execução de obras, ou certidão de aprovação das obras, 
expedida pela autoridade municipal competente; 

b) recibo de pagamento do impõsto predial ou do impõsto territorial ur
bano, quando não houver prédio construído, correspondente ao valor locativo 
do imóvel após concluídas as benfeitorias; 

c) certidão do valor locativo anual do imóvel, após a realização das ben
feitorias, expedida pela autoridade munieipal, se tal não constar expressamen
te dos recibos enumerados na alínea b; 

VI - Quando se tratar de imóvel situado em zona rural, o valor locativo 
anual das benfeitorias, à época da sua realização, será: 

1.0 - o constante dos contratos de arrendamento, se a propriedade houver 
sido arrendada a êsse tempo; 

2.° - o que tenha sido considerado na cobrança do impôsto territorial, 
ou fixado por autoridade públiea estadual ou municipal competente, em se 
tratando de: 

a) propriedade inculta ou inexplorada; 

b) propriedade utilizada exclusivamente para recreio ou lazer, sem intuito 
de lucro; 

VI! - Salvo prova em contrário, para os efeitos de arbitramento do custo 
das benfeitorias, será considerado o valor indicado nas declarações de rendi
mentos do proprietária (cédula Gl, nos casos de venda de propriedade imóvel 
situado em zona rural ou que tenha destinação rural (art. 57, § 2.°, do Regu
lamento do Impõsto de Renda); 

VIII - O disposto nos itens anteriores apliea-se igualmente aos casos em 
que não tenham sido comprovadas nos prazos marcados as deduções de ben
feitorias, nas guias de recolhimento apresentadas até 28 de novembro de 1958; 

IX - Nas guias de recolhimento apresentadas a partir de 1.0 de janeiro 
de 1959, não podem ser computados como parcelas integrantes do custo das 
benfeitorias, bem como do custo do imóvel, os juros abatidos nas declarações 
de rendimentos de pessoas físicas do vendedor; 
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x - A dedução de comissões pagas para a realização da venda, a que se 
refere o lucro tributável, obedecerá as prescrições da Ordem de Serviço n.o 5, 
do corrente ano, desta Divisão. 

a) NoÉ WINKLER 

Diretor 

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS INSCRIÇÃO OU DECLARAÇÃO 

PESSOA JURÍDICA (Lucro prellumido) ~.'> ______________ _ 

Ano (base) de 19______ Exercício de 10 _____ _ 

Nome: ______________________________________________________________________________ _ 
Enderêço: ____________________________________________________________________________ _ 

Atividade:_____ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ Prédio Próprio (?) ___________________ _ 

COMPRAS ft'f ercadorias 1.[ atérias-prirnas Total 

Janeiro ...... . Cr$_______________ Cr$_______________ Cr$ ______________ _ 
Fevereiro. __ .. . 
Março. _ ...... . 
Abril ...... . 
Maio ...... .. 
Junho ...... . 
Julho .. 
Agôsto ... 
Setembro ..... . 
Outubro ..... . 
Novembro .... . 
Dezembro .. ------------------ ------------------ ------------------

SOMA .... 
Valor de inventário (ou es

timativo*) em 1.0 de ja-
neiro ..... . 

Cr$ ______________ _ 

(+)---------- - --- (+ )---- ----------- (+)---------------- ----------. 
TOTAL .. , . . Cr$____ ______ _ _ _ __ Cr$ ______________ . Cr$ ______________ _ 
Devoluções e diferenças du-

rante o ano......... (--l--------------- (-l--------------- (l---------------
Custo. . . .. .. . . . . Cr$____ ___ ___ __ _ _ _ 81'$_ _ __ ___ _ __ _ _ __ _ Cr$ ______________ _ 
Valor de inventário (ou es-

timativo*) em 31 de de-
zembro. .. .. . (- l- --- - -- ---- --- - (--l-- -- --- --- --- -- u- -- -_-:..=.::...::.:::.::-_=_=_=__ 

Líquido. Cr$_ ___ ___ ___ _ _ __ _ Cl'~_ _ __ ___ ____ _ _ __ Cr$ _____ . _______ -_ 

----------
DESPESAS EFETUADAS NO Ar'to (BAS"") DE I!L. ______ : 
B.etiradas pro-labore (do titular ou dos sócios L ..... . 
Salários de empregados (inclusive gratificaç,ões) 
Comissões e corretagens ........ . 
Aluguel do estabelecimento ....... . 
IJllpostos, taxas e outras contribuiçõps. 
Agua, luz, fôrça e telefone ..... 
Outras despesas ..... 

Cr$ _______________ _ 

(Localidadel _______________ _ _______________________ elll ____ de ______________ dc 19 ___ _ 

( Assin2,tura) 

ORDEM DE SERVIÇO N.o 12, EM 13 DE MARÇO DE 1959 * - (D.O. de 21-3-59) 

Disciplina a correção monetária do ativo imobilizado das pessoas jurídicas, se
gundo o artigo 57 e parágrafos da Lei n.O 3.470, de 28-11-58. 

O Diretor da Divisão do Impõsto de Renda, no uso das suas atribuições, 
Considerando que a Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958, estabeleceu 

normas especiais reguladoras da correção monetária do valor original dos bens 
do ativo imobilizado das firmas ou sociedades; 

'" Será indicado o valor estimativo quando não houver inventário. 
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Considerando que a referida lei disciplinou, em caráter permanente, a tri
butação da maior valia do ativo imobilizado resultante da correção monetária 
indicada; 

Considerando a conveniência de cumprimento uniforme das disposições con
tidas no artigo 57 e seus parágrafos da Lei n,o 3.470, citada, as quais se reves
tem, no caso, de complexidade; 

Considerando a necessidade de orientar não só as repartições lançadoras e 
fiscalizadoras do tributo, como também os contribuintes, sôbre o entendimento 
das novas normas legais; 

Determina aos senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do 
Impôsto de Renda que observem e façam cumprir as seguintes instruções: 

r - As firmas ou sociedades poderão corrigir a tradução monetária do 
valor original dos bens de seu ativo imobilizado (atualização), até o limite 
das variações resultantes da aplicação de coeficientes multiplicadores fixados 
pelo Conselho Nacional de Economia, para aumento obrigatório do seu capital. 

II - Entende-se por valor original dos bens do ativo imobilizado a impor
tância em moeda nacional, constante da contabilidade, pela qual aquêles bens 
tenham sido adquiridos pela firma ou sociedade, ou a ela incorporados. Nos 
casos de despesas ou valôres expressos em moeda estrangeira, a conversão para 
a moeda nacional será feita à taxa vigente na época da aquisição ou incorpo
ração, e, se essa taxa não fôr conhecida, será adotada a taxa média do res
pectivo ano. 

lIr - Os coeficientes multiplicadores, fixados pelo Conselho Nacional de 
Economia, para vigorarem durante o biênio 1959-1960, conforme a Resolução 
n.O 1, de 29 de janeiro de 1959, publicada no Diário Oficial de 4 de fevereiro 
de 1959, página 2.208, são os seguintes: 

a) para todos os componentes do ativo imobilizado, excetuados os bens 
imóveis: 

Índice único até e inclusive 1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

13,00 
12,70 
12,00 
10,30 
8,70 
7,30 
6,50 
5,60 
4,90 
4,60 
4,20 
3,80 
3,40 
2,80 
2,50 
2,20 

1,70 
1,50 
1,30 
1,10 
1,00 

* Alterada a redação pela Ordem de Serviço n." 20, de 10 de agõsto de 1959, inserta à 
pág. 369. 
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b) para os imóveis, que compreendem o valor do terreno e benfeitoria, in
clusive prédios: 

índice único e inclusive 1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

9,90 
9,60 
9,30 
8,20 
6,20 
5,80 
5,50 
5,00 
4,20 
3,60 
3,50 
3,30 
3,10 
2,80 
2,60 
2,30 
1,90 
1,60 
1,40 
1,20 
1,00 

IV - Os coeficientes multiplicadores referidos no item anterior vigorarão 
até 31 de dezembro de 1960. 

V - A correção poderá ser efetuada a qualquer tempo e os novos valôres 
do ativo imobilizado vigorarão até nova correção pela firma ou sociedade. No 
caso da correção ser inferior aos limites máximos permitidos, poderá a firma 
ou sociedade efetuar, a qualquer tempo, nova correção, observados os limites 
vigentes à época de sua realização. 

DA CORREÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO 

VI - As primeiras correções, enquanto estiverem em vigor os coeficientes 
a que alude o item II desta Ordem de Serviço, serão baseadas nos bens do ativo 
imobilizado constantes de balanço ou balancete levantado a 31 de dezembro 
de 1958. 

VII - Serão deduzidas do valor de aquisição ou incorporação dos bens do 
ativo imobilizado, antes de se proceder a correção: 

a) a parcela correspondente a auxílios e subvenções, ou outros recursos 
públicos não eXigíveis, recebidos pela firma ou sociedade para auxílio específico 
na realização do ativo; 

b) a parcela correspondente ao saldo devedor do empréstimo tomado no 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, salvo se a firma ou a socieda
de acordar com êsse Banco a correção simultânea do saldo devedor do em
préstimo, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo; 

c) a parcela correspondente ao valor dos bens baixados, física e contà
bilmente. 

VIII - Apurado o líquido do ativo imobilizado, passível de correção, far
se-á a mesma na forma indicada no item I, obtendo-se, assim, a nova tradu
ção monetária. A variação do valor dos bens do ativo imobilizado será a dife
rença entre aquêle líquido e sua nova tradução monetária. 
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DA CORREÇÃO DOS FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO OU DE DEPRECIAÇÃO 

IX - Serão deduzidas do valor dos fundos de amortização ou de depre
ciação, ou das amortizações ou depreciações diretas, antes de se proceder a 
correção: 

a) a parcela correspondente à amortização ou depreciação dos bens adqui
ridos com auxílios e subvenções, ou outros recursos públicos não exigíveis, re
cebidos pela firma ou sociedade para auxílio específico na realização do ativo; 

b) a parcela correspondente a amortização ou depreciação dos bens adqui
ridos com empréstimo tomado no Banco Nacional do Desenvolvimento Econô
mico, na proporção do saldo devedor existente a 31 de dezembro de 1958, salvo 
se a firma ou a sociedade acordar com êsse Banco a correção simultânea do 
saldo devedor do empréstimo, aos mesmos coeficientes aplicados na correção 
do ativo; 

c) as parcelas correspondentes às amortizações ou depreciações, em cada 
ano, dos bens baixados física e contàbilmente. 

X - Obtido o valor líquido dos fundos de amortização ou de depreciação, 
ano a ano, também passível de correção, processar-se-á esta mediante a apli
cação, em cada ano, dos coeficientes multiplicadores correspondentes. A varia
ção será a diferença entre o valor dos fundos de amortização ou de depreciação 
e sua nova tradução monet.ária. 

DO AUMENTO LíQUIDO DO ATIVO E COMPENSAÇÕES DO PASSIVO 

XI - Da diferença entre as variações de que tratam os itens VIII e X, 
serão deduzidas, para obtenção do aumento líquidO do ativo: 

a) as correções monetárias ou reavaliações efetuadas anteriormente; 
b) a critério da firma ou sociedade, os prejuízos contabilizados até o ba

lanço de 1958, inclusive, desde que inexistam fundos de reserva ou lucros em 
suspenso, de acôrdo com o art.igo 43, ~ 3.°, do Regulamento aprovado com o 
Decreto n.o 40.702, de 31 de dezembro de 1956. 

XII - Serão ainda deduzidas, obrigatoriamente, da diferença de que trata 
o item XI, de modo que o aumento do valor do ativo imobilizado fique total 
ou parcialmente compensado pelo aumento do valor do passivo resultante da 
correção do saldo das dívidas contraídas para inversão no ativo imobilizado. 
as seguintes parcelas: 

a) as variações cambiais no saldo devedor de empréstimos em moeda es
trangeira; 

b) as variações decorrentes das operações a que se refere o art. 16 da Lei 
n.o 2.973, de 26 de novembro de 1956; 

c) as correções no saldo devedor de empréstimo do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico, nos casos previstos na parte final da alínea b 
do item VII. 

DO AUMENTO DO CAPITAL E CORREÇÕES DO PASSIVO 

XIII -- A diferença entre as variaç"es referidas nos itens XI e XII cons
titui o valor líqUido apropriável para o aumento do capital da firma ou socie
dade. 

XIV - Para correção do saldo devedor de empréstimos referidos no item 
XII, aplicados na aquisição de bens do ativo imobilizado, serão registradas as 
diferenças em moeda nacional apuradas a 31 de dezembro de 1958: 

a) da variação cambial do saldo da dívida em moeda estrangeira conver
tida à taxa de câmbio aplicável para a liquidação do empréstimo naquela data; 
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b) da variação do saldo da dívida, pela aplicação de índices de escala 
móvel previstos no contrato, naquela mesma data, nos casos de operações a 
que se refere o art. 16 da Lei número 2.973, de 26 de novembro de 1956; 

c) de nôvo montante do saldo da dívida, naquela mesma data, para com 
o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, se o contribuinte acordar 
com êsse Banco a correção do valor do saldo da dívida aos mesmos coeficien-
1es aplicados na correção do ativo adquirido com a utilização do empréstimo. 

DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

XV - O montante da correção não será, em tempo algum, computado 
para os efeitos das depreciações ou amortizações previstas na legislação do 
impôs to de renda, ficando a pessoa jurídica obrigada a destacar na sua con
tabilidade o registro do valor original dos bens e o montante das correções. 

XVI - É facultado ao contribuinte realizar a correção dos valôres conta
bilizados, até o limite do aumento líquido do ativo a que se refere o item XI 

XVII - Ao valor líquido a que alude o item XIII corresponderá obrigato
riamente o aumento, em igual importância, do capital da firma ou sociedade. 
A fração do valor nominal de ações poderá ser mantida em conta especial do 
passivo não exigível, até a correção seguinte. 

XVIII - O aumento líquido do ativo imobilizado, a que se refere o item 
XI, será contabilizado, permanentemente, em conta especial do ativo, sob o 
título "Correções Monetárias", ou semelhante, a qual, a exemplo das contas 
representativas das correções ou reavaliações efetuadas na conformidade da 
legislação anterior, só poderá ser alterada: 

a) no caso de nOva correção; ou 
b i para registrar a baixa ou a mutação de bens do ativo imobilizado que 

tenha sido objeto de correção. 

XIX - Nos casos previstos na alínea b do item anterior, a baixa ou a 
mutação será registrada parte na conta de registro do valO'I' original do bem 
e parte na conta de correção monetária, tendo em vista o ano em que o 
bem foi adquirido ou incorporado à firma ou sociedade e as correções ou rea
valiações efetuadas até a data da baixa ou redução do valor do bem. 

XX - Os benefícios previstos nesta Ordem de Serviço só aproveitam às 
pessoas jurídicas que não tiverem débito de impôsto de renda vencido na data 
da assembléia-geral que aprovar o aumento do capital no caso de sociedades 
por ações; na data da alteração do contrato social, nas demais sociedades; ou 
na data da contabilização do aumento do capital, se se tratar de firma in
dividual. 

XXI -- A falta de integralização do capital da firma ou sociedade não 
impede as correções previstas nos itens precedentes, mas o aumento líquido 
de ativo que dela resultar não poderá ser aplicado na integralização de ações 
ou quotas do capit.al anterior. 

DO IMPõSTO E DO SEU RECOLHIMENTO 

XXII - Os aumentos de capital realizados na conformidade desta Ordem 
de Serviço ficarão sujeitos unicamente ao impôsto de renda na fonte, à razão 
de 10% (dez por cento), como ônus da pessoa jurídica. 

XXIII -- Para efeito de apuração do lucro tributável nas firmas ou socie
dades, não será admitido como dedução o impôsto a que se refere o item an
terior. 

XXIV - O impôsto de que trata o item XXII será recolhido à repartição 
competente por meio de guias, instruídas com demonstrativos dos cálculos e 
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lançamentos contáveis efetuados, cópia da ata da assembléia-geral ou do ins
trumento de alteração do contrato social, conforme o caso, dentro de 30 dias: 

a) da realização da assembléia-geral de acionistas que aprovar o aumen
to de capital, no caso de sociedade por ações; 

b) da alteração do contrato social, no caso de outras sociedades; 
c) da data da contabilização do aumento de capital, no caso de firma 

individual. 
XXV - Se da correção não resultar aumento de capital, dentro de 30 dias 

dos registros contábeis a firma ou sociedade submeterá à competente Delega
cia do Impôsto de Renda demonstrativo dos cálculos e registros efetuados. 

XXVI -- O recolhimento do impôsto referido no item XXII poderá ser 
feito em 12 prestações iguais, mensais e sucessivas, devendo a primeira pres
tação ser recolhida com a apresentação da guia referida no item XXIV. 

XXVII .- Admitir-se-á o atraso no recolhimento das prestações restantes, 
até 4 (quatro) meses, mediante o pagamento da multa regulamentar; atraso 
maior importará na perda dos benefícios, salvo nos casos de absoluta impos
sibilidade de pagamento, a juízo exclusivo do Ministro da Fazenda, que poderá 
autorizar a redução da correção e do reajustamento do capital na proporção 
do impôsto que j á houver sido pago. 

XXVIII - A falta do pagamento da primeira prestação dentro do prazo 
fixado, ou a inobservância dos demais dispositivos constantes dos itens an
teriores, importará na cobrança do impôsto devido pela pessoa jurídica e pelas 
pessoas físicas ou na fonte, segundo as taxas normais. 

XXIX - Não sofrerão nova tributação, proporcional e complementar, ou 
na fonte, os aumentos de capital das pessoas jurídicas, mediante aumento do 
valor do ativo decorrente dos aumentos de capital realizados nos têrmos dos 
itens precedentes por sociedades das quais sejam acionistas ou sócios, bem 
como as a<;ões novas ou quotas distribuídas em virtude daqueles aumentos 
de capital. 

XXX _. O recolhimento do impósto pela pessoa jurídica, na conformidade 
dos itens anteriores, exime do pagamento de qualquer outro impôsto, sôbre os 
mesmos rendimentos, os acionistas ou sócios das sociedades e os titulares das 
firmas que os tenham distribuído. 

XXXI -- Aplicar-se-á também o disposto no item anterior aos acionistas 
ou sócios de sociedades e aos titulares de firmas isentas do impõsto de renda, 
desde que seja efetuado o recolhimento do impôsto previsto no item XXII. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

XXXII - Os demonstrativos dos cálculos e lançamentos referidos no item 
XXIV a serem apresentados à competente Delegacia do Impôsto de Renda, 
de acôrdo com os modelos que acompanham a presente, são os seguintes: 

1) Quadro L 
2) Quadro 2. 
3) Quadros Auxiliares 3, 4 e 5 (quando necessanos); 
4) Cópia autenticada da ata da Assembléia-Geral. no caso das sociedades 

por ações; 
5) Cópia autenticada do Instrumento da alteração do contrato social, no 

caso de outras sociedades; 
6) Cópias autenticadas dos lançamentos realizados no Diário com a in

dicação da data e página do referido livro, relativos às correções do ativo, 
aumento do capital e correções de passivo, referidas no item XIV, letras a, b 
e c desta Ordem de Serviço. 

NoÉ WINKLER 

Diretor 
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QUADRO N.' 1 

NOVA TRADUÇÃO MONETÁRIA DO VALOR ORIGINAL DO ATIVO IMOBILIZADO 
(Lei n.' 3.470, de 28/11/58) 

Realizada em: 1) Data da Assembléia............... __ I. 
2) Data da alteração do contrato social. --I. 
3) Data da contabilização do aumento. I 

CONTA: 

Ano da contabilização (aquisição e amor
tização ou depreciação) Coeficientes 
multiplicadores .................... . 

ATIVO IMOBILIZADO PAssíVEL 
DE CORREÇÃO 

T . Valor de aquisição ou incorpo-
ração (original) ........... . 

II- Menos: Baixas (dadas em relação 
ao ano de aquisição) ........ . 

III -~ Diferença .................... . 

MENOS: 
IV - Auxílios e subvenções ......... . 
V - Saldo devedor de empréstimo do 

BNDE não reajustado ..... . 
VI-Soma....... . .... . 

VII - Ativo imobilizado sujeito a corre-
ção (III menos VI) ......... . 

AMORTIZAÇÕES OU DEPRECIAÇÕES 
CORRESPONDENTES 

Vln -- . Valor contabilizado anualmente. 

MENOS: 
IX Relativas aos bens baixados até 

a data desta correção ....... . 
X -- Referentes aos bens adquiridos 

com auxílios e subvenções .... 
XI Alusivas aos bens cuja aquisição 

fôr imputada ao saldo do em
préstimo do BNDE não rea-
justado ........ . 

XIl- Soma 
XIII -- Amortizações ou depreciações 

sujeitas a correção (VIII menos 
XII) ..................... . 

XIV· VALOR LíQUIDO DO ATIVO 
A SER CORRIGIDO (VII 
menos XIII) ........ . 

XV -. );"OV A TRADUÇÃO MONE
TÁRIA (XIV multiplicado 
pelos coeficientes) .. 

XVI --- VARIAÇÃO - anterior à obten
ção do líquido utilizável no 
aumento de capital (diferença 
XV menos XIV)... .. 

OBSERVAÇÕES: 

UL 19 __ )9__ 19__ 19__ 19581 Total 

1) A correção do ativo imobilizado será efetuada pela aplicação do res
pectivo coeficiente de correção, ao aumento do ativo imobilizado. Do referido 
aumento anual, demonstrado pela contabilidade da firma ou sociedade, serão 
deduzidos: 

a) os bens baixados, ou a diferença de valor no caso de permuta até a 
data desta correção (as reduções de ativo, para efeito de aplicação dos coefi-
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cientes de correção, serão feitas no ano em que o bem tenha sido adquirido ou 
incorporado à firma ou sociedade, e não no ano do registro da baixa ou mu
tação! ; 

b) a importância igual ao montante dos auxílios ou subvenções específicos 
recebidos em cada ano (se o aumento de ativo no ano do recebimento do auxi
lio ou subvenção fôr inferior àquele montante, a diferença será deduzida nos 
anos seguintes ou anteriores!; 

c) a importância igual ao saldo devedor de empréstimos do Banco Nacio
nal do Desenvolvimento Econômico, nos anos e no montante da utilização do 
empréstimo (as amortizações efetuadas até a data do balanço que servir de 
base à correção, serão abatidas nas utilizações do primeiro ano, até o seu mon
tante e, sucessivamente, nos anos seguintes da utilização) . 

2) A correção dos fundos de amortização ou de depreciação será efetuada 
pela aplicação do respectivo coeficiente de correção ao montante da quota de 
depreciação ou amortização, anualmente contabilizada. Da quota anualmente 
contabilizada serão deduzidos: 

a) os lançamentos a débito dos fundos de amortização de depreciação, re
ferentes aos bens que tenham sido baixados do ativo imobilizado, até a data 
desta correção (essas importâncias poderão ser distribuídas em parcelas iguais 
nos anos decorridos entre a aquisição ou incorporação do bem e a sua baixa) ; 

b) uma parte da quota de amortização ou de depreciação anualmente 
contabilizada, correspondente à parcela do ativo imobilizado não sujeita a cor
reção (essa parcela não poderá exceder, em cada ano, da mesma proporção 
existente entre a parcela do ativo não passível da correção e o total do ativo 
imobilizado pelos valôres originais). 

3) A variação das amortizações ou das depreciações não será contabilizada. 

QUADRO X.o 2 

~OVA TRADUçAO MOXETARIA DO VALOR ORIGINAL DO ATIVO nIOBILIZADO 
(Lei n.O 3.470, de 28/11/58) 

.\PCRAÇÃO FIXAL 

ATIVO L\IOBILIZADO PA~SÍVEL DE CORREÇAo 

I .. Variação anterior à obtenção do líquido utilizável no aumento 
de capital (XVI do Quadro I): 

CONTAS: 
A) 
B) 
C) 
D) _ ...... _ ........... _._ .. _ ........ __ ........... . 
E) _._._ ........ _ .... _ ........... __ ... _ .. _ ... _ .. 
F) ._._ .............. _ ............. _ .......... . 

Z) .. _. ___ . ___ . __ ... 0 ••••• _. 

SOMA (1).-.----.--.-.- ........ - ......... . 

MENOS: 
II . CorreçõeR lIlonetária~ 011 reavaliaçõeH anterioreR ..... 

III ... Prejuízos contabilizados até o balanço fmrrrrado em HJ58. 
IV . Variaçõps cambiais no saldo rleVf~rlor de empl'HRtimos em 

moeda estrangeira.... . . . . ... 
V . Correções a que se ref('re o artigo 16 da Lei n. o 2. 973, de 

26jll/56 ........... . 
VI - Correções no saldo devedor de empréstimo do BNDE 

VII - Soma (it<ms II a VI) ....... . 
'-IIl -- Variação apropriável para o aumento do capital da firma 

ou sociedade (diferença I menos VII) ..... . 
IX ~. Aumento de capital. ........... . 
X . Fração transferida para a próxima correção .. 

Cri) 
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QUAJJHO N.o 3 

RECU!{SOH PÚBLICOS E El\f.PRl~;STD[OS DO BXDE 

AuxíliOH, SubVL'Jlç(je~ e Outro~ UPCUI"SOH Públicos 
~iio Exigívei,; Hp('ehido~ Pda Firma ou Soeil)d~,de 

- .. 
A~() ORfW,;,\[ J<; j<},;pÍ'x:n; 

-

El\IPRÉSTIMOS DO BNDE NÃO CORRIGIDOS 

Movimento do Empréstimo: Cr$ 

Anos da Utilização do Principl1l 

( 'RU7,EJH.oS 

A)JO I LTILIZAÇ10 S.\.LDO DEVEDOR 
- - --

i 
_I 

S.-\.LDO DEVEDOR .\. DEDUZm ::-.;,\ COH,HE(:ÃO D() .\TlYO DrOBILI7,ADO 

Ai\IOR-
lJTILI7,AÇÃO SALDO TIZAÇÃO A:\IOR-ANO DO E1\!- :\1\0 DO EM- TIZAÇÃO DEVEDOR 

PRÉSTI\1O PR Í<~RTll\fO A DEDUZIR 

- - --

-
(AUXILIAR DO QFA.Dn,O 1, LV E V) 
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QUADRO N.· 4 

RETIFICAÇÃO ANUAL DOS FUNDOS DE DEPRECIAÇÃO OU AMORTIZAÇ.lo 
<D6hit08 correspondentes ~ haixa do~ bens) 

A~OS I 
----------------------------j 

CONTAS DO 
ATIVO 

nfOBILIZADO 

DISTRIBUIÇ.~O PELOS A:\'OS DECORRIDOS DA 
AQUJSIÇ.~O DOS BE:\S ATÉ SUA BAIXA 

-------------------
I I 

Baixa Aquisição 19. 19. I 19. 19 .. " 19. '19 
Ido Bem 

19 
! 

19. I 19 : 111. 

i 

1-" . 

19. Total 

TOTAL DAS DEDU· 
ÇÕES ANUAIS ... I 

.-

I 

(Auxiliar do Quadro 1, IX). 

QUADIW '.\." 5 

PARCELA DA QCOTA ANUAL DE .üIURTIZAÇÃO CORRESPO:\DE:\TE .1. BF:--;S N~O CORRIGIDOS 
4 

TOTAL DO ATIrO PARCELA "i.IO l\ELA(:i.O I DEPHECIM·.\(1 I RELI(' 11) DE (4) 
11.:\0 IMOBILIZA lJ( l In;12 CORHJ(;]DA 312 CO:\TABILlZ.\IH .\U .-\:\'11 SÜHH!: o' \'.\LOR DE (5: 

- '" ._- I I . 
I I 

I 

i 

I 

I 
(Auxiliar do Quadro 1, X e XI) 
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ORDEM DE SERVIÇO N.o 13, EM 13 DE MARÇO DE 1959 

Dispõe sôbre a tributação dos aumentos de capital das pessoas jurídicas me
diante a utilização de reservas e lucros em suspenso, na forma do artigo 
83 da Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 1958. 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições, 

Considerando que a Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958, estabeleceu, 
em seu art. 83 e parágrafos, normas especiais para a tributação dos aumentos 
de capital das sociedades em geral, com recursos provenientes de reservas ou 
lucros em suspenso: 

Considerando a necessidade de orientar as repartições lançadoras e os 
contribuintes sôbre o entendimento das novas normas legais, relativas aos au
mentos em causa, independentemente da aprovação de nôvo Regulamento do 
Impôsto de Renda, no qual deverão ficar consolidadas as disposições da legis
lação em vigor; 

Determina aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do 
Impôsto de Renda que observem e façam cumprir as seguintes instruções: 

I - Os aumentos de capital das sociedades em geral, com recursos prove
nientes de reservas ou lucros em suspenso, ficarão sujeitos ao impôsto de renda 
na fonte, à razão de 15 % (quinze por cento), como ônus da pessoa jurídica; 

II - não será admitido como dedução, para efeito de apuração do lucro 
tributável, na pessoa jurídica, o impôsto a que se refere o item anterior; 

III - somente serão utilizáveis para o aumento de capital, na forma do 
item I, as reservas ou os lucros em suspenso já tributados em poder da pessoa 
jurídica, equiparando-se a reservas as previsões e os fundos sujeitos ao im
pôsto como parcelas integrantes do lucro real apurado de acôrdo com o artigo 
37 do Regulamento do Impôsto de Renda; 

IV - consideram-se reservas ou lucros em suspenso já tributados em poder 
da pessoa jurídica, os que tenham sido submetidos ao impôsto, uma vez notifi
cado o contribuinte do respectivo lançamento ou pago o tributo devido no ato 
da entrega da declaração de rendimentos; 

V - o impôsto a que se refere o item I será recolhido à repartição compe
tente, por meio de guias, instruídas com a cópia da ata da assembléia-geral no 
caso das sociedades anônimas, ou do instrumento de alteração do contrato, no 
caso das demais sociedades, podendo ser efetuado o recolhimento em 10 (dez) 
prestações iguais, mensais e sucessivas, com a primeira prestação dentro do mês 
seguinte àquele em que se realizar o aumento do capital; 

VI - a falta de pagamento da primeira prestação dentro do prazo fixado, 
a extinção da sociedade ou a diminuição do capital, antes de 5 (cinco) anos, 
contados da data em que tenha sido realizado o aumento de capital pela forma 
prevista neste artigo, importará na cobrança do impôsto devido nas declarações 
ou na fonte, segundo as taxas normais, na forma da legislação em vigor; 

VII - as disposições desta Ordem de Serviço não serão aplicadas: 

a) às pessoas jurídicas que tiverem débito vencido de impôsto de renda, 
adicional de renda e multas, na data de pagamento da primeira prestação; 

b) às sociedades de qualquer natureza que tenham diminuído o seu capi
tal depois de 1.0 de janeiro de 1958, salvo se prejuízos, não recebimento de 
débitos ou desvalorização, supervenientes, o justificarem; 

VIII - ressalvado o disposto nos itens VI e VII, o recolhimento do impôsto, 
pela pessoa jurídica, na conformidade do item V, exime do pagamento de qual
quer outro impôsto sôbre os mesmos rendimentos, os acionistas ou sócios das 
sociedades que os tenham distribuído; 
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2.°) No item IX, da mesma Ordem de Serviço, a redação da alínea c é 
substituída pela seguinte: 

"c I as parcelas correspondentes às amortizações ou depreciações, 
em cada ano, dos bens baixados física e contàbilmente;" 

3.°) Ficam mantidas tôdas as demais disposições da Ordem de Serviço 
referida, não alteradas pela presente, bem como os quadros que a acompanha
ram, sem quaisquer modificações. 

Dê-se ciência 
a) NoÉ WINKLER 

Diretor 

ORDEM DE SERVIÇO N.o 10, EM 13 DE MARÇO DE 1961 

Disciplina (t correção monetária do ativo imobilizado das pessoas jurídicas (arti
go 101 do Regulamento do Impôsto de Renda) no biênio 1961/1962. 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições, 

Considerando que o Conselho Nacional de Economia, cumprindo atribuições 
conferidas pelo art. 57 da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958, nos têrmos 
da Resolução n.O 2, de 13 de dezembro de 1960 (publicada no Diário Oficial da 
União em 7 de janeiro de 1961, página 206), fixou novos coeficientes para a 
correção monetária dos valôres do ativo imobilizado das firmas e sociedades; 

Considerando que foram estabelecidos coeficientes de 1,30 para imóveis e 
1,39 para equipamentos industriais e todos os demais componentes do ativo imo
bilizado, referentes ao período de 1938 até 1957, inclusive, já reavaliados de 
acôrdo com a Resolução n.O 1, de 29 de janeiro de 1959, do mesmo Conselho (PU

blicada no Diário Oficial da União em 4 de fevereiro de 1959, página 2.228); 

Considerando a conveniência da atualização dos coeficientes anteriores, de 
modo a tornar uniforme o processamento das correções monetárias dos valôres 
do ativo, inclusive nos casos em que ainda não tenha sido feita a reavaliação, 
durante o biênio 1959/60; 

Considerando a necessidade de orientar não só as repartições lançadoras e 
fiscalizadoras do tributo. como também os contribuintes, sôbre o assunto, de 
acôrdo com o resolvido no processo n.o 40.384/61 (S.C. I ; 

Determina aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do 
Impôsto de Renda que observem e façam cumprir as seguintes instruções: 

I - As firmas ou sociedades poderão corrigir a tradução monetária do valor 
original dos bens de seu ativo imobilizado (atualização), até o limite das varia
ções resultantes da aplicação de coeficientes multiplicadores estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Economia, para aumento obrigatório do seu capital. 

I! - Entende-se por valor original dos bens do ativo imobilizado a impor
tância em moeda nacional, constante da contabilidade, pela qual aquêles bens 
tenham sido adquiridos pela firma ou sociedade, ou a ela incorporados. Nos 
casos de despesas ou valôres expressos em moeda estrangeira, a conversão para 
a moeda nacional será feita à taxa vigente na época da aquisição ou incorpora
ção, e, se essa taxa não fôr conhecida, será adotada a taxa média do respecti
vo ano. 

lI! - Durante o biênio 1961/1962 vigorarão os seguintes coeficientes multi
plicadores, de acôrdo com as Resoluções números 1 e 2, de 29 de janeiro de 1959 
e 13 de dezembro de 1960, respectivamente, do Conselho Nacional de Economia 
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(publicadas no Diário Oficial da União em 1 de fevereiro de 1959, página 2.228 
e em 7 de janeiro de 1961, página 206). 

a) para todos os componentes do ativo imobilizado, excetuados os bens 
imóveis: 

Índice único até e inclusive 1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

18,07 
17,65 
16,68 
14,32 
12,09 
10,15 

9,03 
7,78 
6,81 
6,39 
5,84 
5,28 
4,73 
3,89 
3,47 
3,06 
2,36 
2,08 
1,81 
1,53 
1,56 
1,28 
1,00 

b) para os imóveis, que compreendem o valor do terreno e benfeitorias, 
inclusive prédios: 

Índice único e inclusive 1938 
1939 ........... . 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 ............ . 

12,87 
12,48 
12,09 
10,66 
8,06 
7,54 
7,15 
6,50 
5,46 
4,68 
4,55 
4,29 
4,03 
3,64 
3,38 
2,99 
2,47 
2,08 
1,82 
1,56 
1,49 
1,21 
1,00 

IV - Os coeficientes multiplicadores referidos no item anterior vigorarão 
até 31 de dezembro de 1962. 
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v - A correção poderá ser efetuada a qualquer tempo e os novos valôres do 
ativo imobilizado vigorarão até nova correção pela firma ou sociedade. No caso 
da correção ser inferior aos limites máximos permitidos, poderá a firma ou 
sociedade efetuar, a qualquer tempo, nova correção, observados os limites vigen
tes à época de sua realização. 

DA CORREÇãO DO ATIVO IMOBILIZADO 

VI - As correções, enquanto estiverem em vigor os coeficientes a que alude 
o item II desta Ordem de Serviço, serão baseadas nos bens do ativo imobilizado 
constantes de balanço ou balancete levantado a 31 de dezembro de 1960. 

VII - Serão deduzidas do valor de aquisição ou incorporação dos bens do 
ativo imobilizado, em cada ano, antes de se proceder a correção: 

a) a parcela correspondente a auxílios e subvenções, ou outros recursos 
públicos não exigíveis, recebidos pela firma ou sociedade para auxílio especfico 
na realização do ativo; 

b) a parcela correspondente ao saldo devedor do empréstimo tomado no 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, salvo se a firma ou a sociedade 
acordar com ésse Banco a correção simultânea do saldo devedor do empréstimo, 
aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo; 

c) a parcela correspondente ao valor dos bens baixados, física e contàbil
mente, até a data da correção. 

VIII - Apurado o líqUido do ativo imobilizado, em cada ano, passível de 
correção, o seu valor será multiplicado pelo respectivo coeficiente, obtendo-se, 
assim, a nova tradução monetária. A variação do valor dos bens do ativo imo
bilizado será a diferença entre aquéle líquido e sua nova tradução monetária. 

DA CORREÇãO DOS l<"UNDOS DE AMORTIZAÇãO OU DE DEPRECIAÇãO 

IX - Serão deduzidas do valor dos fundos de amortização ou de deprecia
ção, ou das amortizações ou depreciações diretas, antes de se proceder a cor
reção: 

a) a parcela correspondente à amortização ou depreciação dos bens adqui
ridos com auxílios e subvenções, ou outros recursos públicos não exigíveis, re
cebidos pela firma ou sociedade para auxílio específiCO na realização do ativo; 

b) a parcela correspondente a amortizaç.ão ou depreciação dos bens adqui
dos com empréstimo tomado no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, 
na proporção do saldo devedor existente a 31 de dezembro de 1960, salvo se a 
firma ou sociedade acordar com ésse Banco a correção simultânea do saldo de
vedor do empréstimo, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo; 

c) as parcelas correspondentes às amortizações ou depreciações, em cada 
ano, dos bens baixados física e contàbilmente. 

X - Obtido o valor líquido dos fundos de amortização ou de depreciação, 
ano a ano, também passível de correção, processar-se-á esta, mediante a apli
cação, em cada ano, dos coeficientes multiplicadores correspondentes. A varia
ção será a diferença entre o valor dos fundos de amortização ou de depreciação 
e sua nova tradução monetária. 

DO AUMENTO LÍQUIDO DO ATIVO E COMPENSAÇÕES DO PASSIVO 

XI - Da diferença entre as variações de que tratam os itens VIII e X, serão 
deduzidas, para obtenção do aumento líqUido do ativo: 

a) as correções monetárias ou reavaliações efetuadas anteriormente; 
b) a critério da firma ou sociedade, os prejuízos contabilizados até o ba

lanço de 1960, inclusive, desde que inexistam fundos de reserva ou lucros em 
suspenso, de acôrdo com o art. 43, § 3.°, do Regulamento aprovado com o De
creto n.O 47.373, de 7 de dezembro de 1959. 

XII - Serão ainda deduzidas, obrigatOriamente, da diferença de que trata 
o item XI, de modo que o aumento do valor do ativo imobilizado fique total ou 
parcialmente compensado pelo aumento do valor do passivo resultante da cor-
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reção do saldo das dívidas contraídas para inversão no ativo imobilizado, as 
seguintes parcelas: 

a) as variações cambiais no saldo devedor de empréstimos em moeda 
estrangeira; 

b) as variações decorrentes das operações a que se refere o art. 16 da 
Lei n.O 2.973, de 26 de dezembro de 1956; 

c) as correçôes no saldo devedor de empréstimo do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico, nos casos previstos na parte final da alínea b do 
item VII. 

DO AUMENTO DO CAPITAL E CORREÇÕES DO PASSIVO 

XIII - A diferença entre as variações referidas nos itens XI e XII cons
titui o valor líquido apropriável para o aumento do capital da firma ou so
ciedade. 

XIV - Para correção do saldo devedor de empréstimos referidos no item 
XII, aplicados na aquisição de bens do ativo imobilizado, serão registradas as 
diferenças em moeda nacional apuradas a 31 de dezembro de 1960: 

a) da variação cambial do saldo da dívida em moeda estrangeira conver
tida à taxa de câmbio aplicável para a liquidação do empréstimo naquela data; 

b) da variação do saldo da dívida, pela aplicação de índices de escala 
móvel previstos no contrato, naquela mesma data, nos casos de operações a que 
se refere o art. 16 da Lei n.o 2.973, de 26 de novembro de 1956; 

c) do nôvo montante do saldo da dívida, naquela mesma data, para com 
o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, se o contribuinte acordar 
com êsse Banco a correção do valor do saldo da dívida aos mesmos coeficientes 
aplicados na correção do ativo adquirido com a utilização do empréstimo. 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

XV - O montante da correção não será, em tempo algum, computado para 
os efeitos das depreCiações ou amortizações previstas na legislação do impôsto 
de renda, ficando a pessoa jurídica obrigada a destacar na sua contabilidade 
o registro do valor original dos bens e o montante das correções. 

XVI - É facultado ao contribuinte realizar a correção dos valôres conta
bilizados, até o limite do aumento líqUido do ativo a que se refere o item XI. 

XVII - Ao valor líquido a que alude o item XIII corresponderá obrigatO
riamente o aumento, em igual importância, do capital da firma ou sociedade. 
A fração do valor nominal de ações pOderá ser mantida em conta especial do 
passivo não exigível, até a correção seguinte. 

XVIII - O aumento líquido do ativo imobilizado a que se refere o item XI 
será contabilizado, permanentemente, em conta especial do ativo, sob o título 
"Correções Monetárias", ou semelhante, a qual, a exemplo das contas repre
sentativas das correções ou reavaliações efetuadas na conformidade da legisla
ção anterior, só poderá ser alterada: 

a) no caso de nova correção; 
b) para registrar a baixa ou a mutação de bens do ativo imobilizado que 

tenha sido obj eto de correção. 
XIX - Nos casos previstos na alínea b do item anterior, a baixa ou a mu

tação será registrada parte na conta de registro do valor óriginal do bem e 
parte na conta de correção monetária, tendo em vista o ano em que o bem 
foi adquirido ou incorporado à firma ou sociedade e as correções ou reavaliações 
efetuadas até a data da baixa ou redução do valor do bem. 

XX - Os benefícios previstos nesta Ordem de Serviço só aproveitam às 
pessoas jurídicas que não tiverem débito de impôsto de renda vencido na data 
da assembléia-geral que aprovar o aumento do capital, no caso de sociedades 
por ações, na data da alteração do contrato social, das demais sociedades; ou 
na data da contabilização do aumento do capital, se se tratar de firma indi
vidual. 
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XXI-- A falta de integralização do capital da firma ou sociedade não 
impede as correções previstas nos itens precedentes, mas o aumento líquido de 
ativo que dela resultar não poderá ser aplicado na integralização de ações ou 
quotas do capital anterior, 

DO IMPôSTO E DO SEU RECOLHIMENTO 

XXII -.- Os aumentos de capital realizados na conformidade desta Ordem 
de Serviço estão sujeitos únicamente ao impõsto de renda na fonte, à razão de 
lO C;; (dez par cento) como ônus da pessoa jurídica. 

XXIII ._- Para efeito de apuração do lucro tributável nas firmas ou socie
dades não será admitido como dedução o impôsto a que se refere o item anterior. 

XXIV - O impôsto de que trata o item XXII será recolhido à repartição 
competente por meio de guias, instruída a primeira delas com um demonstra
tivo dos cálculos e lançamentos contábeis efetuados e cópia da ata da assem
bléia-geral ou do instrumento de alteração do contrato social, conforme o caso. 

XXV -- Se da correção não resultar aumento de capital, a firma ou socie
dade submeterá à competEnte Repartição do Impôsto de Renda, dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da data dos registros contábeis, demonstrativo dos 
cálculos e registros efetuados. 

XXVI - recolhimento do impôsto referido no item XXII poder ser feito em 
12 (doze) prestações iguais, mensais e sucessivas, devendo a primeira prestação 
ser rer.olhida dentro de 30 (trinta) dias, contados: 

a) da data da realização da assembléia-geral de acionistas que aprovar o 
aumento de capital, no caso de sociedade por ações, independentemente do 
arquivamento da respectiva ata; 

bl da data da alteração do contrato social, no caso de outras sociedades, 
independentemente do registro dessa alteração; 

CI da data da contabilização do aumento de capital, no caso de firma 
individual. 

XXVIl- Admitir-se-á o atraso no recolhimento das prestações restantes, 
ate 4 I quatro I meses, mediante o pagamento da multa regulamentar; atraso 
maior importará na perda dos benefícios, salvo nos casos de absoluta impos
sibilidade de pagamento, a juízo exclusivo do Ministro da Fazenda, que poderá 
autorizar a redução da correção e do reajustamento do capital na proporção 
do impôs to que já houver sido pago. 

XXVIII - A falta do pagamento da primeira prestação dentro do prazo 
lixado, ou a inobservância dos demais dispositivos constantes dos itens ante
riores. importará na cobrança do impôsto devido pela pessoa jurídica, pelas 
pessoas físicas, ou na fonte, segundo as taxas normais. 

XXIX -- Não sofrerão nova tributação, proporcional e complementar, ou 
l1a fonte, os aumentos de capital das pessoas jurídicas, mediante aumento do 
valor do ativo decorrente dos aumentos de capital realizados nos têrmos dos 
itens precedentes por sociedades das quais sejam acionistas ou sócios, bem como 
as ações novas ou quotas distribuídas em virtude daqueles aumentos de capital. 

XXX - O recolhimento do impôsto pela pessoa jurídica, na conformidade 
elos itens anteriores, exime do pagamento de qualquer outro impSsto, sôbre os 
mesmos rendimentos, os acionistas ou sócios das sociedades e os titulares das 
firmas que os tenham distribuído, 

XXXI -- Aplicar-se-á também o disposto no item anterior aos acionistas 
cu sócios de wciedades e aos titulares de firmas isentas do impôsto de renda. 
d2sàe que seja efetuado o recolhimnto do impôsto previsto no item XXII. 

DISPOSIÇÔES FINAIS 

XXXII -- Os documentos referidos no item XXIV devem ser apresentados 
à competente Repartição do Impôsto de Renda com os demonstrativos dos 
cálculos, de acôrdo com os modelos anexos (Quadros 1 e 2 e Quadros Auxiliares 
3, 4 e 5), e cópias autenticadas dos lancamentos no "Diário", com a indicação 
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da data e páginas do referido livro, relativos às correç[Jes do ativo. aumento do 
capital e correções do passivo, referidas no item IV, letras a, b e c desta Ordem 
de Serviço. a) JORGE PADILHA VELLOSO 

Diretor 

QUADRO N.o 1 

NOVA TRADUÇÃO MO~ETÂH.IA DO VALOR OH,IUI~:'\L 
(Ll'i li." a ~7l, .tI' 28'11/58) 

l{,ealizu,da em: 1) Data da Assembléia ............. . 
2) Data da alteração do contrato social. 
3) Data da contabilização do aumento 

C00:TA: 
-

I 
UL 1!L HL 

Ano da contabilização (aquisição e amor- I tização ou depreciação) Codicien{ps 
multiplicadores .. 

ATIVO IMOBILIZADO PASSÍVEL 
DE CORREÇÃO 

1-· Valor de aquisição ou incorpo-
ração (original) ....... 

Il- . Menos: Baixas (dadas em relação 
ao ano de aquisição) .... .. ". 

III -- Diferença ..... 
MENOS; 

IV - Auxílios e subvenções ...... 
V -- Saldo devedor de empréstimo do 

BNDE não reajustado ...... 
VI - Soma. 

VII- Ativo imobilizado sujeito a com'-
i ção (VI menos IIl). 

Ai\fORTIZAÇ(lES OU DEPRECI AÇÜES 
CORRESPONDENTES 

VIIJ-- Valor contabilizado anuallllt'n\{'. 
MENOS: 

IX - nelativas aos bens baixados até 
1), data desta correção ... 

X - Referentes aos bens adquÍ! idos 
com auxílios e subvenç.ões .... 

XI .. Alusivas aos bens cuja aquisiç':l.o 
fôr imputada ao saldo do em-
préstimo do BNDI<, não l'pa-
justado . .. 

XII -Soma 
XIII--- Amortiz'tções ou depreciaç'ôes I sujeitas a correçuo (VIII Illt'nos I 

XII) .. I xl'- VALOn LÍQUIDO DO ATIVO 
A SER CORlUGIDO (VII 
:Mcnos XIII) ......... 

XV- . NOVA TRADUÇÃO MO:.iE-
TÂnIA (XIV multiplica.do 
pelos coeficientes) .. 

XV[ VARIA.ÇAo - - anterior à obtun-
ção do líquido utilizá vcl no 

I 
aumento de capital (diferença. 

I XV mPllOS XIV) ... 

OBSERVAÇÕES: 

(A:'\EXO 1 0.8. LO/51) 

1)0 ATIVO DI.OHiLlít,Af)O 

I 
I 

ln. I!! I 1 (}("() 'rol:d 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

1) A correção do ativo imobilizado será efetuada pela aplicação do res
pectivo coeficiente de correção, ao aumento imobilizado. Do referido aumento 
anual, demonstrado pela contabilidade da firma ou sociedade, serão deduzidos: 

a) os bens baixados, ou a diferença de valor no caso de permuta até a 
data desta correção las reduções de ativo. para efeito de aplicação dOf; coefi-
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cientes de correção, serão feitas no ano em que o bem tenha sido adquirido ou 
incorporado à firma ou sociedade, e não no ano do registro da baixa ou mu
tação); 

b) a importância igual ao montante dos auxílios ou subvenções específicos 
recebidos em cada ano (se o aumento de ativo no ano do recebimento do auxílio 
ou subvenção fôr inferior àquele montante, a diferença será deduzida nos anos 
seguintes ou anteriores); 

c) a importância igual ao saldo devedor de empréstimos do Banco Na
cional de Desenvolvimento Econômico, nos anos e no montante da utilização 
do empréstimo (as amortizações efetuadas até a data do balanço que servir de 
base à correção, serão abatidas nas utilizações do primeiro ano, até o seu mon
tante e, sucessivamente, nos anos seguintes de utilização). 

2) A correção dos fundos de amortização ou de depreciação será efetuada 
pela aplicação do respectivo coeficiente de correção ao montante da quota de 
depreciação ou amortização, anualmente contabilizada. Da quota anualmente 
contabilizada serão deduzidos: 

a) os lançamentos a débito dos fundos de amortização ou de depreciação, 
referentes aos bens que tenham sido baixados do ativo imobilizado, até a data 
desta correção (essas importâncias poderão ser distribuídas em parcelas iguais 
nos anos decorridos entre a aquisição ou incorporação do bem e a sua baixa) ; 

b) uma parte da quota de amortização ou de depreciação anualmente 
contabilizada, corresponde à parcela do ativo imobilizado não sujeita a corre
ção (essa parcela não poderá exceder, em cada ano, da mesma proporção exis
tente entre a parcela do ativo não passível de correção e o total do ativo 
mobilizado, pelos valôres originais). 

3) A variação das amortizações ou de depreciações não será contabilizada. 

QUADRO N.o 2 (ANEXO À O.S. N.o 10;61) 

XOVA TRADUçAO NlOKET.:\RIA DO VALOR ORIGINAL DO ATIVO nIOBILIZADO 
(Lei n. ° 3.470, de 28/11/.58) 

APURAÇAO FINAL 

ATIVO IMOBILIZADO PASSÍVEL DE CORREÇÃO 

I - Variação anterior à obtenção do líquido utilizável no aumento 
de capital (XVI do Quadro I): 

COXTAS: 
A) _______ ___ ________ __ _ __________________ _ 
B) _____________________________________________ _ 
C) _____________________________________________ _ 
D) ______________________________________________ _ 
E) __________________________________ _ 
F) ________ _ ___________________ _ 

h) _______________________ _ 

SOMA (1)----------- _ 

MENOS: 

II - Correções monetárias ou reavaliações anteriores. __ .. 
III - Prejuízos contabilizados até o balanço encerrado em 1%:1. 
IV - Variações cambiais no saldo devedor de empréstimos em 

moeda estrangeira ...... ___ . __ .. _____ . __ ... __ . _ ... _ 
V --- Correções a que se refere o artigo 16 da Lei n.O 2.973, de 

26/11/56 ....... _ ..... _______ . __ .. _ .. ____ . _ _. _ . _ . 
VI -- Correções no saldo devedor de empréstimo do BNDE 

VII - Soma (itens II a VI) ....... _. _____ . _ .. _ . _. ____ . _ ' .. __ .. 
VIII - Variação apropriável para o aumento do capital da firma 

ou sociedade (diferença I menos VII)_. _. __ . ___ . _ . _ ... _ 
IX - Aumento de capital. ........... _ . _ . __ . _ _ _ _ _ 
X - Fração transferida para a próxima correção. 

CrS 
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QUADRO AUXILIAR N.o 3 (ANEXO À O.S. 10/61) 

RECURSOS PÚBLICOS E EMPRÉSTIMOS DO BNDE 

Auxílios, Subvenções e Outros Recursos Públicos 
~ão Exigíveis RecebidoR Pela Firma ou Sociedade 

ANO ORIGE:vI }~ RflPÉCIE CRUZEIROS 
- -

EMPRÉSTIMOS DO BNDE NÃO CORRIGIDOS 

JJ1 ovimenlo do Empréstúno: Cr$ 

Anos da Utilização do Principal 

ANO UTILIZAÇÃO SALDO DEVEDOR 
- - --~ ---

SALDO DEVEDOR .\ DEDUZIR NA commçÃo DO ATIVO IMOBlLI~ADO 

AMOR-

ANO TIZAÇÃO 
DO EM-

PRÉSTIMO 

UTILIZAÇÃO AMOR- SALDO 
ANO DO EM- TIZAÇÃO DEVEDOR 

PRÉSTIMO A DEDUZIR 

- - ----- . -

(AUXILIAR DO QUADRO 1, ITENS IV E V). 
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1/l'ADlW AUXILHR \.0 4 (ANEXO À o. S. N." lO,Gl) 

RETIFICAÇio M\CAL DOS FUNDOS DE DEPRECIAÇKo OU AMORTIZAOKo 
rOrbitos correspondentes ~\ baixa dos bens) 

I 
I 

DISTRIBUIC;(O A.\iOS PELOS AKOS DECORRIDOS DA 
CO.\iTAS DU AQUISIÇAO DOS BEl\S ATÉ SUA BAIXA 

ATIVO 
1\!OHILI7.ADI) i I I I I I 

119 .. I'Total B(li>.:a. :ArllIisição 19. I 10 19. 19 19. 19. 19. I 19 .. I 19. I 19 .. 
~do Bem I i I i 

! 

I 

I I 

I 
i I I 

I 
i 

I 

I 

i 
I I 

i I 
I 

! 
I I : 

I i 
I 

I I I 
I 

I I 

I -1-_. i 
- - i- - -- --- ---I--

I 
--

I I I 
TOT AI, DAS DEDU- I 

I 

! 

I 
~:ÕES ANUAIS .. I I i ! 

I 

I 
I ( 

(AuxtlJar do Quadro J, item IX). 

QL\DRO AUXIl.IAIt :\." co (A.\iEXO A O. S. 10.'61 I 

PARCELA DA l/COTA ANUAl. DE .H!ORTI7.AC\O COHRESPO.\iDENTE A BEN8 _ NelO CORRIGIDOS 

A\O TOTAL DO ATIVO PARCELA .\i.IO RELAÇO\O DEPRECIAÇO\O RELAÇ;io DE (4) 
IMOBlLIZADO 31/12 CORRIGIDA 3") CONTABILIZADA KO ANO SÔBRE O VALOR DE (5) I" 

.. - ~-------- - -~--~--- -------" '-- ------~-~-- --------~---

I I 

I 

I 

I 

I I I 
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ORDEM DE SERVIÇO N.O 12, EM 16 DE MAIO DE 1961 

Disciplina a dedução das importâncias devidas a títulos de royalties, preEista 
pelos §§ 5.°, 6.° e 7.0 do art. 37 do Regulamento do Impõsto de Renda. 

Considerando que é necessário regulamentar a dedução de royalties, nas 
declarações de rendimentos das pessoas jurídicas, para determinação do seu 
lucro real; 

Considerando que a ilegalidade dessa dedução constitui uma evasão de 
renda com possíveis reflexos na economia do Estado; 

Considerando que os dispositivos do Regulamento do Impâsto de Renda con
cernentes à dedução de royalties devem ser interpretados em correlação com 
os preceitos do Código de Propriedade Industrial (Decreto 7.903 de 27-8-45); 

Considerando que a expressão "patente de invenção" usada pelo Regula
mento do Impôsto de Renda, abrange tanto os privilégios de invenção previstos 
no estatuto protetor da propriedade industrial, como os modelos de utilidade, 
desenhos ou modelos industriais e variedades novas de plantas; 

Considerando que os contratos de licença da exploração dessa propriedade, 
de natureza temporária e resolúvel, estão sujeitos à extinção ou caducidade, 
passando ao domínio público, em decorrência da expiração de prazos e condi
ções previstos no Código de Propriedade Industrial; 

Considerando que os contratos de exploração de marcas de indústria e co
mércio, se extinguem também, em conseqüência de caducidade, da não prorro
gação dos respectivos prazos de vigência ou pela renúncia; 

Considerando que a dedução dos royalties só se legitima quando compro
vada a validade e eficácia dos respectivos contratos de exploração de patentes 
e de marcas de industria e comércio; 

Considerando que é necessário estabelecer constante fiscalização para efei
to de contrôle da extinção, caducidade e uso efetivo dos privilégios mencionados 
nos dois itens anteriores; 

Considerando que é necessário verificar se a existência do know-how está 
ou não vinculada à licença de exploração da patente; 

Considerando, finalmente, o disposto no art. 74, da Lei 3.470, de 28-11-958: 
RESOLVE: 
1.0) As despesas efetuadas a título de royalties, pela licença de explora

ção de inventos privilegiados, deverão ser comprovadas perante a fiscalização 
do Impôsto de Renda, mediante a apresentação da patente e do respectivo con
trato, devidamente legalizados na forma prescrita pelo Código de Propriedade 
Industrial; 

2.0) As despesas efetuadas sob o mesmo titulo, pela autorização do uso 
de marcas de indústria e comércio, deverão ser comprovadas junto à fiscali
zação do Impôsto de Renda, através da exibição do certificado de registro, ex
pedido na forma da legislação vigente e do respectivo instrumento de autori
zação, devidamente legalizado; 

3.°) A comprovação das despesas a título de royalties resultantes da li
cença de exploração de know-how, deverá ser feita à fiscalização do Impôsto 
de Renda por meio da apresentação do respectiva contrato, que evidencie ser 
alheio à patente e elaborado na forma da legislação em vigor; 

4.°) Em todos os casos deverão ser observadas as eXigências da Lei do 
Sêlo e nos documentos de procedência estrangeira, exigidas as respectivas tra
dução e prova da transcrição no Registro de Títulos e Documentos, conforme 
prescreve o art. 136, inciso 6.°, do Decreto 4.837, de 9-11-1939; 

5.°) As declarações dos exercícios de 1957 a 1961 serão revistas pela fis
calização do Impôsto de Renda, dentro do prazo de 180 dias, contados de 1.0 de 
julho próximo vindouro, a fim de ser apurado, em cada exercício, o seguinte: 

a) nome do titular da patente de invenção ou da marCa de indústria ou 
comércio; 

bl domicílio do titular acima indicado: 
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c) número e data de expedição da patente ou registro da marca de indús
tria ou de comércio; 

d) nome da emprêsa que, no Brasil, explora a licença da patente ou da 
marca de ind'ústria ou comércio; 

e) total dos royalties creditados ao titular da patente ou da marca de 
indústria ou de comércio, em cada um dos anos de 1956 a 1960; 

f) receita bruta do produto fabricado ou vendido; 
g) total dos royalties glosados, não somente por inobservância dos limites 

fixados na Portaria n.o 436, citada, como também pelo descumprimento das 
exigências constantes da presente Ordem de Serviço; 

6.0 ) Em hipótese alguma será sustada a aplicação das atuais determina
ções em virtude de dúvidas, as quais, imediatamente formuladas, serão diri
midas pela Divisão do Impôsto de Renda. 

a) JosÉ BITTENCOURT ANJO COUTINHO 

Diretor 

ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR-62/12, EM 28 DE AGóSTO DE 1962 
Dispõe sôbre o recolhimento, pelas pessoas jurídicas que se utilizarem da facuL

dade que lhes é concedida pelo art. 34 da Lei n.o 3.995, de 14-12-61, do 
Adicional Restituível de que trata o art. 207 do Regulamento do Impôsto 
de Renda. 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso de suas atribuições, e 
Considerando que o art. 34 da Lei n.o 3.995, de 14 de dezembro de 1961, 

facultou às pessoas jurídicas de capital 100% nacional deduzir, para aplicação 
ou reinvestimento em indústria considerada pela SUDENE de interêsse para 
o desenvolvimento do Nordeste, até 50 %, mas tão-só e exclusivamente do im
pôsto de renda a que estiverem sujeitas; 

Considerando que tôda e qualquer regra legal que outorgue vantagens, be
nefícios ou privilégios é de interpretação estrita, abrangendo seus favores ape
nas à hipótese que expressamente especifica; 

Considerando que aquêle preceito legal não exclui a incidência do tributo, 
permitindo somente dar outro destino à metade do impôsto de renda devido; 

Considerando que o Adicional Restituível, instituído pela Lei n.O 1.474, de 
26 de novembro de 1951. alterada pela de n.O 2.973, de 26 de novembro de 
1956, e regulamentado pelo Decreto n.O 47.373, de 7 de dezembro de 1959 (Ar
tigo 207), sendo empréstimo compulsório. é, portanto, ônus inteiramente di
verso e independente do impôsto de renda. que apenas serve de base ao cálculo 
para a arrecadação daquele; 

Considerando que êsse empréstimo deve ser calculado sôbre o impôsto a 
que estiver sujeita a pessoa jurídica, conforme se acha claramente expresso no 
art. 1.0 da Lei n.O 2.973, citada; 

Considerando que o Adicional Restituível se destina ao Plano de Reapare
lhamento e Fomento da Economia Nacional _. política plenamente harmônica 
com a do desenvolvimento do Nordeste -, devendo, por isso mesmo, os meios 
indispensáveis à sua execução ser obtidos sem prejuízos dos que forem neces
sários à consecução daquela; 

Considerando, afinal, que as pessoas jurídicas vêm pretendendo, indevida 
e ilegalmente, estender ao Adicional Restituível o favor previsto no aludido 
art. 34; 

DETERMINA: 
Aos Senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de 

Renda, que o Adicional Restituível, a que se refere o art. 207 do Decreto núme
ro 47.373, de 7 de dezembro de 1959, seja calculado e integralmente recolhido 
com base na totalidade do impôsto devido, independentemente de haver ou não 
a pessoa jurídica pleiteado os favores do art. 34 da Lei n.O 3.995, de 14 de 
dezembro de 1961. a) SCIPIONE MANDINA 

Diretor 
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ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR-63/1, EM 16 DE JANEIRO DE 1963 

Aprova o modêlo da ficha-súmula de que trata o art. 21, § 2.0 , da Lei n.O 4.154, 
de 28 de novembro de 1962 (D.O. de 30). 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso de suas atribuições le~ 
gais, e, 

Considerando que, nos têrmos do art. 21, § 2.°, da Lei n.O 4.154, de 28 de 
novembro de 1962 m.o. de 30), "os tabeliães de notas e serventuários que exer
çam função de notário público, federais ou estaduais, preencherão, em cada 
caso, uma ficha-súmula de todos os elementos constantes da guia apresentada 
pelo vendedor do imóvel, encaminhando-a à competente repartição lançado
ra do impôsto de renda, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao em que lavra
da a respectiva escritura"; 

RESOLVE: 
Aprovar, no interêsse da uniforme execução do serviço, o anexo modêlo da 

ficha-súmula de que trata o referido mandamento legal, ficha que será confec
cionada em cartolina branca, com o pêso de 180 (cento e oitenta) gramas o 
metro quadrado, dimensões de 20 (vinte) centímetros de comprimento por 12 
(doze) centímetros de largura, e dizeres inscritos a tinta preta. 

Publique-se e cumpra-se. 
a) SCIPIONE MANDINA 

Diretor 

ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR-63/3, EM 5 DE FEVEREIRO DE 1963 

Aprova as fórmulas de "Declaração de Propriedade de Títulos ao Portador', aJ 
que se refere o art. 3.0, letras a e b, da Lei n.O 4.154, de 28 de novembro 
de 1962 (D.O. de 30). 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso de suas atribui
ções legais, e, 

Considerando que a Lei n.o 4.154, de 28 de novembro de 1962 m.o. de 30), 
dispõe, em seu art. 3.°, letras a e b, que: 

"Art. 3.0 - As pessoas jurídicas somente deverão pagar os rendi
mentos especificados nos incisos 3.0 e 6.° do artigo 96 do Regulamento 
a que se refere o art. 1.0 e na alínea a do art. 8.0 desta lei: 

a) mediante declaração de propriedade, em fórmula aprovada pela 
Divisão do Impôsto de Renda, assinada pelo portador de título, quando 
o rendimento fôr pago contra a apresentação dos próprios títulos ao 
portador; 

b) mediante declaração de propriedade, nos têrmos da alínea an
terior, assinada por corretor de títulos, banco ou sociedade de crédito, 
financiamento ou investimento que tenha os títulos em custódia, depó
sito ou penhor, quando os rendimentos forem pagos contra cupões de 
títulos ao portador;" 

RESOLVE: 
Aprovar, em obediência a essas disposições legais, as inclusas fórmulas de 

"Declarações de Propriedade de Títulos ao Portador", em dois modelos, sendo 
o primeiro relativo a "Ações ao Portador" (modêlo 1) c o segundo referente a 
"Outros Títulos ao portador" (modêlo II), fórmulas que serão confeccionadas 
em papel Super-Bond B.B., 16 quilos (52 gramas), côr amarelo canário (mo
dêlo 1), e côr rosa claro (modêlo lI), nas dimensões de vinte e dois (22) por 
trinta e três (33) centímetros, e dizeres invariáveis impressos, tipogràficamente, 
a tinta preta. 

Publique-se e cumpra-se. 
a) SCIPIONE MANDINA 

Diretor 
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DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE AÇÕES AO PORTADOR 
(Lei n.O 4 154, de 28!Jt!62 - artigo :l.o) '\!odêlo 

IDE:-iTIDADE DO PROPRIETÁRIO DOS TÍTULOS 
?'\ ,0 de InscrÍção_ 

SOClEDADI,; R~!lSSORA DOS TÍTULü~ 
X ,() de hl~crjçào_ 

Nome. Dtnominaçã{L _ 

Estado civiL Data do Nascimento_ 

Enderêço ______ _ Cidade __ Estado 

Cidade_____________ Estado__ ____ Capital 80cial - CrL __ 
Xumero do Certificado de registro do capital na 8l''\100, exibido il 
fonte pagadora, quando se tratar de residente ou domiciliado no em_ a~'C)(,sJ do valor )Jominal Cr$ 

exterior_"_ sendo_ Pref. ('_ 

YL\ 

Ouatro via" 

Dividido 

Ord. 

Repartição onde apresenta sua declaração de rendimentos: Repartiçfto onde apreS('Ilta sua Jcrlaraçãc dl' rendimentos: 

AQÜES PREFEREl-iCIAIS AÇÕES ORDINÁRIAS 

Títulos Títulos Títulos Títulos 

Numero 

transporte 

Quantidade 
Ações 

Numero 

transporte 

Total 

! Quantidade 
Ações 

0:umero 

transporte 

Quantidade 
Ações 

Numero 

transporte 

Total 

DATA DA ASSE-\IBL}:rA OU ATO QUE AUTORIZOU A DISTRIBUIÇ;.~O ABAIXO __ 

Cupões 
ou 

Dividendos 
~úmeros 

DISORg!l"'AÇ.~O 00 RE'lDIMCNTO (Dividendos, Ações Novas, Bonificaçõcs e Outros) 

I 
Quantidade I 

de 
Ações 

i 

Valor 
por 

Ação 
Cr$ 

SOMA 

Total do 
Rendimento 

Cr$ 

A IlESCOXTAR·- RETE\Ç;.~O NA FONTE 

Impôsto 
de Renda 

28% 

Adieional 
Lei D.O 4.15'; 

5% 

Adicional 
Restituível 

Leis D.Oi; 

47412.973 
W:;. 

Tutal 
dos 

Descontn :-

I Quantidade 
, Ações 

fl96_ 

Líquido 
a 

Pagar 
('r~ 

Declaração feita por Cúrretores de TituloR, Banco ou Sociedade de 
Crédito, Financiamento ou Investimento (Lei n.O 4154, de 28/11/62, 
artigo 3.°, letra b) 

Para os efeitos legais, declaro que são de minha propriedade os 
títulos ao port.ador acima discriminados. 

Xom('~ __ ~_~ _de 10 

Enderêço __ ------------
_ls'3inatura do declarante 

Cidade ___ . Documento de ideutidade: __ 

Declaramos para os p,feitos l('gais, e soh nossa rrsponsahilidade, que 

os títulos ar·ima discrimillados ::::iio de !Jroprif'uade de: _ 

Autenticação da fonte pagadora do rendimento 

__ de 196 

Assinatura do declarante Assinatura do respollsável 

OBSERVAÇÕES: 
1.a e 2.1\ vias - Destinadas i\ fonte pagadora do rendi'mento, que anexará a 2.a via it guia de recolhimento do impôsto. 
3.a e 4.a vias --- Entregues ao portador dos títulos que anexará a 3.8 via à suarespertiva declaração de rendimentos. (Lei n.O 4.154, OI" 

28-11-62, art. 13.0, § 3.0) 
(Se o espaço para discriminação dos títulos não fôr suficiente, completar em fôlha à parte) 

~lndô~o aprov.,lo pela Divi,õo dn Impô,t" de Rpnda (0.8. N.o DIR 6:lf:l rle .1/2/63 - n.(). de 11J2!o:l, 
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DECLARAÇ,~O DE PROPRIEDADE DE OUTROS TÍTULOS AO PORTADOR 

EXCETUADAS AÇÕES 

(Lei n,O 4.154, de 28/11/62 - artigo 3.°) Modêlo II 

SOCIEDADE EMISSORA DOS TíTULOS 

381 

VIA 

Quatro vias 

IDENTIDADE DO PROPRIETÁRIO DOS TÍTULOS 
N.o de Inscrição_ N.O de Inscrição ___________________ _ 

Nome ___ _ Denominação ___ _ 

Estado civiL Data do Nascimento __ Sede __ . 

Enderêço ___ _ Cidade __ Estado ___ _ 

Cidade ___ _ _ _______ Estado __ Capital Social-- Cr$ __ _ __ Dividido 

Numero do Certificado de registro do capit.lna SllMOC, exibido:i 
fonte pagadora, (]Lando se tratar de re::'lidf'nte ou dornicíliado no CllL ações, do valor Komin.! Cr$_ 

cxtprior __ _ sendo_ __________ Pref. e ____ _ Ord. 

Repartição oude aprpseuta ::!([a declaração ue rendimentos: Repartição onde apresenta sua declaraçãc de rendimentos: 

(Discrimine pelos respectivos grupos de títulos provisórios ou múltiplos, se existentes) 

NATUREZA 
Debêntures, Partes Beneficiá

rias, ou de Fundador etc. 

Números RENDIMENTO IMPÔSTO RETIDO 

Cupôes 
Números 

e 
Outros 

Debêntures 
P. Beneficiá

rias e de 
Fundador 

de Valor 
Ordem Nominal 

Série 
I 

'i I Cr$ 
. -1-

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTO:__ _/ _____ !196 __ 

Valor 
Unitário 

SOMA 

1lJSCRIMINAÇÀO DO l{ENDIMENTO 

A DESCONTAR - - RETENÇÃO NA FONTE 

Total do 
Rendimento 

Cr$ Impôsto 
de Renda 

28% 

1 ' , 1 

Adicional I 
Lei n.O 4.154 

5% 

-----1 
i 

Adicional 
Restituível 

Leis n.s 
1. 474/2.973 

15% 

Total 
dos 

Descontos 

Cr$ 

Líquido 
a 

Pagar 
Cr$ 

Dcclara~'::o feita por Corretores de Títulos, Banco ou Sodeuade de 
Crédito, Financiamento ou InvrRtimento (Lri 1l/'·t15·1, df' 28jllJ()2, 

Para os efeitos legais, declaro que S:l.O de minha proprit'danc os 
títulos ao portador acima discriminados. 

artigo 3.°, letra b) 

Nome ____ _ __de 19 ___ _ 

Enderêço __ 
Assinatura do declarante 

Cidade ___ _ _ ___ Estado __ Documento de identidade: ___________________ _ 

Declaramos para os efeitos legais, c sob nossa responsabilidade, que 

os títulos acima discriminados são de propriedade de: _________ _ 

Autenticaç,ao da fonte pagadora (to rendimento 

_Ut'.I\1O 

----- ------------- --" -----_._------
Assinatur:.t do declarante Assinatura do rpsponsável 

O!lSEIn AVJES: 
l.a e 2.n vias - Destinadas ;t fonte pagadora do rendimento, que anexará a 2.8 via à guia de recolhimento do impôsto. 
:~.a e 4/1. vias - Entregues ao portador dos títulos qlleanexari a 3.f\via li sua respectiva declaração de rendimentos. (Lei 0,° 4.154, de 

28-11-62, art. 13, § 3.°) 
(Se o espaço para discriminação dos títulos não fôr suficiente, completar em fôlha à parte) 

Modêlo aprov,do pela Divisão do Impôsto de Renda (O.S. N.o DIR - 6,1/3 de 5/2/63 - D.a. de 14/2/63) 



382 MANUAL DO IMPÔSTO DE RENDA NA FONTE-IV-8 

ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR-63/5, EM 14 DE FEVEREIRO DE 1963 

Disciplina a correção monetária do ativo imobilizado das pessoas jurídicas (ar
tigo 101 do Regulamento do Impôsto de Renda) no biênio 1963-1964. 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições, 
Considerando que o Conselho Nacional de Economia, cumprindo atribuições 

conferidas pelo art. 57 da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958, nos têrmos 
da Resolução n,o 3, de 24 de janeiro de 1963, comunicada a esta Divisão pelo 
Ofício n.o SCP/125, de 25 do mesmo mês, fixou novos coeficientes para a cor
reção monetária dos valôres do ativo imobilizado das firmas e sociedades; 

Considerando que foram estabelecidos pela referida Resolução coeficientes 
de 1,49 para imóveis e 1,64 para equipamentos industriais e todos os demais 
componentes do ativo imobilizado, destinados a retificar os anteriormente apro
vados pelas Resoluções n,'" 1 e 2, de 29 de janeiro de 1959 e 13 de dezembro 
de 1960, respectivamente, do mesmo Conselho; 

DETERMINA: 
Aos Senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impõsto de 

Renda que observem e façam cumprir as seguintes instruções: 
I - As firmas ou sociedades poderão corrigir a tradução monetária do 

valor original dos bens do seu ativo imobilizado (atualização), até o limite das 
variações resultantes da aplicação de coeficientes multiplicadores estabelecidos 
pelo Conselho Nacional de Economia, para aumento obrigatório do seu capital. 

II - Entende-se por valor original dos bens do ativo imobilizado a impor
tância em moeda nacional, constante da contabilidade, pela qual aquêles te
nham sido adquiridos pela firma ou sociedade, ou a ela incorporados. Nos casos de 
despesas ou valôres expressos em moeda estrangeira, a conversão para a moeda 
nacional será feita à taxa vigente na época da aquisição ou incorporação, e, se 
essa taxa não fór conhecida, será adotada a taxa média do respectivo ano. 

III - Durante o biênio 1963-1964 vigorarão os seguintes coeficientes multi
plicadores, de acôrdo com a Resolução n,o 3, de 24 de janeiro de 1963: 

a) para todos os componentes do ativo imobilizado, excetuados os bens 
imóveis: 

Índice único. até e inclusive 1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

29,63 
28,95 
27,36 
23,48 
19,83 
16,65 
14,81 
12,76 
11,17 
10,48 
9,58 
8,66 
7,76 
6,38 
5,69 
5,02 
3,87 
3,41 
2,97 
2,51 
2,55 
2,10 
1,98 
1,45 
1,00 
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b) para os imóveis compreendendo o valor do terreno e benfeitorias, in
clusive prédios: 

índice 'único, até e inclusive 1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

19,18 
18,60 
18,01 
15,88 
12,01 
11,23 
lO,65 
9,67 
8,14 
6,97 
6,93 
6,39 
6,00 
5,42 
5,04 
4,46 
3,68 
3,10 
2,71 
2,32 
2,22 
1,80 
1,79 
1,36 
1,00 

IV - Os coeficientes multiplicadores referidos no item anterior vigorarão 
até 31 de dezembro de 1964. 

V - A correção poderá ser efetuada a qualquer tempo e os novos valô
res do ativo imobilizado vigorarão até nova correção pela firma ou sociedade. 
No caso da correção ser inferior aos limites máximos permitidos, poderá a 
firma ou sociedade efetuar, a qualquer tempo, nova correção, observados os 
limites vigentes à época de sua realização. 

DA CORREÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO 

VI - As correções, enquanto estiverem em vigor os coeficientes a que alude 
o item III desta Ordem de Serviço, serão baseadas nos bens do ativo imobili
zado constantes do balanço ou balancete levantado a 31 de dezembro de 1962. 

VII - Serão deduzidas do valor de aquisição ou incorporação dos bens do 
ativo imobilizado, em cada ano, antes de se proceder a correção: 

a) a parcela correspondente a auxílios e subvenções, ou outros recursos 
públicos não exigíveis, recebidos pela firma ou sociedade para auxílio específico 
na realização do ativo; 

b) a parcela correspondente ao saldo devedor do empréstimo tomado no 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, salvo se a firma ou a socieda
de acordar com êsse Banco a correção simultânea do saldo devedor do emprés
timo, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo; 

c) a parcela correspondente ao valor dos bens baixados, física e contà
bilmente, até a data da correção; 
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VIII - Apurado o líquido do ativo imobilizado, em cada ano, passível de 
correção, o seu valor será multiplicado pelo respectivo coeficiente, obtendo-se, 
assim, a nova tradução monetária. A variação do valor dos bens do ativo imo
bilizado será a diferença entre aquêle líquido e sua nova tradução monetária. 

DA CORREÇÃO DOS FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO OU DE DEPRECIAÇÃO 

IX - Serão deduzidas do valor dos fundos de amortização ou de depre
ciação, ou das amortizações ou depreciações diretas. antes de se proceder a 
correção: 

a) a parcela correspondente à amortização ou depreciação dos bens adqui
ridos com auxilias e subvenções, ou outros recursos públicos não exigíveis, rece
bidos pela firma ou sociedade para auxílio específico na realização do ativo; 

b) a parcela correspondente a amortização ou depreciação dos bens adqui
ridos com empréstimo tomado no Banco Nacional do Desenvolvimento Econô
mico, na proporção do saldo devedor existente a 31 de dezembro de 1962, salvo 
se a firma ou sociedade acordar com êsse Banco a correção simultânea do saldo 
devedor do empréstimo, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo; 

c) as parcelas correspondentes às amortizações ou depreciações, em cada 
ano, dos bens baixados física e contàbilmente. 

X - Obtido o valor líquido dos fundos de amortização ou de depreciação, 
ano a ano, também passivel de correção, processar-se-á esta, mediante a apli
cação, em cada ano, dos coeficientes multiplicadores correspondentes. A varia
ção será a diferença entre o valor dos fundos de amortização ou de deprecia
ção e sua nova tradução monetária. 

DO AUMENTO LíQUIDO DO ATIVO E COMPENSAÇÕES DO PASSIVO 

XI - Da diferença entre as variações de que tratam os it2ns VIII e X, 
serão deduzidas, para obtenção do aumento líqUido do ativo: 

a) as correções monetárias ou reavaliações efetuadas anteri2rmente; 

b) a critério da firma ou sociedade, os prejuízos contabilizad:>s até o ba
lanço de 1962, inclusive, desde que inexistam fundos de reserva ou lucw.s em 
suspenso, de acôrdo com o artigo 43, ~ 3,°, do Regulamento aprovado com o De
creto n.O 47.373, de 7 de dezembro de 1959. 

XII - Serão ainda deduzidas, obrigatóriamente, da diferença de que trata 
o item XI, de modo que o aumento do valor do ativo imobilizado fique total ou 
parcialmente compensado pelo aumento do valor do passivo resultante da cor
reção do saldo das dívidas contraídas para inversão no ativo imobilizado, as 
seguintes parcelas: 

a) as variações cambiais no saldo devedor de empréstimo em moeda es
trangeira; 

b) as variações decorrentes das op~rações a que se refere o art, 16 da Lei 
n.O 2,973, de 26 de novembro de 1956; 

c) as correções no saldo devedor de empréstimo do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico, nos casos prevístos na parte final da alínea b 

do item VII, 

DO AUMENTO DO CAPITAL E CCRREÇÕES DO PASSIVO 

XIII -- A diferença entre as variações referidas nos itens XI e XII cons
titui o valor líquido apropriáv?l para o aumento do capital da firma ou so
ciedade. 
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XIV - Para a correção do saldo devedor de empréstimos referidos no 
item XII, aplicados na aquisição de bens do ativo imobilizado, serão registradas 
as diferenças em moeda nacional apurada a 31 de dezembro de 1962: 

a) da variação cambial do saldo da dívida em moeda estrangeira conver
tida à taxa de câmbio aplicável para a liquidação do empréstimo naquela data; 

b) da variação do saldo da dívida, pela aplicação de índices de escala mó
vel previstos no contrato, naquela mesma data, nos casos de operações a que 
se refere o art. 16 da Lei n.o 2.973, de 26 de novembro de 1956; 

c) do nôvo montante do saldo da dívida, naquela mesma data, para com 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, se o contribuinte acordar com 
êsse Banco a correção do valor do saldo da dívida aos mesmos coeficientes 
aplicados na correção do ativo adquirido com a utilização do empréstimo. 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

XV - O montante da correção não será, em tempo algum, computado 
para os efeitos das depreciações ou amortizaçõEs p-:evistas na legislação do im
pôsto de renda, ficando a pessoa jurídica obrigada a destacar na sua contabi· 
lidade o registro do valor original dos bens e o montante das ~orreções. 

XVI - É facultado ao contribuinte realizar a correção dos valôres contabi
lizados, até o limite do aumento líquido do ativo a que se refere o item XI. 

XVII - Ao valor líquido a que alude o item XIII corresponderá obrigato
riamente o aumento, em igual importância, do capital da firma ou sociedade. 
A fração do valor nominal de ações poderá ser mantida em conta especial do 
passivo não eXigível, até a correção seguinte. 

XVIII - O aumento líquido do ativo imobilizado a que se refere o item XI 
será contabilizado, permanentemente, em conta especial do ativo, sob o título 
"Correções Monetárias", ou semelhante, a qual, a exemplo das contas represen
tativas das correções ou reavaliações efetuadas na conformidade da legisla
ção anterior, só poderá ser alterada: 

a) no caso de nova correção; 
b) para registrar a baixa ou a mutação de bens do ativo imobilizado que 

tenha sido objeto de correção. 
XIX - Nos casos preVistos na alínea b do item anterior, a baixa ou a 

mutação será registrada parte na conta de registro do valor original do bem 
e parte na conta de correção monetária, tendo em vista o ano em que o bem 
foi adquirido ou incorporado à firma ou sociedade e as correções ou reavalia
ções efetuadas até a data da baixa ou redução do valor do bem. 

XX - Os benefícios previstos nesta Ordem de Serviço só aproveitam às 
pessoas jurídicas que não tiverem débito de impôsto de renda vencido na data 
da assembléia-geral que aprovar o aumento do capital, no caso de sociedades 
por ações, na data da alteração do contrato social, das demais sociedades; ou 
na data da contabilização do aumento do capital, se se tratar de firma individual. 

XXI - A falta de integralização do capital da firma ou sociedade não 
impede as correções previstas nos itens precedentes, mas o aumento líquido de 
ativo que dela resultar não poderá ser aplicado na integralização de ações ou 
quotas de capital anterior. 

DO IMPÕSTO E DO SEU RECOLHIMENTO 

XXII - Os aumentos de capital realizados na conformidade desta Ordem 
de Serviço estão sujeitos unicamente ao impôsto de renda na fonte, à razão de 
10% (dez por cento), como ônus da pessoa jurídica. 

XXIII - Para efeito de apuração do lucro tributável nas firmas ou socieda
des, não será admitido como dedução o impôsto a que se refere o item anterior. 
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XXIV - O impôsto de que trata o item XXII será recolhido à repartição 
competente por meio de guias, instruída a primeira delas com um demonstrativo 
dos cálculos e lançamentos contábeis efetuados e cópia da ata da assembléia
geral ou do instrumento de alteração do contrato social, conforme o caso. 

XXV - Se da correção não resultar aumento de capital, a firma ou socie
dade submeterá à competente Repartição do Impôsto de Renda, dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da data dos registros contábeis, demonstrativos dos 
cálculos e registros efetuados. 

XXVI - O recolhimento do impôsto referido no item XXII poderá ser feito 
em 12 (doze) prestações iguais, mensais e sucessivas, devendo a primeira pres
tação ser recolhida dentro de 30 (trinta) dias, contados; 

a) da data da realização da assembléia-geral de acionistas que aprovar o 
aumento de capital, no caso de sociedade por ações, independentemente do ar
quivamento da respectiva ata; 

b) da data da alteração do contrato social, no caso de outras sociedades, 
independentemente do registro dessa alteração; 

c) da data da contabilização do aumento de capital, no caso de firma in
dividual. 

XXVII - Admitir-se-á o atraso no recolhimento das prestações restantes, 
até 4 (quatro) meses, mediante o pagamento da multa regulamentar; atraso 
maior importará na perda dos benefícios, salvo nos casos de absoluta impossi
bilidade de pagamento, a juízo exclusivo do Ministro da Fazenda, que poderá 
autorizar a redução da correção e do reajustamento do capital na proporção do 
impôsto que já houver sido pago. 

XXVIII - A falta do pagamento da primeira prestação dentro do prazo 
fixado, ou a inobservância dos demais dispositivos constantes dos itens ante
riores, importará na cobrança do impôsto devido pela pessoa jurídica, pelas 
pessoas físicas ou na fonte, segundo as taxas normais. 

XXIX - Não sofrerão nova tributação, proporcional e complementar, ou 
na fonte, os aumentos de capital das pessoas jurídicas, mediante aumento do 
valor do ativo decorrente dos aumentos de capital realizados nos têrmos dos 
itens precedentes por sociedades das quais sejam acionistas ou sócios, bem 
como as ações novas ou quotas d;stribuídas em virtude daqueles aumentos 
de capital. 

XXX - O recolhimento do impôsto pela pessoa jurídica, na conformidade 
dos itens anteriores, exime do pagamento de qualquer outro impôsto, sôbre 
os mesmos rendimentos, os acionistas ou sócios das sociedades e os titulares 
das firmas que os tenham distribuído. 

XXXI - Aplicar-se-á também o disposto no item anterior aos acionistas 
ou sócios de sociedades e aos titulares de firmas isentas do impôsto de renda, 
desde que seja efetuado o recolhimento do impôsto previsto no item XXII. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

XXXII - Os documentos referidos no item XXIV devem ser apresenta
dos à competente repartição do impôsto de renda com os demonstrativos dos 
cálculos, de acôrdo com os modelos anexos (Quadros 1 e 2 e Qt;.adros Auxilia
res 3, 4 e 5), e cópias autenticadas dos lançamentos no "Diário", com a indi
cação da data e páginas do referido livro, relativos às correções do ativo, au
mento do capital e correções do passivo, referidas no item XIV, letras a, b e c 
desta Ordem de Serviço. 

a) SCIPIONE MANDINA 

Diretor 
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QUADRO: N.o 1 (ANEXO À O.S . .':i/63) 

NOVA TRADUÇÃO MONETÁRIA"DO VALOR ORIGINAL DO ATIVO IMOBILIZADO 
(Lei n.O 3.470, de 28/11/58) 

Realizada em: 1) Data da Assembléia.............. __ / __ / __ 
2) Data da alteração do contrato social. __ / __ / __ 
3) Data da contabilização do aumento. _ -1- _/ __ 

CONTA: 

19 __ 19 __ 19 __ 19 __ 19 __ 1062 Totu'! 

Ano da contabilização (aquisição e amor-
tização ou depreciação) Coeficientes 
mui tiplicadores ..................... 

ATIVO IMOBILIZADO PASSÍVEL 
DE CORREÇÃO 

I - Valor de aquisição ou incorpo-
ração (original) ............. 

Ir - Menos: Baixas (dadas em relação , ao ano de aquisição) ......... 
III - Diferença ..................... 

MENOS: 
IV - Auxílios e subvenções .......... 
V - Saldo devedor de empréstimo do 

RNDE não reajustado ....... 
VI-Soma ..... . . . ..... . ...... . ... 

VII .- Ativo imobilizado sujeito a corre-
ção (VI menos III) .......... 

AMORTIZAÇÕES OU DEPRECIAÇÕES 
CORRESPONDENTES 

VIII - Valor contabilizado anualmente. 

MENOS: 
IX - Relativas aos bens baixados até 

a data desta correção ........ 
X - Referentes aos bens adquiridos 

com auxílios e subvenções .... 
XI . - Alusivas aos bens cuja aquisição 

fôr imputada ao saldo do em-
préstimo do BNDE não rea-
justado ..................... 

XII -Soma ........................ 
XIII .. Amortizações ou depreciações 

sujeitas a correção (VIII menos 
XII) ....................... 

XIV· . VALOR LÍQUIDO DO ATIVO 
A SER CORRIGIDO (VII 
Menos XIII)......... . ..... 

XV _. NOVA TRADUÇÃO MONE-
TÁRIA (XIV multiplicado 
pelos coeficientes) .......... 

XVI - VARIAÇÃO - anterior à obten-
ção do líquido utilizável no 
aumento de capital (diferença 
XV menos XIV) ............ 

OBSERVAÇõES: 

1) A correção do ativo imobilizado será efetuada pela aplicação do res
pectivo coeficiente de correção, ao aumento do ativo imobilizado. Do referido 
aumento anual, demom;trado pela contabilidade da firma ou sociedade, serão 
deduzidos: 

a) os bens baixados, ou a diferença de valor no caso de permuta até a 
data desta correção (as reduções de ativo, para efeito de aplicação dos coe-
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ficientes de correção, serão feitas no ano em que o bem tenha sido adquirido 
ou incorporado à firma ou sociedade, e não no ano do registro da baixa ou 
mutação) ; 

b) a importância igual ao montante dos auxílios ou subvenções especí
ficos recebidos em cada ano (se o aumento de ativo no ano do recebimento 
do auxílio ou subvenção fôr inferior àquele montante, a diferença será dedu
zida nos anos seguintes ou anterioresl; 

c) a importância igual ao saldo devedor de empréstimos do Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico, nos anos e no montante da utilização do 
empréstimo (as amortizações efetuadas até a data do balanço que servir de 
base à correção, serão abatidas nas utilizações do primeiro ano, até o seu mon
tante e, sucessivamente, nos anos seguintes de utilização). 

2) A correção dos fundos de amortização ou de depreciação será efetua
da pela aplicação do respectivo coeficiente de correção ao montante da quota 
de depreciação ou amortização, anualmente contabilizada. Da quota anualmen
te contabilizada serão deduzidos: 

a) os lançamentos a débito do;; fundos de amortização ou de depreciação, 
referentes aos bens que tenham sido baixados do ativo imobilizado, até a data 
desta correção (essas importâncias poderão ser distribuídas em parcelas iguais 
nos anos decorridos entre a aquisição ou incorporação do bem e a sua baixa); 

b) uma parte da quota de amortização ou de depreciação anualmente 
contabilizada, correspondente à parcela do ativo imobilizado não sujeita a cor
reção (essa parcela não poderá exceder, em cada ano, da mesma proporção exis
tente entre a parcela do ativo não passível de correção e o total do ativo mobi
lizado, pelos valôres originais). 

3) A variação das amortizações Ou de depreciações não será contabilizada. 

QUADRO No° 2 (ANEXO À O.S. X.o .5/(3) 

NOVA TRADUÇÃO MONETARIA DO VALOR ORIGINAL DO ATIVO DIOBILIZADO 
(Lei n.O 3.470, de 28/11/.'>8) 

APURAÇÃO FIN AI, 

ATIVO IMOBILIZADO PASSÍVEL DE CORlmçÃo 

I - Variação anterior à obtenção do líquido utilizável no aumento 
de capital (XVI do Quadro I): 

CONTAS: 
A) ________________________ . ______________________ _ 
B) 
C) 
D) 
E) 
F) 

Z) ___________ . _________________________________ _ 
80:\1 A (1) ___________________________________ _ 

:\n;::-;os: 

II - Correções monetárias ou reavaliações anteriores. 
III - Prejuízos contabilizados até o balanço encerrado em 1962. 
IV - Variações cambiais no saldo devedor de empréstimos pm 

moeda estrangeira...... . . . . . . . . . . . 
V .- Correções a que se refere o artigo 16 da Lei n.o 2.973, de 

26/11/.56 ............ . 
VI - .. Correções no saldo devedor de empréstimo do BNDE ..... 

VIJ- Soma (itens II a VI) .......... . 
VIII - Variação apropriável para o aumento do capital da firma 

ou sociedade (diferença I menos VII) ..... . 
IX·· Aumento de capital. ........... . 
X -. Fração transferida para a próxima correção. 

Cr$ 
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QUADRO AUXILIAR 1\'.0 3 (ANEXO Â O.S. 5/63)' 

REC1JRSOS PÚBLICOS E EMPRÉSTIMOS DO BNDE 

ANO 

Auxílios Subvenções e Outros Recursos Públicos 
::'Iião ExigíveiH Reeebidos pell1 Firma ou Sociedad(~ 

,.. OHIGE:\[ E ESPÉCIE 

EMPRÉSTIMOS DO BNDE NÃO CORRIGIDOS 

11lovimento do Empréstimo: Cr$ 

Anos da Utilização do Principal 

CRUZEIROS 

ANO UTILIZAÇÃO SALDO DEVEDOR 

:::lALDO DEVEDOR ,\. DEDUZIR. XA COlUiEÇÃO DO .\TIVO J:l.IOBlLIZADO 

AMOR-
ANO TIZAÇÃO 

DO EM-

llTILIZAÇÃO AMOR- I SALDO 
ANO DO EM- TIZAÇÃO DEVEDOR 

PRÉSTIlVIO A DEDUZIR 
PRÉSTIMO r 

-- - - - ----- - - . 

(AUXILIAH. DO QUADRO 1, [TENS IV E V). 



390 MANUAL DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE-IV-8 

QUADRO AUXILIAR N.· 4 (ANEXO 1 o.s, N.o 5/63 

RETIFICAÇÃO ANUAL DOS FUNDOS DE DEPRECIAÇÃO OU AMORTIZAÇÃO 
(Dpbitos correspondentes ?t baixa dos hf'ns) 

CO)[TAS DO 
ATIVO 

IMOBILIZADO 

ANOS 

Ihixa IAqUiSi\:-..O 19 
do Hem --I --
I 
! 

DISTRIBUIÇÃO PELOS ANOS DECORRIDOS DA 
AQUISIÇÃO DOS BENS ATE SUA BAIXA 

'w ., '"I~"i CO! '"-I'"-iw
-' '" 

II i !I I : 

I 
' ! 

i i ! 1 

I I I 

: I I [I 

! 10 I FI I Total ,--T--I-
! 

11 I[ I' I : I i • I I; i 

I~~:l~~~~u~~~~~ -. ----- --1,1--- - --1----:---1----1-1---1--1----1---1---
! I i I i : I : 

(Auxiliar do Quadro 1, item IX). 

QVADRO AUXILIAR X.o 5 wn:xo À O.S. N .• 5/63) 

PARCELA DA QUOTA ANUAL DE AMORTIZAÇÃO CORRESPONDENTE A BENS NÃO CORRIGIDOS 

ANO TOTAL DO ATIVO PARCELA N.:\O RELAÇ,~O DEPRECIAÇ,~O , RELAÇ,~O DE (4) 
IMOBILIZADO :11'12 CORllIGIDA 312 CONTABlLIZADA DO ANO SOBRE O VALOR DE (5) 

(Auxiliar do Qua<lro 1, itens X c Xl). 
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ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR 63/16, EM 16 DE SETEMBRO DE 1963 

Altera a O.S. n.O DIR 63/5, sôbre a correção monetária dos valôres do ativo 
imobilizado das pessoas jurídicas, no exercício de 1963 (art. 101 do Regu
lamento). 

O Direter da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições, 
Considerando que o Conselho Nacional de Economia, no cumprimento do 

disposto no art. 79 da Lei n.O 4.242, de 17 de julho de 1963, procedeu à revisão 
dos coeficientes anteriormente estabelecidos para a correção monetária do ativo 
imobilizado das firmas e sociedades, nos têrmos do art. 57 da Lei n.o 3.470, de 
28 de novembro de 1958, que vigorariam no biênio 1963/1964; 

Considerando que os novos coeficientes, estabelecidos na Resolução n.O 5, 
de 16 de agôsto último, do referido Conselho, pUblicada no Diário Oficial (Seção 
I - Parte I) de 28 de agôsto de 1963, página 7.531, vigorarão até 31 de de
zembro dêste ano, devendo se processar anualmente a revisão dêsses coeficien
tes, conforme dispõe o art. 79 da Lei n.O 4.242, citada; 

Considerando que foi estabelecido um tipo unitário de índices, sem dife
renciações quanto à natureza dos bens, tornando possível a generalização Gla 
sua aplicação, como corretivo de valôres em função da depreciação monetária; 

RESOLVE: 

I - Durante o ano de 1963 vigorarão os seguintes coeficientes multiplica
dores, para a correção monetária do ativo imobilizado das firmas e sociedades, 
em substituição aos coeficientes indicados na Ordem de Serviço n.O DIR 63/5, 
de 14 de fevereiro de 1963, aplicando-se os novos coeficientes também a ter
renos e benfeitorias: 

1938 ...... . 
1939 ..... .. 
1940 ..... . 
1941. .. . 
1942 ...... . 
1943 ..... .. 
1944 ...... . 
1945 ....... . 
1946 ...... . 
1947 ...... . 
1948 ..... .. 
1949 ....... . 
1950 ...... . 
1951. .... .. 
1952 ...... . 
1953 ...... . 
1954 ...... . 
1955 ....... . 
1956 ..... .. 
1957 ..... .. 
1958 ..... .. 
1959 ..... .. 
1960 ..... .. 
1961. ..... . 
1962 ....... . 

ANO Coeficiente 

35,24 
35,24 
33,91 
31,53 
27,65 
23,64 
20,HI 
17,28 
14,98 
13,31 
12,14 
11,23 
10,15 
8,85 
7,75 
6,76 
5,67 
4,77 
3,98 
3,46 
3,03 
~,49 
1,94 
1,43 
1,00 

II - Revogado o disposto nos itens In e IV da Ordem de Serviço referida 
no item anterior, continuam em vigor as demais disposições, não alteradas por 
esta Ordem de Serviço. 

a) OCTAVIO PRADO FILHO 
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ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR 63/20, EM 15 DE SETEMBRO DE 1963 
Normas para a execução dos sen'iços de cobrança do empréstimo compulsório 

(art. 72 da Lei n.O 4242, de 17 de julho de 1963). 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuiçôes 
legais, e, 

Considerando que a cobrança do empréstimo compulsório instituído nos 
têrmos do art. 72 da Lei n.o 4.242, de 17 de julho de 1963, foi regulamentada 
pelo Decreto n.O 52.314, de 31 do mesmo mês; 

Considerando que são extensivas a êsse empréstimo compulsório as dispo
sições da legislação do impôsto de renda que lhe foram aplicáveis (art. 14 do 
Regulamento baixado com o Decreto citado); 

Considerando que à DIR incumbe expedir instruçôes aos seus órgãos de
legados. para a execução dos serviços de cobrança daquele empréstimo com
pulsório; 

RESOLVE: 
I - Nos casos de lançamento do empréstimo compulsório com base nas 

declarações de pessoas físicas, excluídos os rendimentos do trabalho classifi
cáveis na cédula "C", a emissão dos documentos de cobrança (notificações, 
recibos, etc.) obedecerá às mesmas normas observadas nos trabalhos de lan
çamento do impôsto de renda; 

I! - As quotas do lançamento do empréstimo compulsório, em número de 
três (3), terão vencimentos, preferencialmente, em outubro, novembro e de
zembro, sendo arredondadas, de modo que nenhuma delas tenha fração inferior 
a Cr$ 100 (cem cruzeiros); 

lI! - No cálculo do total do empréstimo compulsório, a ser lançado ou 
descontado na fonte, será abandonada, relativamente a cada subscritor, a fração 
inferior a CrS 100 (cem cruzeiros); 

IV - Na arrecadação do empréstimo compulsório através de retenção nas 
fontes pagadoras, mensalmente, sôbre rendimentos do trabalho classificáveis 
na cédula "C", segundo a tabela prevista no artigo 5.° do Regulamento apro
vado pelo Decreto n.o 52.314, de 31 de julho último, serão utilizados os recibos 
e as guias de recolhimento do impõsto de renda devido na fonte, sôbre salários, 
com aposição do carimbo próprio, conforme estabelece o artigo 13 do mesmo 
Regulamento; 

V - Nos demais caso", de recolhimento do empréstimo compulsório me
diante retenção nas fontes pagadoras, nos têrmos do artigo 3.° do mencionado 
Regulamento, serão observadas as mesmas normas vigentes para a arrecada
ção do impôsto de renda. sôbre os respectivos rendimentos, com a utilização 
dos recibos ou guias de recolhimento do impôsto, aos quais também deverá ser 
apôsto o carimbo próprio, a que se refere o item IV: 

VI - A fonte pagadora (empregador), nos casos de que trata o item IV, 
indicará no verso da guia de recolhimento, ou em fôlha complementar anexa, 
quando o espaço da guia fôr insuficiente, ou nomes completos dos beneficiá
rios, o respectivo rendimento e a quantia do empréstimo compulsório de cada 
um dêles; 

VI! - O desconto do empréstimo compulsório, pelas fontes, sôbre rendi
mentos do trabalho classificáveis na cédula ·'C". terá por base a remuneração 
total de cada mês, abrangendo quaisquer proventos ou vantagens pagos, sob 
qualquer título e forma contratual, pelos cofres públicos federais, estaduais 
ou municipais, pelas entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista, 
pelas firmas e sociedades ou por particulares, nos têrmos do artigo 5.° e seu 
§ 1.0 do Regulamento do Impôsto de Renda; 

VIII - Na expressão "rendimentos do trabalho classificáveis na cédula C", 
a que alude o item VII, não se incluem as diárias e as ajudas de custo pagas 
pelos cofres públicos I e as que forem pagas por entidades privadas, quando 
destinadas à indenização de gastos de viagens de instalação do beneficiário e 
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da sua família em localidade diferente daquela em que residia, bem como as 
diárias do comparecimento pagas pelos cofres públicos, exceto as percebidas 
pelos membros de órgãos administrativos de deliberação coletiva, parcelas que, 
nos têrmos da legislação do impôsto de renda em vigor, não constituem rendi
mentos tributáveis na cédula em referência; 

IX - Do rendimento bruto de cada mês, a que se refere o item VII, pago 
ou creditado, serão deduzíveis as quantias relativas às contribuições para cons
tituição de fundos de beneficência e ao impôsto sindical; 

X - Os rendimentos do trabalho classificáveis na cédula "C", quando pagos 
acumuladamente, serão considerados nos meses a que se referirem, excluídas 
as parcelas correspondentes a período anterior ao mês de agôsto de 1963; 

XI - Nos casos de pagamentos ou créditos de remuneração pro-labore 
ou de honorários a titular de firma individual, sócios, diretores ou conselheiros 
de sociedades, bem como de gratificação a empregados, em quantias superiores aos 
limites estabelecidos na legislação do impôsto de renda, considerar-se-á classifi
cável na cédula "C" apenas a importância que não exceder àqueles limites; 

XII - Quando houver pagamentos fracionados de vencimentos ou de salá
rios ou remuneração constituída de parte fixa e parte variável, o desconto do 
empréstimo compulsório será efetuado, mensalmente, sôbre a totalidade do ren
dimento referente a cada mês, a partir de agôsto de 1963; 

XIII .- Se a pessoa física perceber rendimentos do trabalho classificáveis 
na cédula "C", de mais de uma fonte pagadora, a importância mensal do em
préstimo compulsório será calculada pela aplicação da tabela prevista no artigo 
5.° do Regulamento que disciplina a matéria, tomando-se por base a soma dos 
rendimentos mensais percebidos de tôdas as fontes; 

XIV - Na hipótese do item XII o beneficiário indicará a cada uma das 
fontes a parcela do empréstimo compulsório que deverá ser descontada; 

XV - A pessoa física que, omitindo o fato de perceber rendimentos do 
trabalho classificáveis na cédula "C"', de mais de uma fonte pagadora, contri
buir para o empréstimo compulsório mediante o recolhimento de importância 
mensal inferior à legalmente devida, ficará sujeita às penalidades previstas 
no Regulamento do Impôsto de Renda, para os casos de evidente intuito de 
fraude, consoante o disposto no ~ 3.° do artigo 7.° do Regulamento aprovado 
pelo Decreto n.O 52.314, de 31 de julho último; 

XVI - Quando o sócio ou diretor ou conselheiro de sociedade, titular de 
firma individual, o empregado ou o funcionário auferir num mês quantia su
perior ao limite de Cr$ 73.749 (setenta e três mil, setecentos e quarenta e nove 
cruzeiros), em virtude do acréscimo de vantagens periódicas, tais como grati
ficação natalina (13.° salário), gratificações de balanço (semestrais e anuais), 
percentagem nos lucros e semelhantes, sàmente ficará sujeito ao empréstimo 
compulsório sôbre a importância total auferida naquele mês, se a soma dos 
seus honorários ou da sua remuneração básica com a quota mensal correspon
dente àquelas vantagens exceder o referido limite; 

XVII - Nos casos de arrecadação nas fontes, correspondente aos rendi
mentos do trabalho classificáveis na cédula "C", o recolhimento do empréstimo 
compulsório será feito às repartições próprias durante o mês seguinte ao do 
pagamento ou crédito do rendimento; 

XVII - Quando se tratar de pagamento feito por filiais ou agências de 
firma ou sociedade com sede em lugar diverso, no Brasil ou no estrangeiro, o 
recolhimento do empréstimo compulsório será efetuado às repartições arreca
dadoras do local de cada uma das fontEs; 

XIX - As pessoas físicas sàmente ficarão sujeitas ao empréstimo compul
sório, mediante lançamento na forma do artigo 4.° do Regulamento baixado 
com o Decreto n.O 52.314, de 31 de julho último, se a sua renda bruta anual, 
apurada de acôrdo com o artigo 19 do Regulamento do Impôsto de Renda 
(Decreto D.O 51.900, de 10-4-1963), diminuída do rendimento líquido da cédula 
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"C", ultrapassar o limite de Cr$ 884.000 (oitocentos e oitenta e quatro mil cru
zeiros) ; 

XX - As fontes pagadoras fornecerão aos subscritores documento compro
batório da retenção, isento de sêlo, podendo ser expedido um só comprovante 
anual, com todos os elementos identificadores dos recolhimentos mensais, nos 
casos de empréstimo compulsório sôbre rendimentos do trabalho classificáveis 
na cédula "C". 

Publique-se e cumpra-se. a) OCTAVIO PRADO FILHO 

ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR 64/4. EM 14 DE FEVEREIRO DE 1964 

Altera a O.S. n.O DIR 63/16, sôbre a correção monetária dos valôres do ativo 
imobili.zado elas pessoas jurídicas, no exercício de 1964 (art. 101 do Regu
lamento). 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições, 
Considerando que o Conselho Nacional de Economia, no cumprimento do 

disposto no art. 79 da Lei n.O 4.242, de 17 de julho de 1963, procedeu à revisão 
dos coeficientes anteriormente estabelecidos para a correção monetária do ativo 
imobilizado das firmas e sociedades, nos têrmos do art. 57 da Lei n.O 3.470, de 
28 de novembro de 1958; 

Considerando que os novos coeficientes, estabelecidos na Resolução n.O 1 
de 29 de janeiro último, do referido Conselho, comunicada a esta Divisão pelo 
ofício n.O SCP/128. de 30-1-64, do C.N.E. (Proc. SC-28.077/64), vigorarão até 
31 de dezembro dêste ano, devendo se processar anualmente a revisão dêsses 
coeficientes, conforme dispõe o art. 79 da Lei n.o 4.242, citada; 

Considerando que foi estabelecido um tipo unitário de índices, sem dife
renciações quanto à natureza dos bens, tornando possível a generalização da 
sua aplicação, como corretivo de valôres em função da depreciação monetária; 

RESOLVE: 
I - Durante o ano de 1964 vigorarão os seguintes coeficientes multipli

cadores, para a correção monetária do ativo imobilizado das firmas e socie
dades, em substituição aos coeficientes na Ordem de Serviço n.o DIR 63/16, de 
16 de setembro de 1963. aplicando-se os novos coeficientes também a terrenos 
e benfeitorias: 

1938 .. 
1939 .. 
1\)40. 
1941. . 
1942 ...... . 
1\)43 ..... .. 
19-14 ..... .. 
1945 ..... .. 
19·16 ...... . 
1947 ...... . 
1948 ...... . 
1949 .. . 
1950 ...... . 
]95l. ... . 
1952 ... . 
1953. 
195<1.. ... .. 
19,55 ..... . 
1956 .... . 
19.57 ...... . 
1958. 
195\1. 
1960. 
Hl61. 
1962 .. 
1963 .. 

ANO Ooeficiente 

85,53 
85,53 
76,53 
69,24 
55,16 
48,47 
42,76 
36,35 
31,61 
29,67 
27,43 
25,07 
22,03 
18,40 
16,71 
14,54 
11,18 
9,89 
8,31 
'i 38 
6;58 
4,77 
3,64 

:: 2,63 
1,72 
1,00 
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II - Continuam em vigor as demais disposições não alteradas por esta 
Ordem de Serviço. 

a) OCTAVIO PRADO FILHO 

ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR 64/6, EM 11 DE MARÇO DE 1964 

Ajusta as tabelas para o cálculo do empréstimo compulsório. 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições, 

Considerando que o artigo 12 do Regulamento para a cobrança do emprés
timo compulsório instituído na Lei n.o 4.242, de 17 de julho de 1963, aprovado 
pelo Decreto n.o 52.314, de 31 do mesmo mês, estabelece que nos exercícios de 
1964 e 1965, as tabelas para o cálculo do montante do empréstimo compulsório 
serão ajustadas na mesma proporção da alteração que ocorrer no salário mí
nimo; 

Considerando que, os valôres dos salários mínimos em vigor nas vanas 
regiões do País foram aumentados, conforme o Decreto n.O 53.578, de 21 de 
fevereiro do corrente ano, publicado no D.O. da União de 24 do mesmo mês; 

Considerando que o maior salário mínimo passou de Cr$ 21.000 (vinte e 
um mil cruzeiros) para Cr3 42.000 (quarenta e dois mil cruzeiros), mensais, 

RESOLVE: 

I - O empréstimo compulsório lançado com base na declaração de ren
dimentos devida no exercício de 1964 (cédulas A, B, D, E, F, G e H) nos têrmos 
do artigo 4.0 do Regulamento mencionado nesta Ordem de Serviço será cobrado 
no presente exercício de acôrdo com a tabela I, anexa; 

II - Em relação aos rendimentos classificáveis na cédula "C", o referido 
empréstimo compulsório será arrecadado mediante retenção nas fontes paga
doras, mensalmente, de acôrdo com a tabela lI, anexa, a partir do mês de 
março em curso; 

III - O lançamento e a arrecadação do empréstimo compulsório de que 
trata esta Ordem de Serviço obedecerão às demais prescrições regulamentares 
ora em vigor. 

a) OCTAVIO PRADO FILHO 

TABELA IJ 

Item I da Urdem de Serviço N.· DIR-64/6 

Soma dos rendimentos 
cedulares líquidos 

Contribuição 
Ano-Cr$ 

Até Cr$ 1. 768.000 Isento 

De 

De 

De 

De 

De 
De 
De 

De 
De 

Cr$ 1.769.000 a Cr$ 1.968.000 

Cr$ 1.969.000 a Cr$ 2.268.000 
Cr$-2.269.000 a Cr$ 2.568.000 

Cr$ 2.569.000 a Cr$ 2.968.000 

Cr$ 2.969.000 a Cr$ 3.368.000 
Cr$ 3.369.000 a Cr$ 3.768.000 
Cr$ 3.769.000 a Cr$ 4.168.000 

Cr$ 4.169.000 a Cr$ 4.568.000 
Cr$ 4.569.000 em diante 

Cr$ 88.000 
Cr$ 112.000 

Cr$ 140.000 

Cr$ 180.000 

Cr$ 232.000 
Cr$ 292.000 
Cr$ 356.000 

Cr$ 436.000 
10% (propor
cional) 

NOTA - Serão desprezadas as fraçõps inferiores a Cr$ 1. 000 (hum mil cruzeiros) na 
soma dos rendimentos das cédulas. 
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TABELA II 

item 11 da Ordem de SeJ'l'içu ,V.o j)I H-6'4/tJ 

Rellllimellto~ mensais pagos ou credi-
tados (inclui gratificações, bonificações, 
l3. 0 g'\lário e outra~ vantagens, além 

do salário mínimo mensal) 

Até Cr:3 147.500 

Dc Cr$ 147.501 a Cr$ 104.165 
De Cr$ 164.166 a Cr$ 189.165 
De Cr$ 189.166 a Cr$ 214.165 
De Cr$ 214.166 a Cr$ 247.500 
Df' Cr$ 247.501 a Cr$ 280.665 
De Cr$ 280. 666 a Cr$ 3l4.000 
De (:1'::; 314.001 a Cr$ 347.330 
De CrS 347.331 a Cr$ 380.665 
De Cr$ 380.000 em diante 

Descunto 
men~al 

Isento 

Cr$ 2.400 
Cr$ 3.200 
Cr$ 3.800 
Cr$ 5.000 
Cr$ 6.400 
Cr$ 8.000 
Cr$ 9.800 
Cr$ 12.000 
3,50% __ o 

ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR 10/64, EM 2 DE JUNHO DE 1964 

o Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso de suas atribuições, e 
Considerando que o artigo 43, ~ 1.0. alínea h e seu item I, do Regulamen

to baixado com o Decreto n.O 51.900, de 10 de abril de 1943. é decorrente da 
Lei n.O 154, de 25 de novembro de 1947; 

Considerando que o referido parágrafo 1.0 manda adicionar ao lucro real, 
através da citada letra h, "as quantias correspondentes ao aumento do valor 
do ativo em virtude de novas avaliações ou à venda de parte do mesmo, desde 
que não representem restituições de capital, excetuadas" "I - as importâncias 
oriundas de reavaliação de ativo, que permanecerem compensadas por um fundo 
no passivo, pelo períOdO máximo de 4 I quatro) anos. findo o qual serão tri
butadas"; 

Considerando que mencionado dispositivo legal teve em vista o ativo imo
bilizado que permanecendo pelo custo histórico, ao longo de anos, não tinha 
pOSSibilidades de reajustar-se conforme os coeficientes de desvalorização mo
netária; 

Considerando, por outro lado, que o ativo circulante sofre, através da ro
tação dos bens que o integram, um permanente processo de correção monetá
ria, não se justificando, por isso, sua inclusão nos cálculos para fins de for
mação do fundo a que alude o item I da alínea h do ~ 1.0 do artigo 43 acima 
transcrito: 

Considerando que a admissão do ativo circulante, como passível de rea
valiação, sàmente serviria para procrastinar o pagamento do impôsto de renda 
sôbre lucros realmente obtidos, como, por exemplo, nas vendas de mercadorias 
ou de produtos industriais, onde a correção monetária ou a reavaliação dêsse 
ativo determinaria um maior valor dos estoques e, quando da apropriação das 
mercadorias ou produtos vendidos, os custos dêsses bens estariam majorados 
dos valôres antes creditados ao fundo de reavaliação; 

Considerando, ainda, que os estoques. para fins de balanço, também apa
receriam majorados da correção monetária ou da reavaliação, o que não po
deria compadecer-se com o disposto no artigo 141, § 4.°, do citado Regulamento, 
segundo o qual 

"o valor das mercadorias ou produtos deverá figurar no livro de inventá
rio pelo custo da aquisição ou de fabricação ou pelo preço corrente no mer
cado ou Bôlsa, prevalecendo o critério da estimação pelo preço corrente quando 
este fôr inferior ao preço de custo"; 
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Considerando, finalmente, que, em se tratando de ativo circulante, a sua 
reavaliação ou correção monetária importa em inexatidão da declaração de 
rendimentos; 

RESOLVE: 

Recomendar aos Srs. Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores (Chefes 
de Inspetorias) que observem e façam cumpir, o seguinte: 

1.0) imediata revisão das declarações de pessoas jurídicas que tenham 
reavaliado ou corrigido monetàriamente o ativo circulante, instaurando pro
cessos de lançamento ex ollicio, nos têrmos do artigo 77, letra c, do vigente 
Regulamento; 

2.0 ) remessa a esta Divisão, até 30 de setembro do corrente ano, de re
lação das pessoas jurídicas submetidas à ação fiscal objeto dêste ato, com 
indicação das importâncias tributadas em cada exercício financeiro e das di
ferenças de impostos e multas lançados, separadamente de quaisquer outras 
verbas porventura tributadas; 

3.0 ) tramitação preferencial e urgente aos processos de reclamação ou de 
recurso originados da cobrança em causa. 

a) OSVALDO REZENDE 

ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR 13/64, EM 22 DE JUNHO DE 1964 

Organização de cadastro especial para contrôle de royalties e assistência técnica 
(know how). 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das sua atribuições, 

Considerando que os pagamentos, créditos ou remessas para o exterior, a 
título de royalties pelo uso de patentes de invenção ou marcas de indústria 
e comércio, ou a título de assistência técnica, científica, administrativa ou 
semelhante, somente são admissíveis quando observados os limites fixados e 
as condições previstas na legislação específica; 

Considerando que, antes da vigência da Lei n.O 4.131, de 3 de setembro 
de 1962, esta Divisão expediu a Ordem de Serviço n.O 21, de 16 de maio de 
1961, estabelecendo a forma pela qual deveriam ser comprovadas as despesas 
dessa espécie, para os fins da apuração dos rendimentos tributáveis das pessoas 
jurídicas (fontes pagadoras); 

Considerando a necessidade de controlar tais rendimentos, para os efeitos 
previstos na mencionada Lei n.O 4.131, à vista da respectiva documentação e 
de informações complementares, que se tornem necessárias, para comprovar 
a sua legitimidade; 

Considerando, ainda, que os elementos obtidos pelas repartições lançado
ras, para a revisão das guias de recolhimento de impôsto sôbre êsses rendi
mentos, devem servir também para comprovar as respectivas deduções, dos 
lucros das pessoas jurídicas; 

RESOLVE: 

I - As pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, remeterem para o ex
terior rendimentos a título de royalties em retribuição à cessão ou licença de 
uso de patentes de invenção (inventos, fórmulas e processos privilegiados) e 
de marcas de indústria e comércio, ou a título de assistência técnica, científica, 
administrativa ou semelhante (know how) , deverão apresentar às repartições 
lançadoras do impôsto de renda, na conformidade do disposto no art. 9.0 da 
Lei n.O 4.131, de 3 de setembro de 1962, cópias dos contratos de cessão ou 
licença dessas patentes e marcas, regularmente registrados no país, de acôrdo 
com as prescrições do Código de Propriedade Industrial, assim como a com-
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provação dessa assistência, além de informações e esclarecimentos que justifi
qUE:m tais pagamentos, créditos ou remessas; 

II - As repartições lançadoras do impôsto de renda, à vista das guias e 
da documentação apresentada, segundo estabelece o item I, organizarão ca
dastro especial das fontes pagadoras dêsses rendimentos, o qual conterá os 
elementos abaixo: 

a) nome do cessionário da patente ou marca, ou concessionário da assis
tência (fonte pagadora); 

b) enderêço (domicílio) da fonte, no Brasil; 
c) nome do beneficiado pelo pagamento, crédito ou remessa do rendimen

to, cedente do direito de propriedade (patente ou marca) ou concedente da 
assistência (knolO holO); 

d) enderêço do mesmo beneficiado, no exterior; 
e) valor do rendimento (quantia fixa ou variável), datas ou prazos fi

xados para o pagamento e forma de pagamento, em função do valor ou da 
quantidade dos produtos, fabricados ou vendidos; 

f) espécie do contrato ou natureza do rendimento; 
g) documentação apresentada (contrato, data, local, elementos do respec

tivo registro no Brasil, prazo, início e término da vigência). 

In - Serão igualmente incluídos no cadastro de que trata o item n os 
pagamentos, créditos ou remessas referentes ao produto da alienação, a qualquer 
título, das mesmas propriedades, inclusive nos casos de incorporação dêsses 
bens ao capital da sociedade (fonte pagadora); 

IV - Serão anotados no cadastro especial de que trata o item II os nú
meros das guias correspondentes a cada recolhimento de impôsto e os valôres 
dos respectivos rendimentos; 

..... v - AS"fePartições lançadoras exigirão a documentação, as informações 
e os esclarecimentos que se tornem necessários à permanente atualização dos 
elementos cadastrais, quando ocorrer qualquer alteração, à vista das guias 
apresentadas; 

VI - Os chefes das repartições lançadoras poderão determinar diligências 
para verificar a efetiva prestação dos serviços, nos casos de assistência técnica, 
científica, administrativa ou semelhante. assim como para apurar se os pri
vilégios não caducaram no país de origem. nos casos de royalties pelo uso de 
patentes e marcas; 

VII - Os elementos do cadastro ou que sejam coligidos em diligências, 
pela forma prevista no item VI, serão utilizados também na revisão das de
clarações de pessoas jurídicas das fontes pagadoras: 

VIn - A partir do mês de julho do corrente ano, as guias de recolhimen
to de impostos devidos nas fontes, sôbre os rendimentos a que se refere esta 
Ordem de Serviço, sàmente serão visadas pelas repartições lançadoras median
te a apresentação dos elementos cadastrais, pelas fontes, para os efeitos do 
disposto no parágrafo único do artigo 9.° da Lei n.O 4.131, citada; 

IX - O disposto no item Vln não importa em p::ejuízo de qualquer exi
gênCia que a autoridade lançadora estabeleça de imediato para os fins do 
recolhimento do impôsto e da revisão das respectivas guias; 

X - As guias de recolhimento de impôsto sôbre os rendimentos mencio
nados na presente Ordem de Serviço, bem como as declarações de rendimentos 
de pessoa jurídica das respectivas fontes pagadoras, a partir do exercício de 
1959, devem ser revistas, para os fins legais, cabendo à repartição lançadora 
exigir a documentação necessária, para comprovar a legitimidade de tais pa
gamentos, créditos ou remessas para o exterior, em qualquer caso de dúvida. 

a) ORLANDO TRAVANCAS 
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ORDEM DE SERVIÇO N.O DIR 16/64, EM 20 DE JULHO DE 1964 

Altera a cobrança do empréstimo compulsório, mediante retenção nas fontes, 
sôbre rendimentos do trabalho (cédula "C"). 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições, 
Considerando que a Lei n.o 4.357, de 16 do corrente mês, nos têrmos do 

seu art. 19 e respectivos parágrafos, modificou as bases para a cobrança do 
empréstimo compulsório, mediante retenção nas fontes pagadoras, sôbre os 
rendimentos do trabalho classificáveis na cédula "C" da declaração de rendi
mentos de pessoa física; 

Considerando que o empréstimo compulsório incide sôbre a diferença entre 
a remuneração de cada mês e o limite mensal de isenção (art. 19); 

Considerando que, para os efeitos do desconto, em face dos encargos de 
família e outros dependentes do contribuinte, a contribuição do empréstimo 
compulsório deve ser reduzida em importância igual a 2% (dois por cento) do 
limite de isenção mensal, para cada encargo de família ou outro dependente, 
sem qualquer discriminação (art. 19, ~ 2.°); 

Considerando que a quota mensal do limite de isenção, correspondente ao 
duodécimo, é de Cr$ 84.000 (oitenta e quatro mil cruzeiros), conforme a O.S. 
n.o DIR-15/64, baixada por esta Divisão, nesta data; 

Considerando o que ainda estabelecem os citados dispositivos da nova lei; 

RESOLVE: 

I - O desconto do empréstimo compulsório, nas fontes pagadoras, sôbre 
os rendimentos classificáveis na cédula "C" das declarações de pessoa física, 
será efetuado à razão de 3,5% (três e meio por cento) sôbre a diferença entre 
a remuneração de cada mês e o limite mensal de isenção do impôsto de renda, 
no período de 1.0 de julho até 31 de dezembro do corrente ano; 

II - Para os efeitos do desconto, será considerado o rendimento total 
(cédula "C") de cada mês, excluído o salário-família e deduzidas apenas as 
quantias corrrespondentes à contribuição de previdência de empregado e à do 
impôsto sindical, quando houver; 

III - A contribuição do empréstimo compulsório será determinada apli
cando-se a percentagem indicada no item I ao rendimento tributável de que 
trate o item II e deduzindo-se do resultado assim apurado a quantia de .. 
Cr$ 2.940 (dois mil, novecentos e quarenta cruzeiros), correspondente a 3,5% 
(três e meio por cento) do limite mensal de isenção; 

IV - Quando o contribuinte tiver encargos de família ou outros depen
dentes, considerados como abatimento da renda bruta na declaração de ren
dimentos, para calcular a contribuição do empréstimo compulsório, devido em 
cada caso, o valor apurado de acôrdo com o item III será diminuído de uma 
quota igual a Cr$ 1.680 (um mil, seiscentos e oitenta cruzeiros) para cada um 
dos encargos de família ou dependentes; 

V - No resultado final do cálculo da contribuição do empréstimo compul
sório, que deve ser descontada do rendimento mensal de cada contribuinte, 
será desprezada a fração inferior a Cr$ 100 (cem cruzeiros); 

VI - Deixam de ser aplicadas as disposições dos §§ 1.0, 2.° e 3.° do art. 
7.0 do Decreto n.o 52.314, de 31 de julho de 1963, publicado no D.O. de 2 de 
agôsto seguinte, em face do disposto no art. 19 e seus parágrafos da citada 
Lei n.O 4.357, de 16 do corrente mês; 

VII - Continuam em vigor as demais prescrições no Decreto referido no 
item VI, quanto à retenção nas fontes e ao recolhimento do empréstimo com
pulsório sôbre os rendimentos do trabalho, a que se refere esta Ordem de 
Serviço; 

VIII - Fica revogado o item II da o.s. n.O DIR-64/6, de 11 de março de 
1964, com a Tabela II anexa à mesma Ordem de Serviço; 
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IX - Serão aplicadas subsidiàriamente à cobrança da contribuição do em
préstimo compulsório sôbre os rendimentos mencionados nesta Ordem de Ser
viço as dispostções da 0.8. n.O DIR 64/5, de 10 de março de 1964, inclusive 
as normas contidas nas suas Notas e Observações, bem como as disposições da 
O.S. n.o DIR 15/64. desta data. no que não colidirem com a presente. 

a) ORLANDO TRAVANCAS 

ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR 19/64, EM 14 DE SETEMBRO DE 1964 

Disciplina a aplicação da correção monetária do ativo imobilizado das pessoas 
jurídicas. 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições, 
Considerando que a Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, estabelece novas 

condições para a correção monetária do valor original dos bens do ativo imo
bilizado das pessoas jurídicas, de que trata o artigo 57 da Lei n.O 3.470, de 
28 de novembro de 1958, tornando essa correção obrigatória, salvo nos casos 
previstos; 

Considerando que até 31 de dezembro do corrente ano vigorarão os coefi
cientes de correção monetária fixados pelo Conselho Nacional de Economia 
na Resolução n.O 4, de 13 de agôsto de 1964; 

Considerando que os artigos 3.0 , 5.0 e 6.0 da referida Lei n.O 4.357 se acham 
regulamentadas pelo Decreto n.O 54.145. de 19 de agôsto de 1964, pUblicado no 
D.O. da União em 20 do mesmo mês; 

Considerando a necessidade de orientar as repartições lançadoras e fisca
lizadoras do tributo, como também os contribuintes interessados, sôbre a apli
cação das novas normas legais; 

DETERMINA: 

Aos senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do Impôsto 
de Renda que observem e façam cumprir as seguintes instruções: 

DA CORREÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO 

I - As pessoas jurídicas, inclusive filiais, sucursais, agênCias ou represen
tações de sociedades estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, procede
rão, obrigatoriamente. a correção monetária, em seus registros contábeis, do 
valor original dos bens do seu ativo imobilizado, no limite das variações re
sultantes da aplicação dos coeficientes fixados pelo Conselho Nacional de Eco
nomia, para efeito de aumento do capital. 

II - Estão desobrigadas de proceder à correção monetária de que trata 
esta Ordem de Serviço, embora possam realizá-la. desde que se sujeitem às 
normas a ela pertinentes, as seguintes emprêsas: 

a) as sociedades de economia mista. nas quais pelo menos 51 % (cinqüen
ta e um por cento) das ações com direito a voto pertençam à União, aos 
Estados ou aos Municípios; 

b) as emprêsas concessionárias de serviços públicos, cujos lucros não ex
cederem a 12% (doze por cento) do capital; 

c) as pessoas jurídicas civis, organizadas exclusivamente para prestação 
de serviços profisisonais de médico, engenheiro, advogado, dentista, veteriná
rio, contador, pintor, escultor e de outros que se lhes possam assemelhar, com 
capital até 15 (quinze) vêzes o salário mínimo fiscal; 

d) as pessoas jurídicas cujo capital social realizado não exceda de 50 
(cinqüenta) vêzes o salário mínimo fiscal; 

eJ as firmas individuais e os que praticarem habitual e profissionalmen
te. em seu próprto nome, operações de natureza civil ou comercial com o fim 
especulativo de lucro. equiparado às pessoas jurídicas nos têrmos do § 1.0 do 
art. 27 do Regulamento do Impôsto de Renda. 
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III - Os bens sujeitos à correção monetária são os que integram o ativo 
imobilizado e se destinem à exploração do objeto social ou à manutenção das 
atividades da pessoa jurídica, observado o disposto nos itens seguintes. 

IV - Para os efeitos da correção monetária, não integram o ativo imo
bilizado: 

a) os bens adquiridos para revenda, os destinados a constituir parte in
tegrante dos bens produzidos para revenda, ou a serem consumidos na produ
ção de bens ou serviços para venda; 

b) os demais bens que constituem o ativo realizável ou disponível, inclu
sive os imóveis adquiridos para revenda ou construídos para venda; 

c) os bens garantidores das reservas técnicas das companhias de seguro 
ou de capitalização, especificados no seu ativo, na forma da legislação em 
vigor; 

d) as ações, quotas ou quinhões do capital de sociedades obrigadas à cor
reção monetária de que trata esta Ordem de Serviço, constantes de ativo imo
bilizado da pessoa jurídica, sócia ou acionista daquelas. 

V - Quando o valor de ações, quotas ou quinhões do capital de emprêsas 
desobrigadas da correção monetária fôr parte integrante do ativo imobilizado 
da pessoa jurídica, será êle igualmente corrigido, pela forma indicada nesta 
Ordem de Serviço. 

VI - Na hipótese prevista no item anterior, será feita, obrigatoriamente, 
a compensação da alteração do valor das ações, quotas ou quinhões do capital 
social, decorrente da correção monetária efetuada pela emprêsa desobrigada, 
nos têrmos do item lI. 

VII - Entende-se por valor original do bem a importância, em moeda na
cional, pela qual tenha sido adquirido, ou a importância, em moeda nacional, 
pela qual tenha sido incorporado à sociedade, nos casos de despesas ou valor 
de incorporação expresso em moeda estrangeira. 

VIII - A conversão dos valôres expressos em moeda estrangeira, para moeda 
nacional, será feita à taxa vigorante na época da aquisição ou incorporação 
do bem, ou, quando essa taxa não fôr conhecida, à taxa média do respectivo 
ano. 

IX - A correção monetária a que se refere o item I e o conseqüente rea
justamento do capital da pessoa jurídica serão efetuados dentro dos prazos 
a segUir indicados: 

a) excepcionalmente, dentro de 90 (noventa) dias, contados de 17 de julho 
de 1964, com base no ativo imobilizado constante do último balanço; 

b) normalmente, e a partir do exercício financeiro de 1965, dentro de 4 
(quatro) meses, contados da data do encerramento do balanço anual, a que 
corresponder a correção; 

X - A nova tradução monetária vigorará, para todos os efeitos legais, até 
nova correção pela pessoa jurídica. 

XI - Antes de se proceder a correção, serão deduzidos do valor de aquisi
ção ou incorporação dos bens do ativo imobilizado, em cada ano, as parcelas 
corresponden tes : 

a) a auxílios e subvenções, ou outros recursos públicos não exigíveis, re
cebidos pelo firma ou sociedade para auxílio especifico na realização do ativo; 

b) ao saldo devedor do empréstimo tomado no Banco Nacional do Desen
volvimento Econômico, salvo se a firma ou sociedade acordar com êsse Banco 
a correção simultânea do saldo devedor do empréstimo, aos mesmos coeficientes 
aplicados na correção do ativo; 

c) ao valor dos bens baixados, física e contàbilmente,. até a data em que 
a correção fôr realizada. 

XII - Apurado o valor líquido dos bens do ativo imobilizado, adquiridos 
ou incorporados, em cada ano, sujeito à COTreção, êsse valor será multiplicado 
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pelo coeficiente correspondente, ano a ano, obtendo-se, assim, a nova tradução 
monetária. A variação do valor dos bens do ativo imobilizado será a diferença 
entre aquêle líquido e SU8. nova tradução monetária. 

DA CORREÇÃO DAS AMORTIZAÇõES OU DEPRECIAÇõES 

XIII - Está sujeito à correção monetária, igualmente, o valor dos fundos 
de amortização ou de depreciação, ou das amortizações ou depreciações diretas, 
deduzidas as parcelas correspondentes: 

a) às amortizações ou depreciações dos bens adquiridos com auxílios e 
subvenções, ou outros recursos públicos não exigíveis, recebidos pela sociedade 
para auxílio específico na realização do ativo; 

b) às amortizações ou depreciações dos bens adquiridos com empréstimo 
tomado no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, na proporção do 
saldo devedor que constar do balanço que servir de base à correção, salvo se a 
firma ou sociedade acordar com êsse Banco a correção simultânea do saldo 
devedor do empréstimo, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo; 

c) às amortizações ou depreciações dos bens baixados física e contàbil
mente, até a data em que a correção fôr realizada. 

XIV - Apurado o valor líquido das quotas de amortização ou de deprecia
ção, em cada ano, também sujeito à correção, esta será feita mediante a apli
cação do coeficiente multiplicador correspondente, ano a ano, obtendo-se assim 
a nova tradução monetária. A variação do valor das amortizações ou deprecia
ções será a diferença entre aquêle líquido e a sua nova tradução monetária. 

DO AUMENTO LÍQUIDO DO ATIVO IMOBILIZADO 
E COMPENSAÇõES DO PASSIVO 

XV - O aumento líquido do ativo imobilizado será determinado pela dife·
rença entre as variações de que tratam os itens XII e XIV, da qual serão de
duzidas: 

a) obrigatôriamente, as reavaliações ou correções monetárias anteriores; 
b) a critério da firma ou sociedade, os prejuízos contabilizados no balanço 

que servir de base à correção, desde que inexistam fundos de reserva ou lucros 
em suspenso, de acôrdo com o artigo 43, ~ 3.°, do Regulamento do Impôsto de 
Renda vigente. 

XVI - O aumento líquidO do ativo imobilizado será total ou parcialmente 
compensado pelo aumento do valor do passivo resultante das correções corres
pondentes: 

a) às variações cambiais nos saldos dos emprétsimos tomados em moeda 
estrangeira; 

bl às variações decorrentes das operações a que se refere o artigo 16 da 
Lei n.O 2.973, de 26 de novembro de 1956; 

c) às variações no saldo devedor do empréstimo do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico, nos casos previstos na parte final da alínea b do 
~tem XI. 

XVII _. Para a correção dos saldos das dívidas a que se refere o item XVI, 
serão registradas as quantias, em moeda nacional, apuradas na data em que 
fôr realizada a correção, resultantes: 

a) da variação cambial dos saldos de tôdas as dívidas em moeda estran
geira. na data do balanço, deduzidas as parcelas dessas dívidas, liquidadas até 
a data da correção, convertidas à taxa de câmbio aplicável para a liquidação 
dos empréstimos, nesta mesma data; 

b) da variação do saldo da dívida, naquela mesma data, pela aplicação 
de índices de escala móvel previstos no contrato, nos casos de operações a que 
se refere o art. 16 da Lei 2.973, de 26 de novembro de 1956; 
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c) do nôvo montante do saldo da dívida, naquela mesma data, para o 
Banco Nacional do Desenvlovimento Econômico, se o contribuinte acordar com 
êsse Banco a correção do valor do saldo da dívida, aos mesmos coeficientes 
aplicados na correção do ativo adquirido com a utilização do empréstimo. 

XVIII - A diferença entre o aumento líquido do ativo, determinado nos 
têrmos do item XV, e o aumento do valor do passivo, de que trata o item XVI, 
constituirá o valor apropriável para aumento do capital da pessoa jurídica. 

XIX - A diferença a que se refere o item XVIII será registrada nO "Pas
sivo não exigível", a crédi.to de conta com intitulação própria, nela permane
cendo até a sua aplicação obrigatória no aumento do capital social, nos mes
mos prazos previstos no item IX. Excepcionalmente, para evitar que o valor 
nominal das ações, quotas ou quinhões do capital social seja expresso em nú
meros fracionários, será permitido que parte dêsse valor permaneça como saldo, 
naquela mesma conta, até a correção seguinte. 

XX - Quando a variação do valor do capital das pessoas jurídicas, decor
rente da correção monetária, apurada nos têrmos do item XVIII, fôr superior 
a 3 (três) vêzes a importância do capital registrado, será permitido, mediante 
autorização do Ministro da Fazenda, que o montante dessa variação constitua 
reserva de capital, excluída da l-imitação do § 2.00 do art. 130 do Decreto-Lei 
n.O 2.627, de 26 de setembro de 1940, a qual será aplicada obrigatoriamente no 
aumento do capital da firma ou sociedade, dentro dos 5 (cinco) anos seguintes 
ao balanço que servir de base à correção. 

XXI - A firma ou sociedade registrará, obrigatoriamente, na sua escritu
ração contábil, a exemplo de reavaliação ou correção efetuadas de acôrdo com 
a legislação anterior, o aumento líquido do ativo imobilizado, de que trata o 
item XV, em conta espeCial, sob o título "Correção Monetária" ou semelhante, 
a qual só pOderá ser alterada: 

a) no cas ode nova correção monetária; 
b) para registrar a baixa ou a mutação dos bens, do ativo imobilizado 

que tenha sido objeto de correção. 
XXII - Poderá a firma ou sociedade registrar a variação do valor dos bens 

do ativo imobilizado, de que trata o item XII, na conta especial a que se refere 
o item anterior, se registrar, no "Passivo não exigível", a variação do valor das 
amortizações e depreciações, de que trata o item XIV. 

XXIII - Nos casos referidos na alínea b do item XXI, a baixa ou mutação 
será registrada na conta representativa do valor original dos bens e na res
pectiva conta de correção monetária, proporcionalmente ao valor de aquisição 
ou incorporação e ao das reavaliações ou correções monetárias efetuadas até 
a data da baixa ou mutação. 

XXIV - A falta de integralização do capital da firma ou sociedade não 
impede as correções previstas nos itens precedentes, mas o aumento líquido do 
ativo que dela resultar não poderá ser aplicado na integralização de ações ou 
quotas de capital anterior. 

XXV - A inobservância do disposto nos itens I a XXIV, sujeitará a pessoa 
jurídica: 

a) à correção monetária do ativo imobilizado, ex-ofticio, para os efeitos 
da tributação; 

bl à perda do direito de optar pela aquisição de Obrigações, na forma 
prevista no item XXXIII; 

c) à multa em importância igual ao valor do impôsto devido. 

DO IMPÔSTO E DO SEU RECOLHIMENTO 

XXVI - Os aumentos de capital realizados na conformidade desta Ordem 
de Serviço estão sujeitos unicamente ao impôsto de renda, na fonte, à razão 
de 5 % (cinco por cento), como ônus da pessoa jurídica. 
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XXVII - No cálculo do imposto devido pelas sociedades de economia mista 
referidas na alínea a do item I!, que procederem à correção monetária, serão 
excluídas do rendimento tributável as participações dos Governos da União, dos 
Estados e dos Municípios e respectivas autarquias. 

XXVIII - O imposto de que trata o item XXVI será recolhido à reparti
ção competente por meio de guias, instruída a primeira delas COm demonstra
tivos dos cálculos e lançamentos efetuados, inclusive na hipótese prevista no 
item XX, e, ainda, com cópia da ata da assembléia-geral ou do instrumento de 
alteração do contrato social, que tenha aprovado o aumento de capital, resul
tante da correção monetária, conforme o caso. 

XXIX - A reserva de capital constituída nos termos do item XX ficará 
sujeita igualmente ao impôsto de que trata o item XXVI, sem qualquer outro 
ônus pela sua aplicação no aumento do capital da firma ou sociedade. 

XXX - Se da correção não resultar aumento de capital, a firma ou socie
dade submeterá à competente Repartição do Imposto de Renda, dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias, contados dos respectivos registros na contabilidade, de
monstrativos dos cálculos e lançamentos efetuados. 

XXXI - O recolhimento do imposto, a que se refere o item XXVI, será 
feito em 12 (doze) prestações iguais, mensais e sucessivas, permitido o paga
mento antecipado, devendo ser recolhida a primeira prestação dentro de 30 
(trinta) dias, contados: 

a) da data da realização da assembléia-geral de acionistas, que efetuar 
o aumento de capital, no caso de sociedade por ações, independentemente do 
arquivamento da respectiva ata; 

b) da data da alteração do contrato social, no caso de qualquer outra 
sociedade, independentemente do registro dessa alteração contratual; 

c) da data dos lançamentos na contabilidade, quando se tratar de firma 
individual ou na hipótese prevista no item XX; 

d) do último dia do prazo estabelecido nos termos do item IX, para a 
efetivação da correção monetária, nos casos previstos no item XXV. 

XXXII - Em qualquer dos casos a que se referem as alíneas a, b e c do 
item anterior, o prazo de 30 (trinta) dias, r ::~'a o primeiro recolhimento, não 
poderá ser contado da data posterior ao tE:::uino do prazo estabelecido para 
a correção, nos termos do item IX. 

XXXIII - O recolhimento do imposto estabelecido nos têrmos dos itens 
XXVI e XXIX será dispensado, desde que o contribuinte (pessoa jurídica) ad
quira Obrigações da emissão de que trata o art. 1.0 da Lei n.O 4.357, de 16 de 
julho de 1964, em valor nominal atualizado correspondente ao dôbro do que 
seria devido como imposto, para vencimento em prazo não inferior a 5 (cinco) 
anos, contados da data do balanço que consignar a correção monetária gerado
ra da obrigação tributária. 

XXXIV - A aquisição dessas Obrigações, a que se refere o item anterior, 
será efetuada mediante tantos pagamentos mensais quantos corresponderiam 
à qUitação do imposto pela remissão do qual a pessoa jurídica houver optado. 
Para a determinação do montante a ser aplicado, na aquisição, será desprezada 
a importância inferior ao valor unitário daquelas Obrigações. 

XXXV - O recolhimento do impôsto, a que se referem os itens XXVI e 
XXIX, poderá ser também efetuado em tantas prestações mensais quantas se
jam necessárias a que cada uma delas não ultrapasse a quinta parte da média 
mensal do lucro tributável, indicado pelo contribuinte no seu último balanço, 
observado o limite máximo de 24 (vinte e quatro) prestações. 

XXXVI - Quando o pagamento do impêsto ou das Obrigações, pela forma 
prevista nos itens XXXII a XXXV, importar em exigência de prestações men
sais superiores a 2 % (dois por cento) da média mensal da receita bruta da 
pessoa jurídica, indicada no seu último balanço, poderá ela recolher o impôsto, 
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ou as quantias destinadas à subscrição das Obrigações, em tantas prestações 
mensais quantas sejam necessárias a que cada uma não exceda ao limite refe
rido acima. 

XXXVII - Considera-se receita bruta, para os efeitos do disposto no item 
XXXVI, o total das operações realizadas por conta própria e das importâncias 
recebidas como preço de serviços prestados. 

XXXVIII - Quando se tratar' de emprêsas de seguro, de capitalização, 
bancos e outras cujos aumentos de capital dependem de aprovação governa
mental, o recolhimento do impôsto ou a, aquisição das Obrigações, na confor
midade dos itens XXXII até XXXVI, poderá ser efetuado como depósito em 
dinheiro, o qual será convertido em renda somente após aquela aprovação. 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

XXXIX - Não sofrerão nova tributação, proporcional e complementar, ou 
na fonte, os aumentos de capital das pessoas jurídicas, mediante aumento do 
valor do ativo decorrente de aumentos de capital realizados nos têrmos desta 
Ordem de Serviço, por sociedade, das quais aquelas sejam acionistas ou sócias, 
bem como as ações novas ou quotas distribuídas em virtude daqueles aumentos 
de capital. 

XL - O recolhimento do imposto ou a aquisição das Obrigações, pela 
pessoa jurídica, na conformidade desta Ordem de Serviço, exime do pagamento 
de qualquer outro impôsto, sôbre os mesmos rendimentos, os acionistas ou só
cios das sociedades que os tenham distribuído. 

XLI --- Aplicar-se-á também o disposto no item anterior aos acionistas ou 
sócios de sociedades isentas do imposto de renda, desde que seja efetuado o 
recolhimento do imposto previsto no item XXVI. 

XLII - A falta de pagamento das prestações devidas, nos prazos estabele
cidos, importará na cobrança do impôsto, com o acréscimo das multas cabíveis, 
inclusive a de mora, de acôrdo com a legislação vigente, ficando sujeito o débito 
fiscal, ainda à correção monetária, na hipótese de não ser liquidado no trimes
tre civil em que deveria ter sido pago. 

XLIII --- A multa prevista no item XXXI será recolhida juntametne com o 
respectivo imposto. 

XLIV -- As pessoas jurídicas que estiverem em débito com o imposto de 
renda, não ficam excluídas da obrigatoriedade da correção monetária prevista 
no art. 3.° da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964. 

XLV - Nos casos a que se refere o item XXXVIII, o prOduto da correção 
monetária só será incorporado ao capital depois de cumpridas tôdas as exigên
cias legais ou regulamentares e aprovados pela autoridade competente os atos 
pertinentes (art. 30, parágrafo único, do Decreto n.o 54.252, de 3-9-64), devendo 
ser observada a mesma regra estabelecida no item XXIX, até a aprovação do 
aumento do capital. 

XLVI - Para os efeitos de apuração da nova tradução monetária do valor 
original dos bens do ativo imobilizado, adquiridos em moeda estrangeira, serão 
excluídas, a exemplo de outras reavaliações e correções, as parcelas, em moeda 
nacional, correspondentes a ajustes do custo, que reflitam diferenças de câmbio 
verificadas na liqUidação, total ou parcial, das respectivas dívidas em moeda 
estrangeira. 

XLVII - Em se tratando de bem adquirido com recursos provenientes de 
financiamento externo, a conversão do respectivo valor original em moeda es
trangeira, para moeda nacional, será feita, excepcionalmetne, em correlação 
com as variações cambiais do saldo do empréstimo correspondente, calculadas 
de acordo com o item XVII, alínea a. 
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XLVIII - A taxa de conversão determinada para efeito do disposto no 
item anterior, será aplicada quando a variação do valor original dos bens adqui
ridos em moeda estrangeira, nos têrmos do item XII, fôr inferior às variações 
cambiais do saldo da respectiva dívida. 

XLIX - Ressalvado o caso a que se referem os itens XLVII e XLVIII, as 
variações cambiais previstas no item XVII, alínea a, serão registradas somente 
até o limite da importância equivalente ao aumento líquido do ativo imobilizado, 
de que trata o item XV, o qual deverá ser compensado pelo aumento do valor 
passivo. 

L - Na apuração do valor de custo do bem imóvel, a que se refere o item 
XII, serão observadas as seguintes regras: 

a) quando o custo de aquisição tiver sido pago em parcelas, computar-se
-ão destacadamente as importâncias desembolsadas em cada ano civil. 

b) em se tratando de prédio construído em época posterior à aquisição do 
terreno, bem como nos rasos de benfeitorias acrescidas, computar-se-ão, igual
mente, as importâncias desembolsadas em cada ano civil. 

LI - Para os efeitos do disposto no item XIX, somente poderá ser mantida 
no "Passivo não exigível", como saldo, a fração da correção monetária que seja 
indivisível pelo valor nominal de cada ação ou quota do capital social, observada 
a pOSSibilidade de distribuição, total ou parcial, do saldo por grupos de ações 
ou de quotas. 

LU - O impósto de que trata o item XXVI não será admitido como dedu
ção, para efeito de apuração do lucro tributável na pessoa jurídica. 

LIII - Nos têrmos do item XXVIII deverão ser apresentados à competente 
Repartição do Impôsto de Renda demonstrativos dos cálculos, de acôrdo com os 
modelos anexos (Quadros 1 e 2 e Quadros Auxiliares 3, 4 e 5), e cópias auten
ticadas dos lançamentos no Diário, com indicação da data e páginas do mesmo 
livro, relativos às correções do ativo, correções do passivo e aumento do capital, 
previstos nesta Ordem de Serviço. 

LIV - Até 31 de dezembro de 1964 vigorarão os seguintes coeficientes mul
tiplicadores, de acôrdo com a Resolução n.O 4, de 13 de agôsto de 1964, do C'on
selho Nacional de Economia (Diário Oficial da União em 20 de agôsto de 1964) : 

A~O Coeficiente 

1938........ . IH 
lW9....... 1M 
1940. ...... . WJ 
1941. . . . . .. . 90 
1942........ 73 
1943........ 63 
lW4........ ~ 
1945.... . .. . 47 
1946........ . 41 
1947..... ~ 
HJ48...... . 36 
1949........ ~ 
1%0........ ~ 
1951....... 24 
1M2....... ~ 
1953....... 1lJ 
1954........ 15 
1955....... 13 
1956.... 11 
1957.... 10 
1958... 8,5 
HJ59.... 62 
1960.... Ú 
!fJ61..... 3,4 
1962....... 2,2 

a) ORLANDO TRAVANCAS 
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QUADlW X." 1 (AXEXO À O.S. 1\)/64) 

1---FIRl\L\, nl'::'WM1NAç':\a aL' HAz.:\a SOC IA 1.---

1 

,--INSCmç.:\O N.O __ , 

:\OVA THADrçÀO :\IOl'\ETÁRIA DO VALOn OH,IGT1\:AL DO ATIVO üIOBILIZ,\DO 
(Luis n.Os 3.47J, de 28/11/.58, e 4.3.57, de 16/7/64) 

CONTA: 

Ano dr, contabilização (aquisição e 8.mor-
tizgção ou depreciaçáo) ..... . 

~=2..:.:..:""":'-=-:';'::'!'':''::'':'----'-=-'---_____ I __ ·_ ----------__ _ 
Coeficientes muHiplicadorps .... 
-------'----------1--- ---- ---------
ATIVO DIOHILIZADO PASSÍVEL 

DE CORHEÇAo (BEXS REGIS
TRADOS) 

I Valor de aquisição ou inrorpo-
mção (original). .. 

II - .lI enos: Bnixas dad.:l,s em rela
ção ao ano de aquisiç:Io Oll 

inc.orpomçfío ... . . 
III Diferença .. . 

1\m;-;-os: 
IV - Auxílios e subvenções. 
V ~ Saldo dev()dor de empréstimo 

do B:'\DE não reajustado 
VI _. Somtt.... .. 

-~=-:""":'-=--=--=--:-:-;c:----:-----,-:----I-- -------------
VIl Ativo imobilizado sujeito a cor-

l'eçiio (IIl menos VI) 

A1\lORTIZAÇÕES OU DEPRECIAÇÕES 
(COHRESPONDEXTES À lVmSl\lA 
CONTA) 
VIII - Valor contabilizado anwtlnwnte 

:\IENOS: 
IX Helativas aos bens lmix:tdos 

(u,té a d.a,ta desta COlTi'ção) 
X HeferenLes aos bens adquiridos 

com 'tuxílios e subvenções .. 
XI Alusivas aos bens cujl\ aquisição 

fôr imputad.a ao saldo de 
empréstimo do B;,\])E não 
reajustado....... . . 

--- ~-- ----- --~I-----

XII Som.a .... 
-=-==-=--:......:.-=--.'--'-...,,-----;---:--:--11-- ------ -------

XIII Amortizaçào ou depreciações 
sujeitas a correçi\o (VIII 
menos XII). 

-c=--:------,----'-----:-:---;--I ~-- --~ --- ~-- --~ ~--I----
XIV -- Aova traduçito monetária (lo 

ativo imohilizado (VII multi
pliendo pelos eodieient.es) 

:\Y . .:'\ova tradução monetária das 
I1mortizaçõCR ou depreci~,çõcR 
(XIII multiplicado pelos coe-

~_~_~j~'i~ci_e_n~t_cs~')~'_'_'~ ___ ~ __ ~~I------~ ~ ___________ ~ ____ _ 
XVI Vt\riaçáo do valor original do 

ativo imobilizado (XVI ]11('-

nos VII).... . . 
XVII . Vftl'inção das imporUlncias das 

amortizações ou depn:ciaçõcs i 
(XV HlPIlOS XIII)........ ____ _ 

~~=---~~-~----~------~I·-------~ ~----~ ~------
XVIII Resulü,do da correção - ante-

rior à obtcnçi\o do líquido 
utilizávt:! em aUlllcn(,o de 
ca.pital (XVI menos XVII). 

Assinatura do rontrihl1i1ü(' ou (!e seu f'('pri'sentmltc 
Assinatura do responsável pela contabilida!l(: 
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OBSERVAÇÕES: 

1) A correção do ativo imobilizado será efetuada em cada conta, ano a 
ano, pela aplicação do respectivo coeficiente de correção, ao aumento do ativo 
imobilizado. Do referido aumento anual demonstrado pela contabilidade da 
firma ou sociedade, serão deduzidos: 

a) os bens baixados, ou a diferença de valor no caso de permuta até a 
data desta correção (as reduções de ativo, para efeito de aplicação dos coefi
cientes de correção, serão feitas no ano em que o bem tenha sido adquirido ou 
incorporado à firma ou sociedade, e não no ano do registro da baixa ou 
mutação) ; 

b) a importância igual ao montante dos auxílios ou subvenções específicos 
recebidos em cada ano (se o aumento de ativo no ano do recebimento do au
xílio ou subvenção fôr inferior àquele montante, a diferença será deduzida 
nos anos seguintes ou anteriores); 

c) a importância igual ao saldo devedor de empréstimos do Banco Na
cional de Desenvolvimento Econômico, nos anos e o montante da utilização 
do empréstimo (as amortizações efetuadas e a data do balanço que servir de 
base à correção, serão abatidas nas utilizações do primeiro ano, até o seu mon
tante e, sucessivamente, nos anos seguintes de utilização). 

2) A correção dos fundos de amortização ou de depreciação será efetuada 
pela aplicação do respectivo coeficiente de correção aO montante da quota 
de depreciação ou amortização, anualmente contabilizada. Da quota anualmente 
con t2.bilizada serão deduzidos: 

a) os lançamentos a débito dos fundos de amortização e de depreciação, 
referentes aos bens que tenham sido baixados ao ativo imobilizado, até a 
da ta desta correção (essas importâncias poderão ser distribuídas em parcelas 
iguais nos anos decorridos entre a aquisição ou incorporação do bem e a sua 
baixa) ; 

b) uma parte da quota de amortização ou de depreciação, anualmente 
contabilizada, correspondente à parcela do ativo imobilizado não sujeita à 
correção (essa parcela não poderá exceder, em cada ano, da mesma proporção 
Existente entre a parcela do ativo não passível de correção e o total do ativo 
imobilizado, pelos valôres originais). 
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QUADRO ~N.o 2 (ANEXO Ã O.S. 19/64) C FIRMA, DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL ---I 1-- INscmçÃo N.O I 
NOVA TRADUÇÃO MONETÁRIA DO VALOR ORIGINAL DO ATIVO IMOBILIZADO 

(Leis n.Os 3.470, de 28/11/58, e 4.357, de 16/7/64) 

Realizada em: 1) Data da assembléia ... --1--1--
2) Data da alteração do contrato social --/--1--
3) Data da contabilização do aumento .. --1--(--

APURAÇÃO FINAL 

------'------------------------------~------~-------
I - Rcsultado da correção anterior à obtenção do líquido 

utilizável no aumento de capital (VIII do Quadro I): 

CONTAS: 

A) _____ . _________________ .. ____________________ _ 

B) ___________ .. ________________________________ _ 

C) ____________________________________________ _ 

D) _______________________________________________ _ 

E) _____________________________________________ _ 

F) _____________________________________________ _ 

G) ______________________________________________ _ 

11) ____________________________________________ _ 

I) ____________________________________________ _ 

J) ____________________________________________ _ 

L) ____________________________________________ _ 

Soma (I) ....... . 

:\IENOS: 

II -- Correções monetárias ou reavaliações anteriores ..... . 

III -- Prejuízos contabilizados até o balanço .. 

IV - Variações cambiais nos saldos devedores de empréstimos 
em moeda estrangeira ... 

V -- Correções a que se refere o artigo 16 da Lei n. ° 2.973, de 
26/11/56...... . ....... . 

VI -.' Correções no saldo devedor de empréstimo do BNDE 

VII - Soma (itens II a VI) ........ . 

VIII- Resultado líquido apropriável para o aumento do capital 
da firma ou sociedade (diferença I menos VII) .... 

IX- Aumento de capitaL ..... . 

X - Fração transferida para a 
menos IX) .... 

pníxima correção (VIII 

Cr$ Cr$ 

'------

Assinatura do contribuinte ou do 
seu represent.ante 

Assinatur', do rc~ponsável peh 
contabilidade 
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QU.\.DIW Al'XfLL\.R N.o .) ('\~EXO A o.s. 1 Hj6-l) 

HECCR80S l'(BLICOS E E:\IPHI~;STl:\[OS DO B:-,-J)J'; 

Auxílios Subwnções e Outro~ Recursos Públicos 

:'\áo Exigíveis Re(~ebid()s PeIa. Firma ou Soeied'ôde 

.1:"-0 OIUGE:\[ E ESPÉCIE CH(-ZEIIWS 
- -- -- --

E.\IPH(:STf:\WS ])0 BND]-; :'\.\0 CO]UW;l1l0S 

J[oVll1lflllo do Elllpn'slilllo: Cr$ 

.\J10' da nilizliç'ão do Principal 

.1:'\0 FTILI%.1ÇAO S\LDO DEVEDOR 
- -- - - - --

-

-

S.\.LlJO DEVEDOH .\ DEDL"Zm :'\A CORHEÇAo DO .\.TIVO Il\IOBILIZ.~DO 

A:\lOR-
A.:'\O TfZAç.-W 

DO E:\[-

UTILI:HÇAO 
.\'10 DO E.\I-

pnf;STDIO 
PI{f~STDIO 

- ---

(AU:.!LU.R DO QL\DlW J, lTK\S lV E V) 

A:\IOH
TI7,AÇAO 

SALDO 
DEn~DOH 

A DEDC%In 
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QUADRO AUXILIAlt X.o 4 (AXEXO À 0.8. 1 \1(64) 

RETIFICAÇÃO ANUAL DOS FUNDOS DE D1~PRECIAÇ,\O OU AMORTIZAÇ.:\O 
(Débitos correspondentes à baixa dos Lcns) 

____ • ____ ~ __ N ___ ~ __________ ----------.--------------~, 

AXOS 

(Auxiliar do Quadro 1, IX). 

QUADRO AUXILIAU :\.0 .'i 

DISTRIllUIÇ,\O PELOS A~OS DECORRIDOS DA 
AQUISIÇAo DOS llENS ATE SUA BAIXA 

(ANEXO À O.S. 1!)j64) 

PARCELA DA QUOTA A1\UAL DE AMORTlZAÇAO C()RRl~SPONDENTl, A llE~S K\O CORRIGIDOS 

5 

ANO TOTAL DO ATIVO PARCELA NÃO RELAÇ,\O DEPRECIAÇÃO • RELAÇ.:i.O DE (4) 
MOBILIZADO 31/12 CORRIGIDA 3;2 CONTAllILlZADA NO ANO SOBRE O VALOR DE (5) 

(Auxiliar do Quadro 1, itens X e XI). 
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ORDEM DE SERVIÇO DIR-22/64, EM 29 DE SETEMBRO DE 1964 

Disciplina a aplicação do disposto nos §§ 7.° e 8.0 do art. 7.° da Lei n.O 4.357, 
de 16 de julho de 1964, quanto à liquidação e ao parcelamento de débitos 
de impõsto de renda. 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições, 
Considerando que, em conformidade com o disposto no art. 7.° da Lei 

n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, "os débitos fiscais, decorrentes de não reco
lhimento, na data devida, de tributos, adicionais ou penalidades, que não forem 
efetivamente liquidados no trimetsre civil em que deveriam ter sido pagos, 
terão o seu valor atualizado monetàriamente em função das variações do poder 
aquisitivo da moeda nacional"; 

Considerando que, por fôrça do disposto no § 7.° do referido artigo, é 
facultado ao contribuinte efetuar o pagamento do seu débito fiscal, até 15 de 
outubro de 1964. sem correção monetária e com redução da metade da multa 
devida; 

Considerando que, para a concessão dêsse benefício, a lei não estabeleceu 
qualquer discriminação quanto à natureza da infração ou à espécie das multas, 
inclusive as moratórias; 

Considerando que, à vista do que prescreve o ~ 8.° do citado art. 7.0, ao 
contribuinte é também permitido liquidar o seu débito fiscal, sem correção 
monetária, desde que promova o respectivo recolhimento dentro dos prazos 
peremptórios fixados no mencionado dispositivo; 

Considerando que, em face das normas constantes da Portaria ministerial 
n.O GB-343, de 25 de setembro de 1964, cumpre disciplinar o recolhimento do 
impôsto de renda que deveria ter sido pago na data devida e que não o foi 
por omissão nas respectivas declarações de rendimentos ou nas guias de ar
recadação nas fontes, 

Determina aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do 
Impôsto de Renda que observem e façam cumprir as seguitnes instruções: 

I - Os contribuintes do impôsto de renda que estiverem em débito para 
com a Fazenda Nacional poderão promover o respectivo pagamento até o dia 
15 de outubro de 1964, sem correção monetária e com redução da metade da 
multa, nos têrmos do § 7.° do art. 7.° da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964; 

II - Nos casos em que não tenha havido lançamento ou eXigência de re
colhimento pelas fontes, poderá o devedor efetuar a liquidação do seu débito, 
espontâneamente, com a redução da metade da multa cabível; 

III - A liquidação do débito, em qualquer caso de ação fiscal, quando não 
houver ainda decisão da autoridade competente para julgar o processo, po
derá ser feita mediante o pagamento da importância que o contribuinte julgar 
devida, também com a redução da metade da multa aplicável à parte conside
rada não litigiosa; 

IV - Nos casos em que tenha havido reclamação ou recurso, a liquidação 
do débito poderá ser feita com redução da metade da multa, independente
mente do préViO retôrno do processo à repartição de origem; 

V - Para pagamento, até 15 de outubro de 1964, dos débitos de que trata 
esta Ordem de Serviço, é permitido ao contribuinte recolher o impôsto, adi
cionais e multa devidos, às repartições arrecadadoras do Ministério da Fazen
da. por meio de guias dos modelos "Impôsto Retido na Fonte", "Fundo de 
Reaparelhamento Econômico" e "Guia de Depósito DMF n.O 5.149" ou guia 
equivalente, esta em relação à multa, adaptadas para êsse fim com a aposição 
de carimbo com os dizeres: "RECOLHIMENTO PARA OS EFEITOS DO § 7.0 
OU § 8.° DO ART. 7.° DA LEI N.o 4.357, DE 16 DE JULHO DE 1964"; 

VI - Da guia do modêlo "Impôsto Retido na Fonte", no verso ou em anexo, 
deverá constar, quando fôr o caso: 

a) o número do processo ou da notificação, com a indicação do exercí
cio financeiro e da data do vencimento da dívida; 
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b) a espécie e importância do rendimento omitido; 
c) a importância do impôsto devido e a época do ano civil em que deveria 

ter sido pago; 
d) o número da declaração onde foi omitido o rendimento, ou o número 

de inscrição da pessoa jurídica; 
e) o beneficiário e a natureza do rendimento omitido, nos casos de ar

recadação na fonte; 
VII - As guias de que trata ° item V deverão ser preenchidas de acôrdo 

com as instruções da repartição lançadora do impôsto de renda a que estiver 
jl\fisdicionado o contribuinte ou a fonte responsável pelo recolhimento do 
débito fiscal; 

VIII - Para cada processo ou notificação, declaração de rendimentos ou 
guia de arrecadação nas fontes, caberá o preenchimento de um jôgo de guias 
dos modelos indicados no ítem V; 

IX - Uma via de cada uma das guias a que se refere o item V será ane
xada, pela repartição lançadora, depois de produzidos os devidos efeitos de 
contrôle da arrecadação, ao processo fiscal ou declaração de rendimentos ou 
guia de arrecadação nas fontes, a que corresponder; 

X - As guias a que se refere o item V serão previamente visadas pelas re
partições lançadoras do impôsto de renda e valerão também como pedido dos 
benefícios previstos nos § § 7.° e 8.0 do art. 7.° da Lei n.O 4.357, citada: 

XI - O parcelamento de débitos iguais ou superiores a Cr$ 500.000 (qui
nhentos mil cruzeiros), de acôrdo com o estatuído nas alíneas b e c do § 8.° 
do mencionado art. 7.°, independe de requerimento formal, cabendo ao con
tribuinte recolher, até o dia 15 de outubro de 1964, a primeira prestação do 
parcelamento, e as demais com o intervalo de 30 (trinta) dias, mediante o 
preenchimento das guias referidas no item V; 

XII - O visto de que cogita o item X será apôsto, apenas, nas guias cor
respondentes à primeira prestação, sendo as demais recolhidas com a simples 
apresentação das guias anteriores; 

XIII - Quando a cobrança do débito estiver suspensa por medida admi
nistrativa ou judicial, o parcelamento será processado sem o acréscimo de 
qualquer multa, salvo a que já fôr objeto do débito em litígio; 

XIV - Nos casos em que não tenha havido ainda lançamento ou exigên
cia de recolhimento do impõsto, o parcelamento será processado com o acrés
cimo das multas cabíveis, inclusive as de mora, calculadas até o dia imedia
tamente anterior ao recolhimento da primeira prestação; 

XV - O disposto no item XIV alcança também os casos de ação fiscal 
em curso, cujos débitos ainda não tenham sido fixados; 

XVI - Os benefícios estabelecidos nos § § 7.° e 8.° do art. 7.° da Lei 
n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, não serão concedidos aos débitos relativos 
ao exercício financeiro de 1964, quando se tratar de lançamento normal, feito 
à vista da declaração de rendimentos, salvo quanto às quotas que estiverem 
vencidas e não pagas até 17 de julho de 1964; 

XVII - Vencida uma prestação do parcelamento e não paga até o venci
mento da prestação seguinte, considerar-se-á vencida a dívida global, sujei
tando-se o devedor às sanções legais; 

XVIII - Nos casos de débito fiscal inferior a Cr$ 500.000 (quinhentos 
mil cruzeiros), aplicam-se à respectiva liquidação, que deverá ser feita, de 
uma só vez, até 14 de novembro dêste ano, sem correção monetária, as mesmas 
normas da presente Ordem de Serviço, que forem cabíveis; 

XIX - Os contribuintes cujos débitos estiverem em fase de cobrança 
executiva deverão pleitear os favores do art. 7.° da Lei n.O 4.357, citada, di
retamente nos Juízos competentes. 

XX - Ficam revogadas as determinações anteriores que contrariem as 
estabelecidas nesta Ordem de Serviço. 

a) ORLANDO TRAVANCAS 
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ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR-23/64, EM 12 DE OUTUBRO DE 1964 

Alteração da cobrança do impôsto de renda devido na fonte, sôbre lucros, 
quando percebidos por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domicilia
das fora do país. 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições, 

Considerando que a Lei n,o 4.390, de 29 de agôsto de 1964, publicada no 
Diário Oficial da União em 11 de setembro último, modificou a Lei n.O 4.131, 
de 3 de setembro de 1962, que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e 
as remessas de valôres para o exterior; 

Considerando que o disposto nas alíneas a, b e c do inciso 2.0 do art. 97 
do Regulamento do Impôst.o de Renda, aprovado pelo Decreto n.O 51.900, de 
10 de abril de 1963, decorre do art. 43 da citada Lei n.O 4.131, que foi alterado 
nos têrmos do art. 1.0 da Lei n.o 4.390, mencionada; 

Considerando a necessidade de orientar as repartiçües subordinadas a esta 
Divisão e os contribuintes e fontes responsáveis pelo recolhimento do impôsto, 
interessados, sôbre a aplicação das novas disposições fiscais; 

Determina aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores
Chefes de Inspetorias do Impôsto de Renda, que observem e façam cumprir 
as seguintes disposições: 

I - A partir de 11 de setembro de 1964, não mais se aplicam os dispositivos 
regulamentares referidos nesta Ordem de Serviço (art. 97, 2.0 , a, b e c), por 
fôrça do art. 1.0 da Lei n.O 4.390, de 29 de agôsto de 1964, publicada naquela 
data; 

II - os lucros e dividendos atribuídos a pessoas físicas ou jurídicas resi
dentes ou com sede no exterior ficam sujeitos à retenção na fonte, do im
pôsto de renda, à taxa normal estabelecida no art. 97 do Regulamento do 
Impôsto de Renda (25 %) e a um impôsto suplementar de renda, calculado de 
acôrdo com os itens seguintes; 

In - o impôsto suplementar, previsto no item II, será cobrado, mediante 
retenç.ão e recolhimento pela fonte, por ocasião de cada remessa para o exte
rior, sempre que o montante dos lucros e dividendos líquidos efetivamente re
mEtidos, a pessoas físicas e jurídicas, residentes ou com sede no exterior, em 
um triênio, a partir de 1963, exceder, em média, a 12 % (doze por cento) sôbre 
o capital e reinvestimentos registrados; 

IV - o impôsto suplementar, de que trata o item In, será calculado de 
acôrdo com a seguinte tabela: 

entre 12 % e 15 '7c de lucros 

entre 15% e 25 % de ;lucros ................. . 
acima de 25 % de lucros , .................... . 

40 % (quarenta por cento); 

50'% (cinqüenta por cento); 
60 % (sessenta por cento); 

V - para os efeitos da determinação da média trienal a que se refere o 
item In, será considerado o montante dos lucros e dividendos líqUidos efetiva
mente remetidos no ano da remessa e nos dois anos imediatametne anteriores 
a partir de 1963, sendo devido o impôsto a partir do exercício financeiro d~ 
]965; 

VI - os reinvestimentos que forem remetidos posteriormente, para o ex
terior, serão igualmente computados no montante dos lucros e dividendos líqui
dos efetivamente remetidos, sempre que resultarem de lucros excedentes à 
média trienal de 12% (doze por cento) sôbre o capital e reinvestimentos antes 
registrados; 
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VII - estarão também sujeitos ao impôsto suplementar, referido nos itens 
UI e IV, de acôrdo com o art. 13 e seu parágrafo único da Lei n.O 4.131, citada, 
quando remetidos para o exterior, os seguintes rendimentos; 

a) as quantias devidas a título de royalties, a que se refere a alínea c do 
inciso 1.0 do art. 97 do Regulamento do Impôsto de Renda, ou por assistência 
técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem as con
dições ou excederem aos limites previstos para a sua dedução dos lucros das 
pesosas jurídicas, nos têrmos do art. 37 e respectivos parágrafos, do mesmo 
Regulamento; 

b) o total das quantias devidas a pessoas físicas ou jurídicas residentes 
ou sediadas no exterior, pelo uso de marcas de indústria e de comércio, ou o 
produto da alienação, a qualquer título, dessas propriedades, quando percebidos 
por pessoas físicas ou jurídicas nas mesmas condições; 

VIII - a taxa de conversão, para determinação do valor em moeda na
cional correspondente ao valor das remessas excedentes, em moeda estrangeira, 
será sempre aquela em que fôr realizada a respectiva operação de câmbio; 

IX - a Superintendência da Moeda e do Crédito verificará a percentagem 
estabelecida como limite das remessas, para os efeitos da cobrança do impôsto 
suplementar, de que trata esta Ordem de Serviço, sem prejuízo de qualquer 
procedimento que a autoridade lançadora do domicílio da fonte, responsável 
pelo recolhimento, julgar conveniente para os fins da fiscalização. 

a) ORLANDO TRAVANCAS 

ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR-24j64, EM 21 DE OUTUBRO DE 1964 

Disciplina a correção monetária do valor das propriedades imóveis, das pessoas 
físicas, para os efeitos da tributação. 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições; 

Considerando que a Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, nos têrmos do 
seu art. 4.0 e respectivos parágrafos, autorizou a correção monetária do custo 
da aquisição do imóvel e do impôsto de transmissão pago, bem como das ben
feitorias realizadas, para os fins da cobrança do impôsto sôbre os lucros apu
rados pelas pessoas físicas, nas transações com imóveis; 

Considerando que, para essa correção, deverão ser aplicados os mesmos 
coeficientes multiplicadores estabelecidos para a correção monetária do ativo 
imobilizado das pessoas jurídicas, nos têrmos do § 2.° do art. 4.° da lei citada; 

Considerando, ainda, as modificaçôes introduzidas no Regulamento do 
Impôsto de Renda vigente, pelo Decreto n.O 54.333, de 28 de setembro de 1964, 
pUblicado no Diário Oficial da União em data de 1.0 do corrente mês de 
outubro; 

Determina aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do 
Jmpôsto de Renda que observem e façam cumprir as seguintes instruções: 

I - É permitido à pessoa física vendedora efetuar a correção monetária 
do custo de aquisição do imóvel, inclusive o impôsto de transmissão pago, bem 
como das benfeitorias realizadas, para os efeitos da tributação; 

II - a correção monetária de que trata o item I será processada mediante 
a aplicação dos mesmos coeficientes multiplicadores estabelecidos pelo Con
selho Nacional de Economia para a atualização do valor do ativo imobilizado 
das pessoas jurídicas; 
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III - serão observadas as seguintes normas, em relação ao custo de aqui
sição do imóvel e das benfeitorias acrescidas, para os efeitos da correção: 

a) quando o custo de aquisição tiver sido pago em parcelas, computar-se
ão destacadamente as importâncias desembolsadas em cada ano civil; 

b) em se tratando de prédio construído em época posterior â aquisição 
do terreno, bem como no caso de benfeitorias acrescidas, computar-se-ão, 
igualmente, as importâncias desembolsadas em cada ano civil; 

c) no caso da letra b, quando ocorrer a impossibilidade de comprovação 
das importâncias desembolsadas em cada ano civil, considerar-se-á como data 
da respectiva aquisição a data do término da sua realização; 

d) na hipótese de inexitsência de documentos comprobatórios do custo 
real das benfeitorias acrescidas, computar-se-á o valor arbitrado pela autori
dade lançadora do impôsto de renda, na forma estabelecida no Regulamento 
vigente (art. 93, § 10); 

IV - do valor do custo corrigido das benfeitorias, será deduzida a percen
tagem de 2 % (dois por cento) para cada ano, ou fração de ano, que tiver 
decorrido entre o término de sua realização e a data da alienação; 

V - a diferença entre o valor global de aquisição do imóvel, de que trata 
o item I, e o seu valor corrigido monetàriamente, nos têrmos desta Ordem de 
Serviço, observado o disposto no item IV, ficará sujeita tão-somente ao im
pôsto de 5 % (cinco por cento), pago de uma só vez; 

VI - o pagamento do impôsto de que trata o item V será dispensado quan
do a pessoa física vendedora optar pela aquisição de Obrigações do Tesouro 
Nacional, a que se refere o art. 1.0 da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, em 
valor nominal atualizado correspondente ao dôbro do que seria devido como 
impôsto; 

VII - o impôsto de que trata o item V será recolhido à repartição arreca
dadora competente, por meio de guia, instruída com demonstrativo dos cálculos 
efetuados, conforme o quadro anexo, até a data em que deva ser recolhido o 
impôsto de que trata o art. 92 do Regulamento do Impôsto de Renda ou apre
sentada a guia do mesmo Regulamento, para o necessário visto, à repartição 
competente; 

VIII - na guia de recolhimento, ou na guia negativa, a que se refere o 
item VII, serão considerados o custo de aquisição do imóvel, inclusive o im
pôsto de transmissão, bem como as benfeitorias, corrigidos monetàriamente, 
de acôrdo com os itens lI, III e IV, para os efeitos da determinação do rendi
mento sujeito ao impôsto de que trata o art. 92 do mesmo Regulamento; 

IX - na hipótese prevista no item VIII, não poderá ser feito o abatimento 
das percentagens estabelecidas no § 1.0 do art. 93 do mesmo Regulamento; 

X - a correção monetária do valor global de aquisição do imóvel será 
admitida em relação às alienações de imóveis já contratadas para paga
mento a prazo, cujo impôsto não tenha sido efetivamente liquidado, até 17 de 
julho de 1964, quando o contribuinte haja recolhido o impôsto de que trata o 
item V, dentro do prazo (até 12 de outubro de 1964); 

XI - o disposto no item anterior não se aplica aos casos em que o impôsto 
deveria ter sido recolhido até 17 de julho de 1964, quando a referida Lei nú
mero 4.357 entrou em vigor; 

XII - nos casos de opção previstos no item VI, as guias a que se referem 
o art. 94 e seu § 1.0 do Regulamento do Impôsto de Renda somente serão visa
das pelas autoridades competentes, observadas as disposições do art. 2.0 do 
Decreto n.O 54.333, de 28 de setembro de 1964 (§ § 5.°, 6.°, 7.0 e 8.° do Regula
mento) . 

a) ORLANDO TRAVANCAS 
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cmmEçAO .\IOKETAH.L\ no CUSTO no I:\HíVEL 

Vendedor ou cedente 

Enderêço 

Im<Ível objeto da tranRaçiio 

Local do imóvel 

Cartório em qm' sorá hwrada a escritura 

AXOS: 

Coeficientes: 

I - Valor de custo de aquisiçã-o 
do imóvel (objeto d'i tran-
saçiio) ....... . 

II Impôsto de transmisstío pago 
pelo vendedor (na aqui
sição) .. 

III --- Soma (I mais lI) ... 

IV Nova tradução monetária do 
valor de aquisição, inclu
sive impôsto de tmnsmis
são (UI multiplicado pelo 
coeficiente) ... 

V -- Variação do valor de aqui
sição inclusive impôsio de 
transmissã-o (IV menos lU) 

VI - Valor do custo das benfeito
rias realizadas no imóvel 

VII - Nova traduçã-o monetária do 
valor das benfeitorias rea
lizadas no imóvel (VI mul
tiplicado pelo coeficiente) 

VIn - - ,llenos: perefmtagem de 2%, 
sôbre o vl1lor corrigido das 
benfeitorias, por ano ou 
fraçã-o de ano, decorrido do 
término d:" sm~ realização 
até a alienação. 

IX Vdor atual das bpnfeitorias 
(VII menos VIII) ..... . 

X- Variação do valor das b(mfei
tOI·ias (IX menos VI) 

XI . Correção mOlletária do valor 
global de aquisiçã.o do 
imóvel, inclusive impôsto 
de transmissão e benfei-
torias (V mais X) ....... . 

417 

(AXEXO À O.S. 24j(i4) 

Assinatura d.o vendedor ou cedente 
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OBSERVAÇÕES: 

1. Êste formulário se destina ao demonstrativo da correção monetária do 
custo da aquisição do imóvel e do imposto de transmissão pago, bem como 
das benfeitorias realizadas, para os fins da cobrança do imposto sobre os lucros 
apurados pelas pessoas físicas, nas transações com imóveis. 

2. No espaço destinado a "Imóvel Obj eto da Transação" deve ser indica
do se se trata de terreno, casa, apartamento etc., mencionando, a seguir, a sua 
localização, inclusive rua e número. 

3. Quando o custo de aquisição do imóvel ou da realização das benfeito
rias tiver sido pago em parcelas, computar-se-ão destacadamente as importân
cias desembolsadas em cada ano civil, usando-se a folha suplementar do for
mulário sempre que necessário. No caso da impossibilidade de comprovação das 
importâncias desembolsadas em cada ano civil, para construção do prédio ou 
de benfeitorias acrescidas, considerar-se-á como data da respectiva aquisição 
a data do término da sua realização. 

4. A dedução de 2 % ao ano, prevista no § 1.0 do art. 4.° da Lei n.O 4.357, 
de 1964, deve ser calculada com base nos anos que decorrerem da data do 
término das benfeitorias até a data da alienação. Assim, os itens VIII, IX e X, 
somente serão preenchidos na coluna do total, quando houver benfeitorias rea
lizadas pelo vendedor ou cedente, para determinação do valor global da corre
ção monetária (item XI). 

ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR-26/64, EM 1.0 DE DEZEMBRO DE 1964 

Disciplina a correção monetária dos débitos do impõsto de renda, a partir do 
4:° trimestre civil (mês de dezembro), de 1964. 

O Diretor da Divisão do Imposto de Renda, no uso das suas atribuições, 

Considerando que se encerrou a 30 de novembro último o prazo para liquida
ção, sem correção monetária, dos débitos em atraso superiores a Cr$ 500.000 
(quinhentos mil cruzeiros) e que a 15 de dezembro corrente terminará o prazo 
relativo aos débitos inferiores àquela quantia (§ § 7.0 e 8.0 do art. 7.0 da Lei 
n.O 4.357, de 16 de julho de 1964 e arts. 4.° e 5.° da Lei n.o 4.481, de 14 de 
novembro de 1964); 

Considerando que esta Divisão, nos têrmos da Ordem de Serviço n.o 22/64, 
transmitiu aos seus órgãos delegados as instruções necessárias sobre a liqui
dação e o parcelamento dos débitos referentes aos tributos da sua compe
tência; 

Considerando que "os débitos fiscais, decorrentes do não recolhimento, na 
data devida, de tributos, adicionais e penalidades, que não forem efetivamente 
liquidados no trimestre civil em que deveriam ter sido pagos, terão o seu valor 
atualizado monetàriamente em função das variações do poder aquisitivo da 
moeda nacional" (art. 7.° da Lei n.O 4.357/64); 

Considerando que a mencionada correção monetária se aplica igualmente 
aos débitos cuja cobrança tenha sido suspensa, por medida judicial ou admi
nistrativa, quando não houver depósito em dinheiro para garantia da instân
cia (§ § 2.° e 9.° do art. 7.° da Lei n.O 4.357/64); 

Considerando, ainda, que para os efeitos da correção monetária entende-se 
por débito o valor dos impostos, adicionais, empréstimos e multas, que não foi 
efetivamente liquidado no trimestre civil em que deveria ter sido pago, com
preendido o apurado nos casos de falta ou inexatidão da declaração de rendi
mentos ou da guia de recolhimento pela fonte, inclusive a do imposto sobre o 
lucro obtido na venda de propriedade imobiliá,ria, pela pessoa física; 

Determina aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores
Chefes das Inspetorias do Imposto de Renda, que observem e façam cumprir 
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as seguintes instruções sôbre a correção monetária dos débitos, em relação ao 
impôsto de renda e às demais contribuições cuja cobrança e fiscalização com
pete a esta Divisão: 

I - A partir de 1.0 de dezembro de 1964, os débitos não liquidados e os 
que não estejam garantidos por depósitos em dinheiro, quando suspensa a sua 
cobrança por medida administrativa ou judicial, ficarão sujeitos à correção 
monetária do seu valor, de acôrdo com os coeficientes multiplicadores fixados 
pelo C'onselho Nacional de Economia (art. 7.° e § 1.0 da Lei n.o 4.357/64); 

II - ao valor do débito objeto do lançamento original aplicar-se-á(ão) o(s) 
coeficientes (s) relativo (s) ao trimestre civil em que deveria ter sido pago, 
integralmente ou em quotas, aquêle débito; 

III - em relação a lançamento suplementar resultante de declaração 
inexata, aplicar-se-á ao débito apurado o coeficiente referente ao trimestre 
civil em que deveria ter sido paga a totalidade ou a primeira quota do lança
men to original; 

IV - no caso de inexistência de lançamento original, pela não apresenta
ção de declaração de rendimentos ou de declaração que tenha ficado isenta em 
virtude de deduções ou abatimentos indevidos, será aplicável ao débito apurado 
o coeficiente relativo ao trimestre civil seguinte ao do término do prazo legal 
em que deveria ter sido entregue a declaração ou ao de sua entrega, conforme 
o caso; 

V - No caso de recolhimento pela fonte, inclusive no de impôsto sôbre o 
lucro obtido pela pessoa física na venda de propriedade imobiliária, aplicar
se-á o coeficiente de correção relativo ao trimestre civil do término do prazo 
legal para o recolhimento do do tributo; 

VI - da notificação de lançamento ou de exigência de recolhimento pela 
fonte, inclusive da referente ao impôsto sôbre o lucro obtido na venda pela 
pessoa física de propriedade imobiliária, deverá constar o débito pelo seu valor 
original e a, indicação do trimestre civil em que deveria ter sido pago, para 
efeito de aplicação, pelo órgão arrecadador, do coeficiente de correção monetá
ria, conforme o exemplo a seguir: 

DÉBITO SUJEITO A CORREÇãO MONETARIA 

(Art. 7.0 da Lei n.O 4.357, de 16-7-64) 

•• .0 trimestre civil do ano de 19 .. 

VII - não é aplicável até 15 de dezembro de 1964, inclusive, o disposto no 
item I desta Ordem de Serviço, aos débitos inferiores a Cr$ 500.000 (qui
nhentos mil cruzeiros) (art. 7.0 da Lei n.O 4.357/64 e 3.0 da Lei n.o 4.481/64). 

a) ORLANDO TRAVANCAS 

ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR 8/65, EM 25 DE JANEIRO DE 1965 

Altera a O.S. n.o DIR 19/64, sôbre a correção monetária dos valôres do ativo 
imobilizado, das pessoas jurídicas, no exercício de 1965 (art. 101 do Regu
lamento). 

O Diretor do Departamento do Impôsto de Renda, no uso das suas atri
buições, 

Considerando que o Conselho Nacional de Economia, no cumprimento do 
disposto no art. 3.0 da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, procedeu à revisão 
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dos coeficientes anteriormente estabelecidos par!1 a correção monetária do ativo 
imobilizado das firmas e sociedades, nos têrmos do art. 57 da Lei n.o 3.470, de 
28 de novembro de 1958; 

Considerando que os novos coeficientes, estabelecidos na Resolução n.o 2, 

de 22 de janeiro corrente, do referido Conselho, vigorarão até 31 de dezembro 
dêste ano; 

Considerando que foi estabelecido um coeficiente fixo de 1,74 (um vírgula 
setenta e quatro) que representa o índice de correção monetária, no período 
de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro de 1964, como corretivo de valôres em 
função da depreciação monetária; 

RESOLVE: 

I - Durante o ano de 1965 vigorarão os seguintes coeficientes multipli
cadores, para a correção monetária do ativo imobilizado das firmas e socie
dades, em substituição aos coeficientes na Ordem de Serviço n.o DIR 19/64, 
de 14 de setembro de 1964: 

H)38 ...... . 
1\]3fl ...... . 
1940 .. .. 
H)41 ...... . 
1~42 ...... . 
1\)43 ...... . 
1\)44 ...... . 
194.5 ...... . 
1945 .. . 
1\l47 ...... . 
1\l48 ...... . 
1\)4\l. ..... . 
1!)50 ....... . 
1951. ..... . 
1952 ...... . 
1953 ...... . 
1954 .. . 
11155 ...... . 
1!l55 ...... . 
1\157 ...... . 
H)58 ...... . 
1 9.5\l ...... . 
1\l50 .. .. 
19m ...... . 
1962 ...... . 
1963 ... . 
HJ64 ...... . 

Codiciente 

l(J3,14 
182,70 
172,26 
];')6,50 
127,G2 
lLH,52 

\J.5,70 
81,78 
71,34 
55.12 
62,54 
.')7,42 
ijO,45 
41,75 
38,28 
33,C5 
25,10 
22,l'i2 
H),14 
17,40 
14,79 
10,79 

8,18 
5,92 
3,83 
1,74 
],00 

II - Em face do decidido pelo Sr. Ministro da Fazenda no processo n.O 
251.242/64. a alínea a do item XVII da O.S. n.O 19/64 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"a) - da variação cambial dos saldos de tôdas as dívidas em moeda 
estrangeira, na data do balanço, deduzidas as parcelas dessas dívidas, 
liquidadas até a data da correção, convertidas à taxa de cámbio apli
cável para a liquidação dos empréstimos, naquela mesma data"; 

III - Continuam em vigor as demais disposições não alteradas por esta 
Ordem de Serviço. 

a) ORLANDO TRAVANCAS 
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ORDEM DE SERVIÇO N.O DIR 16/65, EM 28 DE JULHO DE 1965 

Dispõe sôbre as alterações introduzidas na legislação do impôsto de renda pela 
Lei n.O 4.728, de 14 de julho de 1965, que disciplina o mercado de capitais 
e estabelece medidas para o seu rtesenvolvimento. 

O Diretor do Departamento do Impôsto de Renda, no uso de suas atri
buições, 

Considerando que a Lei n.o 4.728, de 14 de julho de 1965, alterou a tribu
tação de rendimentos decorrentes de títulos de crédito, de títulos da dívida 
pública e de ações, bem co:no a tributação de lucros obtidos em operações 
imobiliárias; 

Considerando que tendo o referido diploma legal entrado em vigor a 16 
de julho de 1965, data" de sua publicação oficial, são de imediata aplicação os 
seus dispositivos referentes àquela tributação; 

DETERMINA: 

Aos senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de 
Renda que, sôbre os rendimentos a seguir indicados, observem e façam cumprir 
as seguintes normas: 

Debêntures ou outras obrigações ao portador 
Partes beneficiárias ou parte de fundador 

I -- A partir de 16 de julho de 1965, os juros de debêntures ou de outras 
obrigações ao portador, provenientes de empréstimos contraídos dentro ou fora 
do País, por sociedades nacionais ou estrangeiras que operem no território na
cional e os interêsses e quaisquer outros rendimentos de títulos ao portador 
denominados partes beneficiárias ou partes de fundador, estão sujeitos ao im· 
pô~to de renda na fonte: 

a) à razão de 15% (quinze por cento), quando houver identificação do 
beneficiário, nos têrmos do artigo n.o 237 do Regulamento aprovado pelo De
creto n.o 55.866, de 25 de março de 1965; 

bl à razão de 60% (sessenta por cento), se o beneficiário optar pela sua 
não identificação. 

II - No caso da letra a do item I, o impôsto retido na fonte, como an
tecipação, será compensado com o impôsto devido, com base na declaração 
de rendimentos, na qual serão obrigatoriamente incluídos os referidos ren
dimentos. 

Ações nominatÍ11as, endossáveis ou ao portador 

IH - Os dividendos de ações ao portador e quaisquer bonificações e elas 
atribuídas, bem como o valor das ações novas e os interêsses além dos dividen
dos, nos casos de valorização do ativo ou de utilização de quaisquer fundos, 
inclusive os de amortização, de depreciação e de reavaliação de ativo, estão 
sujeitos ao impôsto de renda: 

a) à razão de 25% (vinte e cinco por cento), na fonte, quando se tratar 
de rendimentos de ações ao portador, distribuídos por sociedade anônima de 
capital aberto e o beneficiário não se identificar; 

b) à razão de 40% (quarenta por cento), na fonte, quandO se tratar de 
rendimentos de ações ao portador, distribuídos por sociedade anônima de capital 
fechado e o beneficiário não se identificar; 

c) ao impôsto progressivo calculado na declaração anual de rendimentos, 
quando se trat.ar de rendimentos de ações ao portador, distribuído por socie-



422 MANUAL DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - IV - 8 

dade anônima de capital aberto e o beneficiário se identificar, não sendo exi
gível antecipação de impôsto na fonte; 

d) à razão de 20% (vinte por cento) na fonte, como antecipação, quando 
se tratar de rendimentos de ações ao portador, distribuídos por sociedade anô
nima de capital fechado e o beneficiário se identificar; 

IV - Os rendimentos de que trata o item anterior, quando se referirem 
a ações ordinárias, preferenciais ou endossáveis e nominativas, estão sujeitos: 

1.0) quando se tratar de sociedade anônima de capital aberto - ao im
pôsto progressivo calculado na declaração anual de rendimentos, não sendo 
exigível antecipação de impôsto na fonte; 

2.0) quando se tratar de sociedade anônima de capital fechado - ao 
impôsto na fonte: 

a) à razão de 10% (dez por cento) - no caso de ações pertencentes a 
pessoas físicas, quando superiores, anualmente, a Cr$ 126.000 (cento e vinte e 
seis mil cruzeiros); 

b) à razão de 15% (quinze por cento) - no caso de ações pertencentes 
a pessoas jurídicas; 

V - Não se incluem entre os rendimentos de que tratam os itens III e IV 
o valor das ações que resultarem de aumentos de capital realizados nos têrmos 
dos artigos 200 e 224 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 55.866, de 
25 de março de 1965; 

VI - Os rendimentos de que tratam os itens III, letras c e d e IV, quando 
o beneficiário fôr residente ou domiciliado no estrangeiro, estão sujeitos ao 
impôsto do artigo 229, inciso 1.0, observado o disposto no artigo 233 do Regu
lamento aprovado pelo Decreto n.o 55.866, de 25 de março de 1965; 

VII - Caberá à sociedade anônima comprovar, para os fins previstos nos 
itens III, letras a e c e IV, inciso 1.0, perante as Delegacias Regionais, Seccio
nais e Inspetorias do Impôsto de Renda, sua condição de sociedade aberta, em 
conformidade com o estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, na forma 
do disposto no artigo 59 da Lei n.O 4.728, de 14 de julho de 1965. 

Títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal 

VIII - Os juros de títulos da dívida pÚblica federal, estadual ou municipal, 
salvo os que gozarem de imunidade fiscal expressa em lei federal, estão su
jeitos ao impôsto de renda: 

a) à razão de 6% (seis por cento) na fonte, os de títulos nominativos 
ou ao portador, subscritos compulsoriamente; 

b) ao impôsto progressivo calculado na declaração anual de rendimentos, 
os juros de títulos nominativos, subscritos voluntàriamente, não sendo exigível 
antecipação de impôsto na fonte; 

IX - Os juros dos títulos nominativos de que trata a letra a do item VIII, 
deverão ser incluídos na declaração anual de rendimentos, para fins do im
pôsto progressivo, compensado o impôsto de renda retido na fonte; 

X - Os juros dos títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, 
quando o beneficiário fôr residente ou domiciliado no estrangeiro, estão sujei
tos ao impôsto do artigo 229, observado o disposto no artigo 233 do Regula
mento aprovado pelo Decreto n.o 55.866, de 25 de março de 1965. 

Lucro obtido em operações com propriedades imobiliárias 

XI - O impôsto de que trata o artigo 83 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto n.O 55.866, de 25 de março de 1965, a partir de 16 de julho de 1965, 
será cobrado à razão de 5% (cinco por cento), quando se tratar de alienação, 
promessa de alienação ou transferência de direito à aquisição de imóvel, no 
caso em que o adquirente seja sociedade que tenha por objeto a compra e 
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venda de imóveis construídos ou em construção, a construção e venda de uni
dades habitacionais, a incorporação de edificações ou conjuntos de edificações 
em condomínio ou a venda de terrenos loteados e construídos ou com a cons
trução contratada; 

XII - Nos casos previstos no item anterior, o contribuinte poderá optar 
pela subscrição de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, em impor
tância equivalente ao dôbro do que seria devido como impôsto, nos têrmos 
do artigo 3.°, § 8.°, da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964; 

XIII - Se a sociedade adquirente vier, a qualquer tempo, alienar o ter
reno ou transferir o direito à sua aquisição sem construí-lo ou sem a simul
tânea contratação de sua construção, responderá pela diferença do impôsto 
da pessoa física, entre as taxas normais e a prevista neste artigo, diferença 
que será atualizada nos têrmos do art. 7.° da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 
1964; 

XIV - As alíquotas referidas nesta Ordem de Serviço serão aplicadas aos 
rendimentos cujo impôsto, por fôrça de disposição legal, fôr exigível a partir 
de 16 de julho de 1965. 

a) ORLANDO TRAVANCAS 



IV - 9 - OFÍCIOS-CIRCULARES DO DIR 

* Nesta publicação. 

1, de 12-1-1959 
- Transmite os têrmos da Portaria Ministerial n.O 436, de 30-12-1953, 

que estabelece os coeficientes percentuais máximos para a dedução 
de royalties pela exploração de marcas e patentes, de despesas de 
assistência têcnica, científica, administrativa ou semelhantes, bem 
como de cotas para amortização do valor de patentes, na determi
nação do lucro real das pessoas jurídicas, considerados os tipos de 
produção ou atividade, seg'undo o grau de essencialidade, 

17, de 4-7-1959 
- Transmite a Portaria Ministerial n,o 133, de 25-5-1958, que inclui na 

Portaria n.o 436, de 30-12-1958, no item I -- 1.0 Grupo - Indústria
-Base, com a percentagem de 5%, a Indústria de Cimento. 

20, de 6-8-1959 
- Recolhimento do adicional - Lei n.O 1.474, de 1951. 

28, de 5-12-1959 
- Transcreve a Portaria Ministerial n.O 303, de 25-11-1959, sôbre de

dução de royalties, disciplinando a inclusão de outros tipos de produ
ção e atividade. 

28, de 17-8-1961 
- Incidência do impôsto de lucro imobiliário em relação a imóvel ha

vido por herança. 

30, de 12-9-1961 
- Roteiro para fiscalização do impôsto na fonte, 

" 9, de 6-6-1962 
- Transcreve Ordem de Serviço da Diretoria das Rendas Internas. 

(Processamento da comprovação da guia do impôsto sôbre lucro imo
biliário, bem como a revisão da mesma). 

20, de 14-12-1962 
- Art. 98, § 1.0, inciso lI. 

14, de 26-8-1963 
- Reajustamento de rendimentos pagos, livres de quaisquer ônus fiscais 

a residentes ou domiciliados no estrangeiro. Aplicação da regra pre
vista no art. 5.0 da Lei n.O 4.154, de 28-11-1962, reproduzida no art. 
209 do Regulamento aprovado pelo Decreto n,o 51.900, de 10-4-1963. 

22, de 18-6-1964 
- Retenção na fonte sóbre rendimentos de títulos ao portador, cujos 

proprietáriOS tenham optado pela não identificação, ou seja, pela 
conservação do anonimato (45% + 5%). 
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" 

* 

26, de 20-8-1964 
- Liquidação de débitos fiscais. 

30, de 28-8-1964 
- IllI"trução de processos - SUDENE. 

31. de 14-9-1964 
- Prazos estabelecidos nas leis e regulamentos fiscais. 

32, de 24-9-1964 
-- Aumento de capital decorrente de correção monetária do ativo imo

bilizado da pessoa jurídica. 

35, de 8-10-1964 
- Liquidação de débitos mediante recolhimento direto às agências do 

Banco do Brasil SI A - Benefícios inscritos nos H 7.° e 8.° do art. 
7.° da Lei n.o 4.357, de 16-7-1964. 

'.' 37, de 8-10-1964 
- Determinação do ativo imobilizado das emprêsas de seguros privados 

e de capitalização. 

39, de 15-10-1964 
- Observância das disposições do art. 12 e seus parágrafos da Lei n.o 

4.388, de 28-8-1964, enquanto não forem alteradas por novos preceitos. 

41, de 26-10-1964 
- Empréstimo compulsório sôbre rendimentos de beneficiários não 

identificados. 

" 42, de 26-10-1964 
- Tributação de rendimentos nas alienações de imóveis. 

2, de 12-1-1965 
- Correção monetária de débitos (1.0 trimestre de 1965). 

3, de 19-1-1965 
- Valor do dólar fiscal aditado no ano de 1964. Conversão em moeda 

nacional dos rendimentos do trabalho recebidos em moeda estran
geira. 

6, de 25-1-1965 
- Impô"to a ser descontado pelas pessoas jurídicas, na fonte, sôbre a 

importância dos fretes pagos a pessoas físicas como remuneração 
de serviço de transporte de carga feito em veículo de propriedade do 
beneficiário do rendimento. 

15. de 17-3-1965 
- Coeficientes para correção monetária do capital de giro. 

23, de 23-4-1965 
Transmite Portaria Ministerial GB-125/65 (correção monetária do 
ativo das pessoas jurídicas). 

24, de 26-4-1965 
- Correção monetária do ativo das pessoas jurídicas (Port. GB-131/65 

do M.F.). 
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* 44, de 24-8-1965 
- Correção monetária de débitos fiscais. 

52, de 23-9-1965 
- Tributação das reservas de capital. 

53, de 24-9-1965 
- Incidência do impôsto de renda, na fonte, sôbre o 13.° salário. 

56, de 1-10-1965 
- Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda 

para vigorarem no quarto trimestre civil de 1965 (outubro a de
zembro) . 

* 59, de 25-10-1965 
- Exclusão dos empréstimos compulsórios da correção monetária dos 

débitos. 

* 60, de 25-10-1965 
- Pagamento parcelado do empréstimo compulsório, sem multa e sem 

correção monetária, nos anos de 1963 e 1964, dos funcionários da 
Panair do Brasil S/A. 

61, de 25-11-1965 
- Desconto do impôsto de renda, na fonte, sôbre o chamado "13.0 

salário". 

70, de 31-12-1965 
- Coeficiente de correção dos valôres expressos em cruzeiro na legis

lação do impôsto de renda (Lei n.O 4.506/64 - art. 3.°). 

35, de 26-7-1966 
- Retenção de impôsto sôbre salários de auxiliares de Cartórios. 



OFíCIO-CIRCULAR N.o 28, EM 17 DE AGOSTO DE 1961 

Do Diretor da Divisão do Impôsto de Renda 

Aos Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do Impôsto de Renda 
Assunto: Incidência do Impôsto de lucro imobiliário em relação a imóvel havi

do por herança. 

Para conhecimento de Vossas Senhorias e devidos fins, transmito-lhes cópia 
do Relatório e Voto dos Senhores Ministros Ary Franco e Luiz Gallotti, no 
recurso julgado pelo EgrégiO Tribunal Federal, a respeito da Incidência do 
Impôsto de lucro imobiliário em relação a imóvel havido por herança: 

"19/7/1961 TRIBUNAL PLENO 

REC. ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA N.O 8.560 - RIO 
DE JANEIRO 

Relator O Senhor Ministro Ary Franco 
Recorrentes: Homero Brasiliense Soares de Pinho e outros 
Recorrida União Federal 

RELATÓRIO: 

"O Senhor Ministro Ary Franco: - Sr. Presidente, trata-se de um 
mandado de segurança, cassada a sentença, aliás, pelo Tribunal Federal 
de Recursos, e referentemente ao problema do impôsto de lucro imobi
liário. 

"O Tribunal Federal de Recursos entendeu que depois da Lei n.O 
3.470, de 1958, não era mais possível a isenção do impôsto de lucro 
imobiliário para as transações havidas depois da vigênCia dessa lei. 

"É o relatório. 

"VOTO 

"Meu voto é na conformidade do julgado que hoje proferimos, pela 
confirmação do acórdã.o recorrido, segundo o qual não se aplica às tran
sações efetuadas depois da Lei n.O 3.470, de 1958, a isenção do impôsto 
de lucro imobiliário em relação a imóvel havido por herança. 

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 8.560 - RIO DE JANEIRO 

VOTO 

"O Sr. Ministro Luiz Gallotti - Sr. Presidente, como não votei no 
caso anterior, a que se referiu o eminente Sr. Ministro Relator, devo 
esclarecer o seguinte: êsse impôsto de lucro imobiliário é impôsto de 
renda que incide sôbre o lucro correspondente à valorização do imóvel. 
Não pressupõe a existência de especulação imobiliária. Aquela valori
zação tanto existe para os especuladores como para as pessoas que 
possuem imóvel sem ânimo de especulação; apenas o especulador pa
gará um impôsto maior, porque o seu lucro será maior do que o obtido 
em operações normais. 
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"A lei anterior falava em "preço de custo" e "preço de venda" e 
permitia a interpretação de que, como na sucessão não há "custo", 
não estaria incluída na lei a venda de imóveis havidos por herança. 
Veio a lei nova e, atendo-se ao ponto da dúvida, alterou a lei an
terior, sem repetir a parte relativa à incidência, por desnecessária, mas, 
limitando-se a escl8xecer o ponto duvidoso, fêz expressa referência "à 
herança". 

"Assim, a meu ver, afastou completamente a dúvida. A redação da 
lei não terá sido das melhores, mas entendo que fêz o suficiente para 
tornar claro o pensamento do legislador, no sentido da tributação, ainda 
que se trate de bem adquirido por herança. 

"Só poderíamos, portanto, recusar aplicação à nova lei, se ela fôsse 
inconstitucional, mas que não o é, mostrou bem, em seu voto, o emi
nente Ministro Gonçalves de Oliveira. 

"Objeta-se que não se trata pràpriamente de lucro, pois lucro não 
é a valorização imobiliári a. 

"Mas cumpre não esquecer que a subordinação do impôs to de renda 
a um conceito restrito de lucro é coisa velha, há muito superada. No 
período que se seguiu à Primeira Grande Guerra os países nela envol
vidos, para reequilibrar seus orçamentos fundamente atingidos por êle, 
tiveram de ampliar aquêle conceito, para abranger até os proventos do 
trabalho (vencimentos, salários etc.), que ninguém dirá se possam con
ceituar como lucro em sentido estrito. 

"Assim, filio-me, data venia, à corrente vencedora e nego provimen
to ao recurso." 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossas Senhorias meus protes
tos de estima e consideração. 

a) JosÉ BITTENCOURT ANJO COUTINHO 

OFíCIO-CIRCULAR N.o DIR 62/9, EM 6/6/1962 

Do Diretor da Divisão do Impôsto de Renda 

Aos Senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de 
Renda 

Assunto: Transcreve Ordem de Serviço da Diretoria das Rendas Internas. 

Transmito a Vossas Senhorias, para seu conhecimento e devidos fins, o teor 
da Ordem de Serviço n.O 4, de 30 de maio último, do Senhor Diretor das Rendas 
Internas: 

"ORDEM DE SERVIÇO N.o 4, DE 30 DE MAIO DE 1962 

O Diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional, no uso de suas 
atribuições e atendendo à solicitação da Divisão do Impôsto de Renda, 
constante do processo fichado neste Ministério sob n.O 130.069/62, reco
menda aos Srs. Delegados Fiscais, nos Estados, que transmitam instru
çóes aos exatores federais no sentido de observarem as seguintes me
didas relativas à arrecadação do impôsto imobiliário: 

a) o processamento das guias de recolhimento relativas à satis
fação do impôsto imobiliário, a incidir sôbre o lucro decorrente da 
compra e venda de propriedades imobiliárias, a que são equiparadas 
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a promessas de compra e venda e a cessão de análogos direitos, deve 
esr precedido, sempre que possível, da comprovação do valor de custo 
do imóvel, bem como das deduções permitidas por lei, na forma do 
preceituado no artigo 93 e respectivos parágrafos, do vigente Regula
mento do Impôsto de Renda, devendo os correspondentes documentos 
ser encaminhados às Delegacias Regionais e Seccionais e Inspetorias do 
Impôsto de Renda, a que estiverem subordinados os respectivos con
tribuintes, para efeito da necessária e definitiva revisão; 

b) na impossibilidade da juntada dos documentos, no ato do re
colhimento do impôsto, o visto apôsto pelo exator na respectiva guia, 
a fim de autenticar o pagamento efetuado, não importará na legiti
mação do encargo fiscal, a qual ficará subordinada à comprovação pre
vista no item anterior, dentro do prazo de sessenta (60) dias, a contar 
da data do referido recolhimento. 

Findo êsse prazo, as guias acompanhadas dos respectivos compro
vantes, deverão ser encaminhadas aos órgãos do Impôsto de Renda, na 
forma do item ant.erior; 

c) quando a transação imobiliária não produzir lucro, escapando 
aos efeitos da incidência tributária, deverá ser expedida a guia negati
va, a que se refere o parágrafo 2.° do artigo 94, assistindo aos exatores 
federais a faculdade de visá-las, nas localidades onde não houver Re
partição do Impôsto de Renda, à qual a mesma encaminhada para 
fins de revisão. Quando ocorrer essa hipótese, o número e a data da 
guia negativa, bem como a menção da coletoria ou órgão fiscal em que 
foi autenticada, deverão constar da escritura de transmissão, com o 
compromisso assumido pelo vendedor de, no prazo de 10 dias, a contar 
da data em que ti.ver ciência do débito fiscal, recolher a importância 
eventualmente apurada pelas repartições do impôsto de renda; 

d) incumbirá aos exatores federais, em presença do contribuinte 
ou do seu respectivo procurador, a obrigação de elucidá-lo sôbre o as
sunto, de modo a evitar alegado desconhecimento de suas obrigações, 
com a conseqüente incidência nas sanções regulamentares; 

e) os coletores federais deverão averiguar, por todos os meios ao 
seu alcance, a veracidade dos valôres inscritos na guia de recolhimen
to, no que tange aos preços de custo e de transmissão do imóvel, trans
mitindo às autoridades do impôsto de renda, a que estiver afeta a res
pectiva revisão, as informações relacionadas com as divergências even
tualmente constatadas. 

As.) Augusto Lins e Silva Filho 
Diretor 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossas Senhorias os protestos de minha 
consideração. 

a) SCIPIONE MANDINA 

ORDEM DE SERVIÇO DIR 22/64, EM 29 DE SETEMBRO DE 1964 

Disciplina a aplicaçao do disposto nos § § 7.° e 8.0 do art. 7.° da Lei n.o 4.357, 
de 16 de julho de 1964, qu.anto à liquidação e ao parcelamento de débitos 
de impôsto de renda. 

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições, 
Considerando que, em conformidade com o disposto no art. 7.° da Lei n.O 

4.357, de 16 de julho de 1964, "os débitos fiscais, decorrentes de não recolhi
mento, na data devida, de tributos, adicionais ou penalidades, que não forem 
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efetivamente liquidados no trimestre civil em que deveriam ter sido pagos, terão 
o seu valor atualizado monetàriamente em função das variações do poder aqui-
sitivo da moeda nacional"; , 

Considerando que, por fôrça do disposto no § 7.° do referido artigo, é fa
cultado ao contribuinte efetuar o pagamento do seu débito fiscal, até 15 de 
outubro de 1964, sem correção monetária e com redução da metade da multa 
devida; 

Considerando que, para a concessão dêsse benefício, a lei não estebeleceu 
qualquer discriminação quanto à natureza da infração ou à espécie das multas, 
inclusive as moratôrias; 

Considerando que, à vista do que prescreve o § 8.° do citado artigo 7.°, ao 
contribuinte é também permitido liquidar o seu débito fiscal, sem correção mo
netária, desde que promova o respectivo recolhimento dentro dos prazos pe
remptórios fixados no mencionado dispositivo; 

Considerando que, em face das normas constantes da Portaria Ministerial 
n.O GB-343, de 25 de setembro de 1964, cumpre disciplinar o recolhimento do 
impôsto de renda que deveria ter sido pago na data devida e que não o foi 
por omissão nas respectivas declarações de rendimentos ou nas guias de arre
cadação nas fontes, 

DETERMINA: 

Aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do Impôsto de 
Renda que observem e façam cumprir as seguintes instruções: 

I - Os contribuintes do impôsto de renda que estiverem em débito para 
com a Fazenda Nacional poderão promover o respectivo pagamento até o dia 
15 de outubro de 1964, sem correção monetária e com redução da metade da 
multa, nos têrmos do § 7.° do art. 7.° da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964; 

I! - Nos casos em que não tenha havido lançamento ou eXigência de 
recolhimento pelas fontes, poderá o devedor efetuar a liquidação do seu débi
to, espontâneamente, com a redução da metade da multa cabível; 

lI! - A liquidação do débito, em qualquer caso de ação fiscal, quando não 
houver ainda decisão da autoridade competente para julgar o processo, poderá 
ser feita mediante o pagamento da importância que o contribuinte julgar devi
da, também com a redução da metade da multa aplicável à parte considerada 
não litigiosa; 

IV - Nos casos em que tenha havido reclamação ou recurso, a liquidação 
do débito poderá ser feita com redução da metade da multa, independente
mente do prévio retôrno do processo à repartição de origem; 

V - Para pagamento, até 15 de outubro de 1964, dos débitos de que trata 
esta Ordem de Serviço, é permitido ao contribuinte recolher o impôsto, adi
cionais e multas devidos, às repartições arrecadadoras do Ministério da Fazen
da, por meio de guias dos modelos "Impôsto Retido na Fonte", "Fundo de 
Reaparelhamento Econômico" e "Guia de Depósito D.M.F. n.O 5.149" ou guia 
equivalente, esta em relação à multa, adaptadas para êsse fim com a aposição 
de carimbo com os dizeres: "Recolhimento para os efeitos do § 7.0 ou § 8.0 do 
art. 7.° da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964"; 

VI - Da guia do modêlo "Impôsto Retido na Fonte", no verso ou em anexo, 
deverá constar, quando fôr o caso: 

a) o número do processo ou da notificação, com a indicação do exercí
cio financeiro e da data do vencimento da dívida; 

b) a espécie e importância do rendimento omitido; 
c) a importância do impôsto devido e a época do ano civil em que deveria 

ter sido pago; 



MANUAL DO IMPÓSTO DE RENDA NA FONTE - IV - 9 431 

d) o número da declaração onde foi omitido o rendimento, ou o número 
de inscrição da pessoa jurídica; 

e) o beneficiário e a natureza do rendimento omitido, nos casos de ar
recadação na fonte; 

VII - As guias de que trata o item V deverão ser preenchidas de acôrdo 
com as instruções da repartição lançadora do impôsto de renda a que estiver 
jurisdicionado o contribuinte ou a fonte responsável pelo recolhimento do débito 
fiscal; 

VIII - Para cada processo ou notificação, declaração de rendimentos ou 
gUia de arrecadação nas fontes, caberá o preenchimento de um jôgo de guias 
dos modelos indicados no item V; 

IX - Uma via de cada uma das guias a que se refere o item V será anexa
da, pela repartição lançadora, depois de produzidos os devidos efeitos de con
trôle da arrecadação, ao processo fiscal ou declaração de rendimentos ou guia 
de arrecadação nas fontes, a que corresponder; 

X - As guias a que se refere o item V serão previamente visadas pelas 
repartições lançadoras do impôsto de renda e valerão também como pedido 
dos benefícios previstos nos §§ 7.0 e 8.° do art. 7.0 da Lei n.o 4.357, citada; 

XI - O parcelamento de débitos iguais ou superiores a Cr$ 500.000 (qui
nhentos mil cruzeiros), de acôrdo com o estatuído nas alíneas b e c do § 8.° 
do mencionado art. 7.°, independe de requerimento formal, cabendo ao con
tribuinte recolher, até o dia 15 de outubro de 1964, a primeira prestação do 
parcelamento, e as demais com o intervalo de 30 (trinta) dias, mediante o 
preenchimento das guias referidas no item V; 

XII - O visto de que cogita o item X será apôsto, apenas, nas guias cor
respondentes à primeira prestação, sendo as demais recolhidas com a simples 
apresentação das guias anteriores; 

XIII - Quando a cobrança do débito estiver suspensa por medida admi
nistrativa ou judicial, o parcelamento será processado sem o acréscimo de 
qualquer multa, salvo a que já fôr objeto do débito em litígio; 

XIV - Nos casos em que não tenha havido ainda lançamento ou exigên
cia de recolhimento do impôsto, o parcelamento será processado com o acrés
cimo das muitas cabíveis, inclusive as de mora, calculadas até o dia imedia
tamente anterior ao recolhimento da primeira prestação; 

XV - O disposto no item XIV alcança também os casos de ação fiscal 
em curso, cujos débitos ainda não tenham sido fixados; 

XVI - Os benefícios estabelecidos nos §§ 7.0 e 8.° do art. 7.0 da Lei n.O 
4.357, de 16 de julho de 1964, não serão concedidos aos débitos relativos ao 
exercício financeiro de 1964, quando se tratar de lançamento normal, feito à 
vista da declaração de rendimentos, salvo quanto às quotas que estiverem 
vencidas e não pagas até 17 de julho de 1964; 

XVII -- Vencida uma prestação do parcelamento e não paga até o ven
cimento da prestação segUinte, considerar-se-á vencida a dívida global, sujei
tando-se o devedor às sanções legaiS; 

XVIII - Nos casos de débito fiscal inferior a Cr$ 500.000 (quinhentos mil 
cruzeiros), aplicam-se à respectiva liquidação, que deverá ser feita, de uma 
só vez, até 14 de novembro dêste ano, sem correção monetária, as mesmas 
normas da presente Ordem de Serviço, que forem cabíveis; 

XIX - Os contribuintes cujos débitos estiverem em fase de cobrança exe
cutiva deverão pleitear os favores do art. 7.° da Lei n.O 4.357, citada, direta
mente nos Jyízos competentes. 

Xx: - Ficam revogadas as determinações anteriores que contrariem as 
estabelecidas nesta Ordem de Serviço. 

a) ORLANDO TRAVANCAS 
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OFíCIO-CIRCULAR N.o DIR 26/64, EM 20 DE AGôSTO DE 1964 

Do Diretor da Divisão do Impôsto de Renda 

Aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores-Chefes das 
Inspetorias do Impôsto de Renda 

Assunto: Liquidação de débitos fiscais. 

Tendo em vista as disposições da Lei n.o 4.357, de 16 de julho findo, pu
blicada no Diário Oficial de 17 do mesmo mês, esclareço, para orientação das 
repartições subordinadas a esta Divisão e conhecimento dos interessados: 

ai os débitos decorrentes de não recolhimento, nas datas devidas, de im
pôsto de renda, adicionais ou penalidades, não liquidadas no trimestre civil 
Em que deveriam ter sido pagos, inclusive aquêles cuja cobrança esteja sus
pensa por medida administrativa (reclamação ou recurso) ou judicial e que 
nf.o forem garantidos por depósitos em moeda, ficam sujeitos à atualização 
monetária do respectivo valor, segundo os coeficientes que forem estabelecidos 
pelo Conselho Nacional de EcoDomia, para êsse fim, no segundo mês de cada 
trimestre civil (art. 7.0 , §§ 1.0 e 2.0 ); 

b) essa correção monetária dos débitos se aplica igualmente àqueles que 
deveriam ter sido pagos até 17 de julho de 1964, inclusive aos d·§bitos em 
suspenso, salvo se êstes já estiverem garantidos por depósitos em moeda ou 
se o devedor ou seu representante legal vier a fazer êsse depósito até o dia 
15 de outubro dêste ano (art. 7.0 , §§ 2.0 e 9.0 ); 

c) a liquidação dos débitos inferiores a Cr$ 500.000 (quinhentos mil cru
zeiros), constituídos antes de 18 de julho de 1964, poderá ser feita, de uma 
só vez, até o dia 14 de novembro dêste ano sem o reajustamento do seu valor, 
decorrente da respectiva correção monetária (art. 7.0 , § 8.0 , a); 

d) a liquidação dos débitos iguais ou superiores a Cr$ 500.000 (quinhentos 
mil cruzeiros), constituídos antes de 18 de julho de 1964, poderá ser feita, por 
expressa solicitação dos interessados, em prestações mensais, iguais e sucessi
vas, com o pagamento obrigatório da primeira prestação até 15 de novembro 
dêste ano: 

I - em 2 (duas) prestações, quando o valor do débito estiver compreen
dido entre CrS 500.000 (quinhentos mil cruzeiros) e CrS 600.000 (seiscentos mil 
cruzeiros) (art. 7.0 , § 8.0 , c); 

II - em prestações de valor não inferior a Cr$ 300.000 (trezentos mil cru
zeiros), até o máximo de 20 (vinte), quando o débito fôr superior a Cr$ 
600.000 (seiscentos mil cruzeiros) (art. 7. 0 , § 8.0 , b); 

e) nos casos da alínea anterior, as prestações deverão ser liquidadas nos 
prazos marcados, sendo facultado aos devedores antecipar o recolhimento de 
uma ou mais prestações; 

f) os débitos fiscais que forem liquidados até 15 de outubro dêste ano 
gozarão da redução de 50% (cinqüenta por cento) das multas aplicadas, sem 
qualquer discriminação quanto à natureza da infração ou à espécie da multa 
imposta. inclusive a de mora (art. 7.0 , § 7.0 ); 

g) a redução de 50% (cinqüenta por cento) das multas, previstas na 
alínea f, exclui a redução de 20% (vinte por cento) concedida nos têrmos do 
~ 2.° do art. 31 da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958, para o paga
mento do débito, no prazo marcado, independentemente de reclamação ou 
recurso, nos casos de que tratam o § 2.0 do art. 145 e o § 4.0 do art. 147 do 
atual Regulamento do Impôsto de Renda; 

h) não será concedida a redução da multa, prevista na alínea f, nem 
se fará a correção monetária, nos casos de débitos fiscais cujo pagamento fôr 
parcelado, nos têrmos da alínea d, itens I e II; 
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i) nos casos previstos na alínea c, será feita a determinação da dívida, 
para fins de liquidação, mediante a soma do principal com as multas de 
qualquer natureza, verificada no dia imediatamente anterior ao do recolhi
mento do débito total; 

j) nos casos de que trata a alínea d, itens I e lI, a dívida, para fins de 
liquidação, será a apurada de acôrdo com a alínea anterior (i), na data em 
que o benefício do parcelamento fôr concedido, acrescida das multas cabíveis 
sôbre as prestações a vencer, até o dia imediatamente anterior ao do venci
mento de cada uma delas; 

1) nos casos de parcelamento a que alude a alínea d, itens I e lI, vencida 
uma prestação e não paga até o vencimento da prestação seguinte, conside
rar-se-á vencida a dívida global, ficando a mesma dívida sujeita à correção 
monetária prevista na alínea a, sem prejuízo da aplicação das multas e demais 
sanções legais cabíveis; 

m) nos casos de que trata o art. 86 do atual Regulamento do Impôsto 
de Renda, os débitos vencidos ficam sujeitos à correção monetária prevista na 
alínea a, até a data em que o benefício do parcelamento fôr concedido, acres
cidos das multas cabíveis sôbre as prestações a vencer, até o dia imediata
mente anterior ao do vencimento de cada uma delas; 

n) nos casos de parcelamento a que se refere a alínea anterior (m), quando 
houver falta de pagamento ou de recolhimento de qualquer prestação nos prazos 
marcados, considerar-se-á vencida a dívida, ficando a mesma dívida sujeita à 
correção monetária prevista na alínea a, sem prejuízo da aplicação das multas 
e demais sanções legais cabíveis; 

o) após 14 de novembro dêste ano, as repartições lançadoras relaciona
rão os débitos que não tenham sido liquidados, para efeito de preparo das 
respectivas certidões e inscriçôes na dívida ativa; 

p) o contribuinte que, por qualquer motivo, tenha omitido em suas de
clarações dos exercícios financeiros de 1963 c 1964 bens (exteriorizados em pro
priedades imobiliárias, títulos de capital de emprêsas, títulos de crédito, em
préstimos, depósitos bancários, pedras e metais preciosos, jóias etc., mantidos 
no Brasil ou no estrangeiro) adquiridos com rendimentos, de qualquer espéCie, 
não isentos de tributação, poderá solicitar a retificação de suas declarações 
até 15 de outubro dês te ano, para pagar a diferença de impôsto, que fôr apu
rada, com o acréscimo apenas da multa de 10% (dez por cento), sendo esta 
liquidável em 12 (doze) prestações mensais (art. 23); 

q) na determinação do impõsto total devido, nos casos previstos nas 
alíneas anteriores, será desprezada a fração inferior a Cr$ 1.000 (mil cruzei
ros) (art. 13). 

a) ORLANDO TRAVANCAS 

OFÍCIO-CIRCULAR N.o DIR 30/64, EM 28 DE AGÔSTO DE 1964 

Do Diretor da Divisão do Impôsto de Renda 

Aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores-Chefes de 
Inspetorias do Impôsto de Renda 

Assunto: Instrução de processos 

Tendo em vista que o artigo 17 da Lei n.o 4.239, de 12 de julho de 1963, 
ao conceder favores às pessoas jurídicas sediadas na região jurisdicionada à 
SUDENE, submete à aprovação desta Divisão os atos nêle facultados, esclareço, 
para orientação das repartições subordinadas e conhecimento dos interessados, 



434 MANUAL DO IMPõSTO DE RENDA NA FONTE - IV - 9 

que os processos encaminhados à apreciação desta Divisão, deverão ser ins
truídos com a seguinte documentação: 

I - uma via da certidão de sua matrícula ou inscrição no Registro de 
Comércio ou equivalente; 

II - uma via dos dois últimos balanços e demonstrativos de lucros e 
perdas; 

III - duas vias autenticadas do laudo de avaliação apresentado pela Co
missão de Peritos de que trata o § l.0 do art. 3.° do Decreto n.o 52.779, de 
29-10-1963; 

IV - duas vias de demonstrativo dos lançamentos efetuados na contabi
lidade para efeito de escrituração dos aumentos de capital previstos neste 
Regulamento; 

V - c8rtidão negativa do impôsto de renda e dos adicionais da Lei número 
1.474/51; 

VI - certidão negativa do impôsto adicional de renda, Lei n.o 2.862, de 
4-9-1956; 

VII - certidão negativa de débitos à Fazenda Nacional passada pela re
partição arrecadadora local (Recebedoria, Coletoria Federal, Alfândega, Mesa 
de Renda etc.); 

VIII - certidão negativa de débito inscrito nos "Livros de inscrições de 
dívida à Fazenda Nacional", da Procuradoria da Fazenda Nacional (Geral ou 
Estadual) ; 

IX - certidão negativa de débito à Fazenda Nacional no Serviço do Pa
trimônio da União (ou Delegacia); 

X - documento hábil onde conste a data da realização do aumento de 
capital, a saber: 

a) para as sociedades anônimas: 
ata da assembléia-geral; 

b) para as demais sociedades: 
cópia da alteração contratual; 

c) para as firmas individuais: 
cópia do registro contábil do aumento de capital; 

XI - atestado da SUDENE ou DNOCS ou repartição pública competente 
para as sociedades ou firmas situadas na zona do Estado de Minas Gerais 
abrangida pelo denominado "Polígono das Sêcas". 

2. Com exceção dos documentos n.O lI, IV, V, VI e X, todos os demais, 
até o n.o XI, deverão ter suas firmas reconhecidas. 

3. No caso de utilização parcial do "Ativo Imobilizado", deverão os in
teressados juntar anexo onde fique esclarecido, contàbilmente, a parcela uti
lizada. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossas Senhorias os protestos de minha 
consideração. 

a I ORLANDO TRAVANCAS 

OFíCIO-CIRCULAR N.o DIR 37/64, EM 8 DE OUTUBRO DE 1964 

Do Diretor da Divisão do Impôsto de Renda 

Aos Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de Renda 

Assunto: Determinação do ativo imobilizado das emprêsas de seguros privados 
e de capitalização. 

Comunico, para orientação das repartições subordinadas e para conheci
mento de todos os interessados, que o Senhor Ministro da Fazenda proferiu 
em 7 de outubro de 1964, no processo n ü SC-187.338/64, o seguinte despacho: 

"Aprovo o parecer da Divisão do Impôsto de Renda, exarado a fls. 
2. "Na conformidade da legislação específica, caberá ao Departa-
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mento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, do Ministério da 
Indústria e do Comércio, atendidas as observações feitas pelo referido 
Departamento no expediente de fls. 4/5, indicar os bens garantidores 
de reservas técnicas que devam ser classificados como ativo realizável 
ou como ativo imobilizado. 

3. "Publique-se e transmita-se cópia dêste despacho e do parecer 
de fls. à Federação Nacional das Emprêsas de Seguros Privados e de 
Capitalização." 

2. O parecer desta Divisão, aludido no despacho ministerial, é do seguinte 

teor: "A Federação Nacional das Emprêsas de Seguros Privados e de 
Capitalização, órgão representativo da categoria econômica específica, 
demonstrando grande preocupação com o entendimento que possa vir 
a ser dado às disposições do Decreto n.o 54.145, de 19 de agôsto último, 
no tocante ao conceito de ativo imobilizado das emprêsas de seguros e 
de capitalização, ressalta que a interpretação literal e isolada da norma 
constante do § 1.0, letra c, do art. 2.0 do referido decreto, de natureza 
regulamentar, provocará sérias dificuldades às companhias que operam 
nos ramos elementares de seguros, pois, a rigor, apenas nos contratos 
de seguro de vida com participação nos lucros da emprêsa e nas ope
rações de capitalização se verifica a vinculação das reservas técnicas 
em favor do segurado ou do tomador do título, autorizando a afirma
tiva de que os bens garantidores das reservas técnicas, somente nesses 
casos, não pertencem de modo absoluto às companhias em cujo ativo 
se acham os bens registrados. 

2. "Daí a proposta de alteração da redação do art. 2.0 do men
cionado Decreto 54.145, visando ao afastamento de dúvidas na aplica
ção do art. 3.0 da Lei n.O 4.357, de 16-7-64. 

3. "Tratando do assunto, o Departamento Nacional de Seguros 
Privados e Capitalização, do Ministério da Indústria e do Comércio, 
expõe o seu ponto de vista sôbre o relevante problema que interfere 
de modo expressivo na economia das emprêsas seguradoras, com ine
vitável projeção na economia do País, visto que, segundo acentua o 
Sr. Diretor do DNSPC, "a correção monetária do ativo das compa
nhias de seguros, é uma forma de aumentar-lhes a capacidade de 
retenção própria nas responsabilidades provenientes do contrato de 
seguro e, conseqüentemente, dos prêmiOS recebidos, fortalecendo, assim, 
o mercado segurador nacional, dada a subordinação que há entre essa 
capacidade e o progresso de cálculo do ativo líquido, conforme pres
creve a regulamentação do seguro privado (Decreto-lei n.o 2.063, de 
1940) ". 

4. "Entende o referido órgão governamental incumbido de fisca
lizar e disciplinar as operações das emprêsas privadas de seguros e de 
capitalização, que a restrição expressa na letra c do § 1.0 do art. 2.0 

do Decreto número 54.145, de 19 de agôsto do corrente ano, há que 
ser considerada como dizendo respeito somente aos bens que integram 
o ativo realizável das emprêsas, e não a todos os bens garantidores das 
reservas técnicas, pois, de outra forma, teríamos uma inadmissível an
tinomia entre o mencionado dispositivo e a própria conceituação de 
ativo imobilizado figurante no art. 2.0 do texto do mesmo estatuto 
regulanlentar, conceituação essa insuscetível de reparos. 

5. "Como se vê, a matéria é altamente especializada e está sujeita 
à disciplina de órgão governamental próprio, com competência legal 
para fiscalizar as operações de seguros privados, inclusive para estabe
lecer normas contábeis (Decreto n.o 2.063, de 7-3-40). 
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6. "Portanto, as dificuldades apontadas pelo órgão sindical repre
sentativo dos interêsses das emprêsas de seguros privados e de capita
lização só se verificarão realmente na medida em que o pensamento 
das autoridades fazendárias, na aplicação da Lei n.o 4.357, de 16-7-64, 
e do Decreto n.O 54.145, de 19-8-64, divergir do entendimento do Depar
tamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização quanto à con
ceituação de ativo imobilizado das emprêsas em causa. 

7. "Para evitar um conflito de opiniões, já que existe uma ten
dência nos setores de seguros privados para atribuir a tôdas as inver
sões imobiliárias o caráter de ativo imobilizado das emprêsas que 
operem nos ramos elementares de seguros, o Sr. Diretor do DNSPC, 
observa, com muito critério, que "a restrição da letra c, do § 1.0 do 
art. 2.0 do referido Decreto 54.145, não deve abranger os imóveis ga
rantidores de reservas técnicas que forem objeto da condição de ina
lienabilidade durante o prazo de três (3) anos, contado de sua última 
correção monetária, dando-lhes assim um caráter mais rigO\I'oso de 
imobilizado". Em seguida, a mesma autoridade ac!rescenta: "Nestas 
condições, tais imóveis integram o ativo imobilizado e permanecem com 
a característica definida no art. 2.0 do Regulamento baixado com o 
citado decreto. Acolhido êsse critério, que se justifica plenamente em 
virtude do grande número de imóveis vinculados às reservas técnicas, 
mas que têm a destinação supramencionada, o DNSPC, não conce
derá liberação de qualquer imóvel cujo valor haja sido objeto de cor
reção monetária, para fins de elevação do capital social, antes de 
decorrido o citado prazo de 3 (três) anos, que será contado a partir 
da data da última reavaliação." 

8. "A solução preconizada atende, a nosso ver, as determinações 
legais e regulamentares, evitando a possibilidade de interpretações di
vergentes pelos diversos órgãos governamentais que irão interferir no 
problema. 

9. "Uma vez aprovada a sugestão do Sr. Diretor do DNSPC, 
constante do expediente de fls. 4 e 5, tornar-se-á desnecessária qualquer 
alteração das leis ou dos regulamentos que disciplinam a matéria. 

10. "Concordando com tal ponto de vista, esposado pelo DNSPC, 
submeto o presente à conSideração do Senhor Ministro, por intermédio 
da D.G." 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vo~sas Senhorias os protestos de 
minha consideração. 

a) ORLANDO TRAVANCAS 

OFíCIO-CIRCULAR N.o DIR 42/64, EM 26 DE OUTUBRO DE 1964 

Do Diretor da Divisão do Impôsto de Renda 

Aos Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do Impôsto de Renda 

Assunto: Tributação de rendimentos nas alienações de imóveis 

Tendo em vista as disposições legais que disciplinam a tributação dos ren
dimentos obtidos pelas pessoas físicas nas alienações de propriedades imobi
liárias, recomendo às repartições subordinadas a esta Divisão que observem 
as seguintes normas, em relação aos compromissos de compra e venda e às 
cessões de direitos de promessas de compra e venda: 

a) nos casos de promessas de compra e venda que tenham sido contra
tadas mediante escritura pública lavrada até 12 de janeiro de 1959, inclusive, 
(art. 4.0 , § 4. 0 , da Lei n.O 3.470, de 1958), o recolhimento do impósto somente 
será exigível na escritura definitiva, ainda quando tenha sido lavrada escri-
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tura pública e promessa irrevogável, irretratável e com quitação do preço. no 
requerido prazo; 

b) quando a alienação tenha sido contratada a partir de 13 de janeiro 
de 1959, o impôsto será exigível na data da escritura, se houver a qUitação 
do preço, ou no prazo de 30 (trinta) dias contados do pagamento da última 
prestação do preço ajustado (art. 4.°, § 1.0, da lei citada); 

c) sem prejuízo do que estabelece a parte final da alínea anterior, nos 
casos de pagamento a prazo do preço da alienação do imóvel, contratada a 
partir de 17 de julho de 1964, quando o impôsto seja pago depois do recebi
mento, pelo alienante, de mais de 70% (setenta por cento) do valor do imóvel, 
ou do direito à sua aquisição, o valor do impôsto devido será corrigido mo
netàriamente mediante aplicação do coeficiente estabelecido para a correção 
dos débitos fiscais, correspondentes ao trimestre em que o montante das im
portâncias recebidas tenha alcançado aquela percentagem; 

d) os rendimentos das cessões de direitos de promessas de compra e 
venda de propriedades imobiliárias, resultantes de escrituras públicas lavradas 
até 12 de janeiro de 1959, inclusive (art. 4.°, § 4.°, da Lei n.O 3.470, de 1958), 
estão sujeitos à tributação na cédula H das declarações das pessoas físicas, 
quando domiciliadas no Brasil, ou na fonte, se o contribuinte fôr domiciliado 
ou residente no exterior; 

e) a cessão de direitos de promessa de compra e venda, ou ato equiva
lente, sôbre propriedades imobiliárias, quando contratada a alienação a partir 
de 13 de janeiro de 1959, se equipara à venda; 

f) a taxa de incidência do impôsto é sempre a da data em que o impôsto 
se torna exigível. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossas Senhorias os protestos 
de minha consideração. 

a) ORLANDO TRAVANGAS 

OFíCIO-CIRCULAR N.o DIR 2/65, EM 12 DE JANEIRO DE 1965 

Do Diretor do Departamento do Impôsto de Renda 

Aos Delf'gados Regionais e Seccionais e Chefes de Inspetorias do Impôsto 
de Renda 

Assunto: Correção monetária de débitos (1.0 trimestre de 1965) 

Transmito, para orientação das repartições lançadoras do impôsto de renda, 
subordinadas a êste Departamento, a nova tabela de coeficientes de correção 
monetária para atualização das Obrigações do Tesouro Nacional, emitidas na 
forma da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, como também dos débitos 
fiscais e das contribuições devidas às entidades de previdência social, fixados 
pelo Conselho Nacional de E:conomia, na Resolução n.O 6/64, publicada no 
Diário Oficial da União em 29 de dezembro findo, para vigorarem no trimestre 
civil de janeiro a março do presente exercício financeiro. 

2. De acôrdo com as instruções contidas na Ordem de Serviço n.o DIR, 
26/64, deverão ser aplicados os novos coeficientes fixados, em relação ao tri
mestre civil em que o débito fiscal deveria ter sido pago. Em se tratando de 
glosa de deduções ou abatimentos incabíveis, apurados na revisão da declara
ção, ao valor do débito respectivo será aplicável o coeficiente correspondente: 

a) ao trimestre em que deveria ter sido paga a primeira quota ou a 
totalidade do lançamento inicial, quando fôr o caso de lançamento suple
mentar; 
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b) ao trimestre ci<ril seguinte ao término do prazo da entrega da decla
ração, quando não tenha havido o lançamento original, por haver sido con
siderada isenta a declaração, em virtude daquelas deduções ou abatimentos, 
incabíveis. 

3. Relativamente às declarações apresentadas dentro do prazo legal, res
salvada a hipótese retro, a correção monetária se aplica quando o débito do 
lançamento original não seja pago, integralmente ou no vencimento das quotas, 
no respectivo trimestre. 

Saudações. 

a) ORLANDO TRAVANCAS 

CORREÇÃO MONETÁRIA 
REAJUSTAMENTO TRIMESTRAL 

Base - Média 
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OFÍCIO-CIRCULAR N.o DIR 3/65, EM 19 DE JANEIRO DE 1965 

Do Diretor do Departamento do Impôsto de Renda. 

Aos Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de Renda. 

Assunto: Valor do dólar fiscal adotado no ano de 1964. Conversão em moeda 
nacional dos rendimentos do trabalho recebidos em moeda estrangeira. 

Comunico a Vossas Senhorias, para seu conhecimento e devidos fins, que 
o valor do dólar fi.scal vigorante no ano de 1964 foi, mensalmente, o indicado 
a seguir: 

Em janeiro .................................. . 
Em fevereiro ................................ . 
Em março ................................... . 
Em abril o •••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• 

Em maio .................................... . 
Em junho ................................... . 
Em julho .................................... . 
Em agôsto ................................... . 
Em setembro ................................ . 
Em outubro .................................. . 
Em novembro 
Em dezembro 

Total .................................... . 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

615,94 
619,48 
617,28 
640,61 

1. 084,73 
991,88 

1.189,23 
1.075,40 
1.038,20 
1.230,36 
1.409,40 
1.532,70 

Cr$ 12.045,21 

2. Por conseqüência, a taxa média do dólar fiscal adotado no ano de 1964 
foi de Cr$ 1.003 (um mil e três cruzeiros). 

3. Outrossim, lembro que, por fôrça do disposto no § 4.° do artigo 11 da 
Lei n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964, a inclusão dos rendimentos do trabalho 
percebidos em moeda estrangeira pelas pessoas físicas domiciliadas no País, 
ausentes no estrangeiro, a serviço da Nação ou por motivo de estudos, far-se-á 
pela quinta parte da remuneração total recebida em dólares norte-americanos, 
cuja conver.são em cruzeiro será realizada pela taxa média do dólar fiscal ado
tado no ano de base. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossas Senhorias os protestos de 
minha consideração. 

a) ORLANDO TRAVANCAS 

OFíCIO-CIRCULAR N.o DIR-6/65, EM 25 DE JANEIRO DE 1965 

Do Diretor do Departamento do Impôsto de Renda. 

Aos Senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impõsto de Renda. 

Assunto: Impôsto a ser descontado pelas pessoas jurídicas, na fonte, .sôbre a 
importância dos frete.s pagos a pessoas físicas como remuneração do 
serviço de transporte de carga feito em veículo de propriedade do bene
ficiário do rendimento. 

Comunico a Vossas Senhorias que o artigo 12 da Lei n.O 4.506, de 30 de no
vembro de 1964, ao dispor sôbre a tributação, em regime de arrecadação na 
fonte, das importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a pessoas 
fí.sicas, em cada mês, a título de remuneração de serviços de qualquer natureza, 
prestados por quem não seja diretor, sócio ou empregado da fonte pagadora 
do rendimento, estabeleceu na letra "a" o seguinte: 

"a) quando se tratar de rendimento de qualquer montante rela
tivo ao transporte de carga em veículo de propriedade do beneficiado, 
o impôsto a ser antecipado será cobrado na base de 2% (dois por cento) 
sôbre o frete recebido, em cada pagamento"; 
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2. No projeto de lei, de iniciativa do poder Executivo, êsse dispositivo es
ta va assim redigido: 

"Art. 12 - Ficam sujeitos ao impôsto de 10% (dez por cento!, me
diante desconto na fonte, como antecipação do que fôr apurado na 
declaração de rendimentos do beneficiário, as importâncias superiores 
a Cr$ 100.000 (cem mil cruzeiros), pagas ou creditadas por pessoas 
jurídicas a pessoas físicas, em cada mês, a título de comissões, corre
tagens, gratificações, participações, honorários ou remunerações por 
quaisquer serviços prestados quando o beneficiário não seja diretor, só
cio ou empregado da fonte pagadora do rendimento, observadas as se
guintes regras: 

a) quando se tratar de rendimento de transporte de carga ou pas
sageiro em veículo de propriedade do beneficiário, o impôsto incidirá 
sôbre o rendimento tributável nos têrmos do artigo 13 da Lei n.O 3.470, 
de 28 de novembro de 1958"; 

3. Como se vê, o Congresso Nacional, em sua soberania, alterou a norma 
legal proposta, em dois pontos essenciais, a saber: 1.0) excluiu os fretes da limi
tação geral de Cr$ 100.000 (cem mil cruzeiros), quando cogitou, de modo claro e 
incisivo, de "rendimento de qualquer montante"; e 2.°) elevou as deduções, que 
atingiam o máximo de 60% (sessenta por cento), de acôrdo com o art. 13 da 
Lei n.O 3.470 de 1958, para 80% (oitenta por cento), resultando, assim, o ren
dimento líquido de 20% (vinte por cento) da importância do frete, que subme
tido ao impôsto de 10% (dez por cento), equivale a um tributo de 2% (dois 
por cento) daquela mesma quantia. 

4. Não resta nenhuma dúvida, portanto, quanto ao sentido e ao alcance 
da normal legal expressa na letra a do artigo 12 da Lei n.O 4.506, de 30 de no
vembro de 1964. Deve ela ser tratada como dispositivo autônomo, vinculado ao 
artigo citado, mas desligada da sua estrutura técnica. 

5. A impropriedade da letra a do art. 12, em causa, deve ser levada à conta 
de simples falha de técnica legislativa, sem outras conseqüências diferentes das 
que possam resultar do entendimento exposto nesta comunicação. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossas Senhorias os protestos de minha 
consideração. 

a) ORLANDO TRAVANCAS 

OFÍCIO-CIRCULAR N.o DIR-44j65, EM 24 DE AGÔSTO DE 1965 

Do Diretor do Departamento do Impôsto de Renda. 

Aos Senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de Renda. 

Assunto: Correção monetária de débitos fiscais. 

Transmito, para orientação das repartições lançadoras do impôsto de renda, 
a inclusa cópia da Portaria Ministerial N.o GB-275, de 13 do corrente mês, rela
tiva à aplicação da correção monetária dos débitos fiscais. 

2. Nesta oportunidade, renovo a recomendação contida no item VI da 
O. S. N.o DIR 26/64, de 1.0 de dezembro do ano findo, nos seguintes têrmos: 

Da notificação de lançamento ou de exigência de recolhimento pela 
fonte, inclusive da referente ao impôsto sôbre o lucro obtido na venda 
pela pessoa física de propriedade imobiliária, deverá constar o débito 
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pelo seu valor original e a indicação do trimestre Givil em que deveria 
ter sido pago, para efeito de aplicação, pelo órgão arrecadador, do coefi
ciente de correção monetária, conforme o exemplo a seguir: 

DÉBITO SUJEITO À CORREÇÃO MONETÁRIA 

(Art. 7.0 da Lei n.o 4.357, de 16-7-64) 

...• 0 trimestre civil do ano de 19 ... 

3. As repartições lançadoras não deverão emitir qualquer documento de 
pagamento (notificação e recibos) ou recolhimento (guias) das quantias rela
tivas às diferenças resultantes da aplicação da correção monetária. 

4. Reitero, ainda, a informação transmitida no Ofício-Circular nú
mero DIR 16/65, de 16 de março do corrente ano: 

" ... somente na efetiva liquidação dos débitos fiscais, conforme se 
depreende da Ordem de Serviço n.o DIR 26/64, poderá ser exigida a atua
lização do valor das dívidas dos contribuintes em falta, nos têrmos do 
art. 7.0 da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, sendo entretanto, facul
tado à parte interessada, nos casos de litígio, o depósito em dinheiro, 
para a garantia da instância, pelo respectivo valor original, ou atuali
zado monetàriamente." 

5. Outrossim, segundo recomenda a Circular n.o GB-4, de 26 de março de 
1965, do Senhor Ministro da Fazenda, o produto da arrecadação da correção 
monetária dos débitos fiscais a que se referem os itens anteriores, deverá ser 
classificado em "Receitas diversas - outras receitas diversas - Produto de 
arrecadação da correção monetária s/tributos da União - Do impôsto de renda". 

6. Conforme essa recomendação, as importâncias arrecadadas a título de 
correção monetária de débitos fiscais, relativos ao impôsto de renda, são classi
ficadas como "Receitas Diversas" - "Produto da Correção Monetária", na 
coluna própria do mapa de arrecadação do impôsto de renda (modêlo 1, anexo 
à O.S. n.O 14/65). 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossas Senhorias os protestos de minha 
consideração. 

a) ORLANDO TRAVANCAS 

OFíCIO-CIRCULAR N.o DIR-59/65, EM 25 DE OUTUBRO DE 1965 

Do Diretor do Departamento do Impôsto de Renda. 

Aos Senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de Renda. 

Assunto: Exclusão dos empréstimos compulsórios da correção monetária de 
débitos. 

Para conhecimento de Vossas Senhorias e devidos fins, transcrevo, a seguir, 
a decisão do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, exarada no Processo 11.0 74.727/65-
SC/MF, do interêsse de Vigorelli do Brasil S. A., Máquinas de Costura, excluindo 
os empréstimos compulsórios da correção monetária de débitos: 

"De acôrdo com o parecer da Direção-Geral da Fazenda Nacional, 
deferido, porque os empréstimos compulsórios são excluídos do sistema 
de correção monetária de débitos, instituído pela Lei n.O 4.357, de 1964. 
Publique-se e encaminhe-se ao Departamento do Impôsto de Renda." 

Ver Portaria Ministerial n." 275, de 13-7-1965, no glUpO IV - 5. 
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2. É do seguinte teor o parecer da Direção-Geral da Fazenda Nacional a 
que alude essa decisã.o ministerial: 

"A douta Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado da Guana
bara, entende que a correção monetária dos débitos fiscais instituída 
pela Lei n.O 4.357/64, não é aplicável na cobrança do Empréstimo P.l
blico de Emergência criado pela Lei n.o 4.069/62. 

2. Ésse entendimento coincide com o pensamento do Departamento 
do Impôsto de Renda, que em parecer salientou a necessidade de um 
pronunciamento definitivo, para excluir-se ou não da correção mone
tária, todos os empréstimos compulsórios. 

3. Face ao exposto, esta Direção-Geral acolhe os pareceres daqueles 
órgãos, para opinar pelJ. exclusão de todos os empréstim0s compulsórios 
do sistema de correção monetária de débitos, instituído pela Lei n.o 4.357, 
de 1964, propondo, no caso dos autos, seja deferida a petição inicial. 

4. Submete-se à alta apreciação do Senhor Ministro da Fazenda." 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossas Senhorias protestos de mi
nha consideração. 

a) ORLANDO TRAVANCAS 

OFíCIO-CIRCULAR N.O DIR-60/65, EM 25 DE OUTUBRO DE 1965 

Do Diretor do Departamento do Impôsto de Renda. 

Aos Senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de Renda. 

Assunto: Pagamento parcelado do empré.stimo compulsório, sem multa e sem 
correção monetária, nos anos de 1963 e 1964, dos funcionários da Panair 
do Brasil S. A . 

Para conhecimento de Vossas Senhorias e devidos fins, transcrevo, a seguir, 
a decisão do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, exarada no Processo n.O 150.130/65-
SC/MF, do interêsse da Associação dos Pilotos da Panair do Brasil, autorizando 
o pagamento parcelado d::> empréstimo compulsól'io, sem multa e sem corre
ção monetária, nos anos de 1963 e 1964, dos funcionários da Panair do Bra
sil S. A. : 

"Considerando que a Panair do Brasil S. A. teve cassadas as suas 
linhas aéreas e decretada a .sua falência; considerando que, em conse
qüência, ficaram desempregados ou aposentados os que trabalhavam 
naquela emprêsa; considerando êsse problema social e financeiro dêsses 
empregados, defiro, em parte, o pedido, para autorizar o pagamento 
em doze (12) prestações mensais, sem multa. A correção monetária não 
atinge o empréstimo compulsório instituído pela Lei n.o 4.242, de 17 
de julho dE' 1963. Publique-se e remeta-se ao Departamento do Impôsto 
de Renda." 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossas Senhorias os protestos de 
minha consideração. 

aJ ORLANDO TRAVANCAS 
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OFíCIO-CIRCULAR N.o 35/66, EM 26 DE JULHO DE 1966 

Do Diretor do Departamento do Impôsto de Renda. 

Aos Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de Renda. 

Assunto: retenção do impôsto sôbre salários de auxiliares de cartórios. 

Transmito, para conhecimento de Vossas Senhorias e providências que se 
tcrnarem necessárias, o teor do meu despacho exarado no processo n.o 66.870/66, 
a respeito da obrigatoriedade da retenção e recolhimento de impôsto sôbre re
muneração de escreventes e auxiliares dos Serventuários Titulares de Cartórios 
e Ofícios: 

"De acôrdo. 

Por fôrça do disposto no Código de Organização Judiciária do Dis
trito Federal, instituído velo Decreto-Lei n.o 8.527, de 31 de dezembro 
de 1945, ao Serventuário Titular compete pagar a remuneração de seus 
auxiliares, respeitados os limites previstos no artigo 343 dêsse código. 

Por se tratar de rendimentos do trabalho assalariado, na conformi
dade do estabelecido nos artigos 107 e 47 do regulamento vigente, sôbre 
o salário em causa, seja qual fôr o título e forma de pagamento con
vencionados, quer se trate de importância fixa ou variável (cota-parte 
de rasa, custas, emolumentos etc.), deverá o Serventuário Titular, como 
fonte responsável, fazer a retenção e o recolhimento do tributo, me·
diante a aplicação da tabela prevista no aludido artigo 107. 

O recolhimento do impôsto poderá ser realizado através dos bancos 
autorizados a receber impostos federais, depois de obtido, na guia de 
recolhimento, o visto da secção competente da Delegacia Regional do 
Impôsto de Renda no Estado da Guanabara." 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossas Senhorias os protestos de 
minha consideração. 

a) ORLANDO TRAVANCAS 



IV - 10 - DECISÕES DO DIR 

- ,', Nesta publicação. 

157, da Revista Fiscal de 1932 - Decisão de 12-9-1932 - (D.O. de 13-9-32) 
- Aluguéis pertencentes a residentes no estrangeiro. 

1, da Revista Fiscal de 1941 - Decisão de 30-12-1940 - (D.O. de 2-1-41) 
- Emprésas distribuidoras de filmes cinematográficos estrangeiros. Pa

gamento do impôsto sôbre as importâncias remetidas para fora do 
País. 



REVISTA FISCAL - IMPÔSTO DE RENDA - 1932 

Decisões Administrativas 

157 - Aluguéis pertencentes a residentes no estrangeiro. 

N.O 8.180, de 1932 - Banco Aliança do Rio de Janeiro, respondendo con
sulta: a) O impôsto é relativo a aluguéis ou arrendamento de prédios, perten
centes a residentes no estrangeiro, deve ser recolhido mediante guia pelo res
pectivo procurador, mensalmente, à medida que forem sendo recebidos os ren
dimentos, sem que seja necessário aguardar, para êsse fim, a sua remessa para 
o exterior. b) O tributo poderá ser calculado sôbre a renda líquida, deduzidas 
as despesas que tiverem sido efetivamente realizadas e de que trata o art. 37 
alíneas a, b, c, e e f do Decreto n.O 17.390, de 26 de julho de 1927, alterado 
pelo Decreto n.O 19.550, de dezembro de 1930, cumprindo ao procurador, com
prová-las quando o exigir a Delegacia-Geral. c) No caso de serem as despesas 
concernentes a um mês, superiores à respectiva receita, a diferença poderá ser 
abatida da renda relativa ao mês seguinte. 

(Despacho de 12-9-32, da Del.-Geral - Diário Oficial de 13,) 

REVISTA FISCAL - IMPÔSTO DE RENDA - 1941 

Decisões Administrativas 

1 - Emprê.sas distribuidoras de filme3 Cinematográficas estrangeiros. - Pa
gamento do impôsto sôbre as importâncias remetidas para fora do País. 

Processos: 16.918, 16.919, 16.920, 16.921, 16.922, 16.923, 16.824, 16.925 e 
18.023, todos de 1940. 

Metro-Goldwyn-Mayer do Brasil, Warner Bros, First National South Films, 
Inc., Paramount Films (.8. A.), Inc., RKO Radio Pictures of Brasil, Inc., Fox 
Film do Brasil, S.A., Universal Pictures do Bra.sil, S.A. e U.A. of Brasil, Inc. 

As consulentes - emprêsas distribuidoras de ·filmes Cinematográficos nor
te-americanos - !;l'retendem, em última análise, fazer crer que as percentagens 
sôbre a receita bruta produzida no Brasil, em mil réis, pelas exibições dos alu
didos filmes e que são remeLdas para os Estados Unidos da América do Norte, 
representam indenizações de despesas, isto é, destinam-se ao pagamento do 
cu.sto de produção dos filmes importados, e, assim não estão sujeitas à incidên
cia do tributo porque não constituem rendimentos. ' 

A tese é interessante. Não aceitamo-la, porém. 
Não se pode falar, no caso, em pagamento do custo de produção dos filmes, 

porque não há, realmente, importação de mercadorias, quer diZer, compra e 
venda dos filmes. 

O contrato de compra e venda não está definido no Código Comercial Brasi
leiro que se limita, no artigo 191, a determinar o momento da formação dêssc 
contrato e quando êle se reputará mercantil. 

Há porém, subsídio valioso no nosso Código Civil, cuj o artigo 1. 122, dispõe: 

"Pelo contrato de com!)ra e venda, um dos contratantes se obriga a 
transferir o domínio de certa coisa, e o outro a pagar-lhe certo preço 
em dinheiro." 
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Ora, no caso, não existe preço certo, de vez que a remuneração será uma 
percentagem da renda, em todo o tempo em que for explorado o filme; e, o 
que é mais importante, jamais ocorre a transferência do domínio, - o filme con
tinua a percentecr sempre à companhia produtora, que apenas lhe concede 
o uso. 

Afastado, pois, o caráter de compra e venda, surge logo, naturalmente, 
o de locação, que aliás, as próprias consulentes confessam, quando declaram: 

"A venda das cópias positivas, para exploração comercial, não é 
aconselhável quando os filmes são produzidos em larga escala, pois no 
seu preço de venda, teriam forçosamente que ser computados não só o 
custo da cópia positiva, como também, o custo de confecção do filme." 

Em tais condições, o filme tem forçosamente que ser locado. A 
locação mediante pagamento de uma percentagem de receita se impõe, 
pois, como único meio de se poder explorar o filme em bases comerciais 
sólidas e equitativas, tanto para o produtor como para o distribuir. (Os 
grifos são nossos.) 

Ora, se é preço de locação, é incontestàvelmente renda produzida no País, 
e, portanto, tributável. E a tributação incide sobre a totalidade dessa renda por
que ninguém ignora que nos casos de locação não se deduz o preço de custo da 
coisa, isto é, o imposto do aluguel não começa a ser cobrado somente depois de 
recobrado tal custo. 

Em face do exposto, responda-se declarando que as percentagens objeto da 
consulta - aluguel dos direitos de exibição de filmes cinematográficos perten
centes a emprêsas estrangeiras - estão, na sua totalidade sujeitas ao desconto 
e recolhimento aos cofres da Fazenda Nacional, pela fonte pagadora no País, 
do imposto de 8% (oito por cento), nos precisos têrmos dos artigos 15, letra c 
e 174, do vigente Regulamento do Imposto de Renda; a seguir, intimem-se as 
ccnsulentes, em processos que devem ser organizados separadamente, a efetuar 
o recolhimento dêsse imposto sobre todas as quantias remetidas ou creditadas 
sob o referido título, em cada um dos anos de 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 e 1940 
e, finalmente, oficie-se à Fiscalização Bancária, a cargo do Banco do Brasil, 
dando-se-Ihe ciência do resolvido por êste despacho e solicitando-lhe, em res
posta aos seus ofícios de 17 de outubro e 6 de novembro, últimos, não fornecer 
quotas de câmbio às consulentes para remessa de quaisquer importâncias para 
o estrangeiro, sem a prévia exibição do comprovante do pagamento do impôsto 
de renda (8%) sobre tais remessas, que é legalmente devido. 

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1940. 

(Decisão da Dir. do Imp. de Renda. - Diário Oficial de 2-1-41.J 
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IV - 11 - RESOLUÇÕES DO CNE 

- * Nesta publicação. 

1, de 29-1-1959 - (D.D. de 4-2-1959) 

- Fixa os coeficientes para a reavaliação dos ativos imobilizados das 
firmas ou sociedades. 

2, de 13-12-1960 - (D.D. de 7-1-1961) 

- Fixa os coeficientes para a reavaliação dos ativos imobilizados das 
firmas ou sociedade.s. 

3, de 24-1-1963 - (D.D. de 6-2-1963) 

- Fixa os coeficientes da reavaliação dos ativos imobilizados para o 
biênio 1963/1964. 

5, de 16-8-1963 - (D.D. de 28-8-1963) 

- Revê os índices de reavaliação dos ativos imobilizados até 31 de de
zembro de 1963. 

1, de 29-1-1964 - (D.D. de 17-2-1964) 

- Novos coeficientes para reavaliação dos ativos imobilizados, vigentes 
durante o ano de 1964. 

4, de 13 8-1964 - (D.D. de 20-8-1964) 

- Fixa os coeficientes de reavaliação dos ativos imobilizados a vigora
rem até 31-12-1964. 

5, de 8-9-1964 - (D.D. de 2-10-1964) 

- Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda 
para vigorarem no trimestre civil de outubro a dezembro de 1964. 

6, de 7-12-1964 - (D.D. de 29-12-1964) 

- Fixa os coeficientes para correção monetária dos débitos fiscais a 
vigorarem no 1.0 trimestre civil de 1965. 

" 2, de 22-1-1965 - (D.D. de 1-2-1965) 

- Fixa os coeficientes de reavaliação dos ativos imobilizados das em
prê.sas, para o período de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro de 1965. 

5, de 25-2-1965 - (D.D. de 18-3-1965) 

- Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda 
para vigorarem no 2.° trimestre civil de 1965 (abril a junho) - cor
reção monetária para os débitos fiscais e Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional. 
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13, de 11-5-1965 - <D.O. de 19-5-1965) 
- Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para 

vigorarem no 3.° trimestre civil de 1965 (julho a setembro) - cor
reção monetária dos débitos fiscais e Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional. 

20, de 24-8-1965 - (D.O. de 14-9-1965) 

- Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para 
vigorarem no 4.° trimestre civil de 1965 (outubro a dezembro). 

30, de 11-11-1965 - (D.O. de 25-11-1965) 

- Fixa os coeficicr:.tes de atualização do valor aquisitivo da moeda 
para vigorarem no ~rimeiro trimestre civil de 1966 (janeiro a março I. 

3, de 25-1-1966 -- <D.O. de 1-2-1966) 

- Fixa os coeficientes de reavaliação dos ativos imobilizados a vig'ora
rem até 31-12-1966. 

6, de 1-3-1966 - (D.O. de 9-3-1966) 

- Fixa coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para 
vigorarem no segundo trimestre civil de 1966 (abril a junho). 

26, de 24-5-1966 - (D.O. de 7-6-1966) 

- Fixa coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para 
vigorar no terceiro trimestre civil de 1966 (j ulho a setembro). 



CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA 

RESOLUÇÃO N.o 1 - (D.O. de 4-2-59) 

Fixa os coeficientes para a reavaliação dos ativos imobilizados das firmas ou 
sociedades. 

O Conselho Nacional de Economia, usando das atribuições que lhe foram 
c:::nferidas pelo art. 57 da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958 e tendo 
em vista a deliberação do Plenário, em sessão de 29 de janeiro de 1959, 

RESOLVE: 

1) Fixar os seguintes coeficientes máximos para a reavaliação dos ativos 
imobilizados das firmas ou sociedades; 

a) para todos os componentes do ativo imobilizado, excetuados os bens 
imóveis: 

índice único até e inclusive 1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

13,00 

12,70 

12,00 

10,30 

8,70 

7,30 

6,50 

5,60 

4,90 

4,60 

4,20 

3,80 

3,40 

2,80 

2,50 

2,20 

1,70 

1,50 

1,30 

1,10 

1,00 
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b) para os imóveis compreendendo o valor do terreno e benfeitorias, in
clusive prédios. 

Índice único até e inclusive 1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

9,90 

9,60 

9,30 

8,20 

6,20 

5,80 

5,50 

5,00 

4,20 

3,60 

3,50 

3,30 

3,10 

2,00 

2,60 

2,30 

1,90 

1,60 

1,40 

1,20 

1,00 

2) Êsses coeficientes deverão ser aplicados .sÔbre o ativo líquido das firmas 
ou sociedades, ou seja sôbre o valor original dos bens (histórico) contabilizados 
nas emprêsas, deduzidas as depreciações efetuadas entre a data de aquisição 
e o último ano do biênio (1958), observado o disposto no § 3.° do art. 57, da 
Lei n.O 3.470, de 28-11-1958. 

3) Serão computados para as respectivas deduções no total resultante da 
aplicação dos coeficientes a que se refere o item 1 as reavaliações de ativo reali
zadas até 31 de dezembro de 1958. 

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1959. 

a) FERNANDO D>;; ANDRADE RAMOS 

RESOLUÇÃO N.O 2, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1960 - (D.O. de 7-1-61) 

Fixa os coeficientes para a reavaliação dos ativos imobilizados das firmas ou 

sociedades. 

O Conselho Nacional de Economia, cumprindo atribuições conferidas pelo 
art. 57 da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958, e tendo em vista a delibe
ração do Conselho Pleno, em sessão de 13 de dezembro de 1960, 
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RESOLVE: 

1. Fixar os coeficientes máximos para a reavaliação do.s ativos imobilizados 
das firmas e sociedades: 

a) para equipamentos industriais e todos os componentes do ativo imobili
zado, devem adotar-se os seguintes coeficientes de correção: 

1,28 para o ano de 1959; 

1,56 para o ano de 1958; 

1,39 para o período de 1938 a 1957, cujos ativos já foram reavaliados. 

b) para imóveis, compreendendo o valor do terreno e benfeitorias inclusive 
prédios: 

1,21 para o ano de 1959; 

1,49 para o ano de 1958; 

1,30 para o período de 1938 a 1957, já reavaliados de acôrdo com a tabela 
anterior. 

2. Êsses coeficientes deverão ser aplicados sôbre o ativo líqUido das firmas 
ou sociedades, ou seja sôbre o valor dos bens reavaliados de acôrdo com os coefi
cientes fixados em janeiro de 1950, deduzidas as depreciações efetuadas entre 
a data das últimas reavaliações e o último ano do biênio (1960), observado o 
disposto no parágrafo 3.° do art. 57 da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 
1958. 

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1960. 

a) JÚLIO CESAR LEITE 

RESOLUÇÃO N.o 3/63 - (D.O. de 6-2-63) 

Fixa os coeficientes da reavaliação dos ativos imobilizados para o biênio 1963-1964. 

O Conselho Nacional de Economia, dando cumprimento ao disposto no ar
tigo 57 da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958; 

Considerando que os coeficientes fixados, cada dois anos, para corretivo 
contábil do valor original dos bens do ativo imobilizado das firmas e socie
dades devem exprimir as variações do poder aquisitivo da moeda nacional no 
período entre a data da sua aquisição e o último dia do segundo ano do biênio; 

Considerando que o processo estatístico da média móvel para o registro 
das variações anuais dos índices de preços é o que melhor situa a matéria, 
porque leva em conta todos os aumentos salariais, inclusive o acréscimo do 
13.° mês; 

Considerando que os coeficientes em aprêço visam, na forma da lei, corri
gir influências das alterações monetárias sobre os bens de capital componentes 
do conjunto das atividades econômicas nacionais e não especificamente sôbre 
unidades que integram os diversos setores; 

Considerando que a fixação de dois tipos de coeficientes um para imóveis 
e outros para demais elementos do ativo imobilizado atende a razões diferen
ciais específicas que não podem deixar de ser aceitas; 
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Considerando que os coeficientes deverão ser aplicados sôbre o ativo líqui
do das firmas ou sociedades (valor histórico) contabilizado nas emprêsas, aba
tidas as depreciações efetuadas entre a data de aquisição e o último ano do 
biênio; 

Considerando que deverão ser computadas, para as respectivas deduções, 
no total da aplicação dos coeficientes, as reavaliações ultimadas até 31 de 
dezembro de 1962; 

Considerando que os demais critérios adotados pelo Plenário, nas vêzes 
anteriores, permanecem inalteráveis: 

RESOLVE: 

Tendo em vista o voto do Plenário em reunião desta data: 

Artigo único - Os coeficientes de reavaliação a que se refere o artigo 57 
da Lei n,O 3.470, de 28 de novembro de 1958, e para os fins nêle previstcs, se
rão os seguintes, com vigência no biênio 1963-64: 

a} elementos do ativo imobilizado, excetuados os bens imóveis: 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

29,63 

28,95 

27,36 

23,48 

19,83 

16,65 

14,81 

12,76 

11,17 

10,48 

9,58 

8,66 

7,76 

6,38 

5,69 

5,02 

3,87 

3,41 

2,97 

2,51 

2,55 

2,10 

1,08 

1,45 

1,00 
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b) para os imóveis compreendendo o valor do terreno e benfeitorias, in
clusive prédios: 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

19,18 

18,60 

18,01 

15,88 

12,01 

11,23 

10,65 

9,67 

8,14 

6,97 

6,93 

6,39 

6,00 

5,42 

5,04 

4,46 

3,68 

3,10 

2,71 

2,32 

2,22 

1,80 

1,79 

1,36 

1,00 

c) para os equipamentos já reavaliados no período de 1938 a 1959 deve 
ser aplicado o coeficiente 1,64 e, para os imóveis também já reavaliados no 
mesmo período, o coeficiente de 1,49. 

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1963. 

a) ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA 

RESOLUÇÃO N.o 5/63 <D.O. de 28-8-63) 

O Conselho Nacional de Economia, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando que, em cumprimento ao disposto no artigo 57 da Lei nú

mero 3.470, de 28 de novembro de 1958, o plenário fixou pela Resolução nú
mero 3/63, de 24 de janeiro de 1963, os coeficientes de reavaliação dos ativos 
imobilizados, para o biênio 1963-64; 

Considerando que o artigo 79 da Lei n.O 4.246, de 17 de jUlho último, redu
ziu para um ano as revisões periódicas dos índices referidos, determinando, 
no parágrafo único, que se procedesse, dentro de 30 dias, à revisão inicial; 

Considerando que a manutenção do critério da média móvel trienal se im
põe num momento em que as oscilações de preços são de amplitude imprevisí
vel pela necessidade de correções em inúmeros valôres que se encontram desa
tualizados; 
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Considerando, ainda, que é plenamente justificável, como imperativo de po
lítica econômica, que os coeficientes resultantes daquele critério permitem di
luir, no tempo, os efeitos nocivos da aceleração do pOC8SS0 inflacicnário; 

Considerando, por outro lado, que, estabelecendo, apenas, um tipo unitá
rio de índices, sem diferenciações quanto à natureza dos bens, t8rna-se pos
sível a generalização de sua aplicação, como corretivo de valôres em função da 
depreciação monetária, sendo em tais condições mais adequada a série única 
de coeficientes; 

Considerando que a adoção da sene uniforme deve regredir ao ano inicial, 
partindo de 1962, tomado como referência, nos têrmos da lei; 

Considerando que as emprêsas que já tenham reavaliado os seus ativos 
imobilizados, com base nos antigos padrões, poderão reajustá-los aos aqui esti
pulados; 

Considerando que, devendo de agora para adiante, as revisões se processa
rem anualmente, os coeficientes fixados neste ato terão vigência sàmente até 
31 de dezembro do corrente ano; 

Considerando, finalmente, que os demais critérios anteriormente adotados 
permanecem inalteráveis, 

RESOLVE: 

Tendo em vista o voto do plenário, em reunião desta data: 

Art. 1.0 - Os coeficientes de reavaliação a que se refere o artigo 57, da 
Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 1958, com vigênCia até 31 de dezembr'J 
do corrente ano, e revistos por fôrça do parágrafo único do artigo 79 da Lei 
n.o 4.242, de 17 de julho último, serão o.s seguintes: 

"'\0 Codieipn!p 

1il3R 3\24 
1iJ3\l. 3;),21 

HI·l/l. :J3,!n 
I(I.J.1. :)],;)3 

1!J.J.2. 27,65 
1il.J.3. 23,64 
IDH. 20,lD 
1!J4;) . 17,28 
1!J4G. 1.J.,!J8 

HJ47. 13,31 
1!J·!8 .. 12,1·j. 
1Df!!. 11,2:3 
1DiíO. 10,15 
1!J.51 8,8i) 
11152 .. 7.7,5 
lD53. 6,76 
1 !J3·1 5.67 
In;);). 4,77 
I !J.~(j. 3,!J8 
111;)7. 3,46 
1\158. 3,03 
1 il.)\) 2,.J.!) 

l!JflO. 1, D-1 
lV61 1,.J.:3 
1i162. l,ilO 
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Art. 2.° - As emprêsas que já tenham reavaliado os seus ativos imobiliza
dos, com base nos índices anteriores, poderão reajustá-los aos novos níveis aqui 
fixados. 

Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1963. 

a) ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA 

RESOLUÇÃO N.o 1-64 - (D.O. de 17-2-64) 

Fixa os coeficientes de reavaliação dos ativos imobilizados a vigorarem no ano 
de 1964. 

O Conselho Nacional de Economia, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando que, em cumprimento ao art. 57 da Lei n.O 3.470, de 28 de 
novembro de 1958, cabe-lhe a atribuição de fixar os coeficientes aplicáveis à 
reavaliação dos ativos imobilizados das emprêsas; 

Considerando que o art. 79 da Lei n.O 4.242, de 17 de julho de 1963, redu
ziu para um ano as revisões periódicas dos referidos índices até então bienais; 

Considerando que a Resolução n.O 5/63, de 16 de agôsto de 1963, fixou os 
coeficientes que vigoraram até 31 de dezembro de 1963, após o reajustamento 
excepcional determinado pelo parágrafo único do citado art. 79; 

Considerando que, nessa revisão, ficou estabelecido um tipo unitário de 
coeficiente, aplicável indiscriminadamente a todos os componentes do ativo 
imobilizado, como corretivo dos respectivos valôres monetários; 

Considerando que o critério da média móvel trienal adotado a partir de 
1961, conforme Resolução n.O 2, de 13 de dezembro de 1960, tinha por objetivo 
reduzir os efeitos das oscilações mais sensíveis dos índices de preços disponí
veis, causadas por fenômenos eminentemente ocasionais, sôbre a avaliaçãto 

dos ativos imobilizados das emprêsas; 
Considerando que o espírito da Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 1958, ao 

atribuir ao Conselho Nacional de Economia a determinação dos coeficientes de 
reavaliação e respectivos critérios de mensuração, não objetivava, apenas, trans
ferir-lhe a responsabilidade dos cálculos aritméticos, mas, antes, sua subordi
nação aos superiores interêsses da política econômica nacional; 

Considerando, ainda, que o comportamento dos preços nos últimos anos 
- 1962 e 1963 - parece indicar que o caráter ocasional dos fenômenos do tipo 
dos que ocorreram em 1959, tenderam a tornar-se permanentes a partir de 1962; 

Considerando que o ritmo fortemente ascendente do desequilíbrio inflacio
nário contra-indica na conjuntura insistir-se no critério da média móvel, tanto 
no caso de manutenção da atual tendência, quanto no caso de sua regressão, 
por fôrça dos resultados subestimados da primeira hipótese ou superestimados 
da segunda; 

Considerando que se impõe assim a adoção de um critério mais realista, 
qual seja o da média anual, que ensejará às emprêsas maior participação nos 
seus capitais das poupanças internas; 

Resolve, tendo em vista o voto do Plenário em reunião desta data: 
Art. 1.0 - Os coeficientes de reavaliação a que se refere o art. 7.° da Lei 

n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958, modificado pelo art. 79 da Lei n.O 4.242, 
de 17 de julho de 1963, passarão a ser calculados com base na média anual dos 
índices de preços utilizados até o presente. 
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Art. 2.0 - Os coeficientes de reavaliação referidos no artigo anterior, para 
vigência até 31 de dezembro de 1964, serão os seguintes: 

1938 ...... . 
1939 ..... .. 
1\)40 ..... .. 
1941. ..... . 
1942 ..... .. 
1943 ...... . 
1244 ....... . 
1945 ....... . 
1946 ...... . 
1947 ...... . 
1948 .. 
1949 ...... . 
1950 ...... . 
19.51 ...... . 
1952 ...... . 
1953 ....... . 
1954 ...... . 
1955 ....... . 
1956 ...... . 
1957 ....... . 
1958 ...... . 
1959 ..... .. 
1960 ...... . 
1961.. .... . 
1962 ....... . 
19fi3 ...... . 

Coeficientes 

85,53 (oitenta e cinco vírgula cinqüenta e três) 
85,53 (oitenüJ, e einco vírgula cinqiienta e três) 
76,53 (setenta e sei,; vírgula cinqüenta e três) 
6\),24 (sessenta e nove vírgula vinte e quatro) 
58,16 (cinqüenta e oito vírgula dezesseis) 
48,47 (quarenta e oito vírgula quarenta e sete) 
42,76 (quarenta e dois vírgula setenta e sois) 
36,35 (trinta e seis vírgula trinta e cinco) 
31,61 (trinta e um \'Írgula sessenta e um) 
2\),67 (vinte e nove vírgula sessenta o sete) 
27,43 (vinto e sole vírgula quarenta e três) 
25,07 (vinte o cinco vírgula zero sete) 
22,(:3 (vinte o dois vírgula zero três) 
18,40 (dezoito vírgula quarenta) 
16,71 (dezesseis vírgula setenta e um) 
14,54 (quatorze vírgula cinqüenta o qm-tro) 
11,18 (onze vírgula dezoito) 
9,89 (nove vírgula. oitenta. e nove) 
8,31 (oito vírgula trinta e um) 
7,38 (sete vírgula trinta e oito) 
6,.58 (seis vírgula cinqüenta e oito) 
4,77 (qua(.ro vírgula setenta e sete) 
3,64 (três vírgula sessenta e quatro) 
2,63 (dois vírgula sessenta e três) 
1,72 (um vírgula setenta e dois) 
1,00 (um vírgula Zl'ro 7,('1'0) 

Art, 3.0 - As emprêsas que já tenham reavaliado os seus ativos imobi
lizados com base nos índices fixados segundo os critérios anteriores, poderão 
reajustá-los aos novos níveis aqui fixados. 

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1964. 

a) HUMBERTO BASTOS 

Aprovada na 235.a Sessão Extraordinária do Conselho Pleno em 29 de ja
neiro de 1964. 

RESOLUÇÃO N.o 4/64 - W.o. de 20-8-64) 

Fixa os coeficientes de reavaliação dos ativos imobilizados a vigorarem até 31 
de dezembro de 1964. 

O Conselho Nacional de Economia, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando que, em cumprimento ao art. 57 da Lei n.O 3,470, de 28 de 

novembro de 1958. cabe-lhe a atribuições de fixar os coeficientes aplicáveis à 
reavaliação dos ativos imobilizados das emprêsas; 

Considerando que o art. 79 da Lei n.O 4.242, de 17 de julho de 1963, reduziu 
para um ano as revisões periódicas dos referidos índices até então bienais; 

Considerando que o art. 3.0 da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, esta
belece que os índices sejam calculados de maneira a traduzir a variação do poder 
aquisitivo da moeda entre dezembro último e a média anual de cada um dos 
anos anteriores; 

Considerando que o § 1.0 do art. 3.0 da Lei n.o 4.357, de 16 de julho último, 
estipula o prazo de trinta (30) dias a contar de sua publicação, para que o Con
selho proceda à revisão dos índices referidos e as pessoas jurídicas interessadas 
promovam a seu turno. dentro de noventa (90) dias a reavaliação a que estão 
sujeitas; 
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Considerando que, traduzindo o índice unitário, o ano de 1963 serve de 
referência aos anos anteriores; 

Resolve, tendo em vista o voto do Plenário em reunião desta data: 
Artigo único - Os coeficientes de reavaliação a que se refere o artigo 57 

da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958, revisto por fôrça do art. 3.° da Lei 
n.O 4.357, de 16 de julho último com vigência até 31 de dezembro do corrente 
ano, serão os seguintes: 

1\)38 ....... . 
1939 ...... . 
](l40 ...... . 
1941. ..... . 
1942 ...... . 
1943 ...... . 
1944 ........ . 
1945 ...... . 
1946 ...... . 
1947 ....... . 
1948 ....... . 
1949 ...... . 
1950 ...... . 
1H51. ..... . 
1\l52 ....... . 
1953 ....... . 
1!)54 ...... . 
Hl55 ...... . 
1H5(i ....... . 
H)57 ....... . 
1958 ....... . 
195H ...... . 
196a ...... . 
1!)61. .... .. 
H)62 ...... . 

COEFICIENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA 

Referente ao ano base 1963 

AKO Coeficientes 

111,0 (cento e onze vírguh zero) 
105,0 (cento e cinco vírgula zero) 

99,0 (noventa e nove vírgula zero) 
98,0 (noventa vírgula zero) 
73,0 (setenta e três vírgula zero) 
63, O (sessen ta e três vírgula zero) 
5.'),0 (cincoenta e cinco vírgula zero) 
47,0 (quarenta e sete vírgula zmo) 
41,0 (quarenta e um vírgula zero) 
38,0 (trinta e oito vírgula zero) 
36,0 (trinta e seis vírgula zero) 
33,0 (trinta e três vírgula zero) 
29,0 (vinte e nove vírgula zero) 
24,0 (vinte 3 quatro vírgula zero) 
22,0 (vinte e dois vírgula zero) 
19,0 (dezenove vírgula zero) 
15,0 (quinze vírgula zero) 
13, O (treze vírgula z(~ro) 
11,0 (onze vírgula zero) 
10,0 (dez vírgula zero) 
8,5 (oito vírgula cinco) 
6,2 (seis vírgula dois) 
4,7 (qmüro vírgula sete) 
3,4 (três vírgula quatro) 
2,2 (dois vírgula dois) 

Rio de Janeiro, 13 de agôsto de 1964. 
a) HUMBERTO BASTOS 

RESOLUÇÃO N.o 5/64 - (D.O. de 2-10-64) 

Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para vigorarem 
no trimestre civil de outubro a dezembro de 1964. 

O Conselho Nacional de Economia, tendo em vista o voto do plenário em 
reunião desta data, 

Considerando que, nos têrmos do art. 7.°, § 1.0, da Lei n.O 4.357, de 16 de 
julho de 1964, lhe incumbe fixar, em cada trimestre civil, os coeficientes de 
atualização da moeda para vigorarem no trimestre civil imediato; 

Considerando que os índices em aprêço visam à correção do valor nominal 
das obrigaçôes do Tesouro Nacional, a que se refere o art. 1.0 da lei citada, 
como, também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de 
previdência social; 

Considerando que o critério adotado para tais efeitos se baseia na média 
móvel trimestral dos índices de preços por atacado; por ser a que melhor re
flete a realidade monetária; 

Resolve: 
Art. 1.0 - São os seguintes os coeficientes de correção monetária para atua

lização das obrigações do Tesouro Nacional, emitidos na forma da Lei número 
4.357, de 16 de julho de 1964, como, também, dos débitos fiscais e das contri
buições devidas às entidades ele previdência social: 
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Art. 2.0 - Os coeficientes acima terão vigência no trimestre civil de outubro 
a dezembro do corrente ano de 1964. 

Art. 3.0 - O presente ato será publicado no Diário Oficial da União, para 
os fins legais. 

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1964. 
a) HUMBERTO BASTOS 

CORREÇÃO MONETÁRIA Base-Média 
Reajustamento Trimestral Móvel Trimestral 

. -
X'-:O Índice I, .\:'\0 Índice ! A.XO ÍndiCl' !I 

-- - -
I 

U(j-l . ... ... { 1.,0 f lG,7 
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2il,2
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RESOLUÇAO N.O 6/64 - (D.O. de 29-12-64) 

Fixa os coeficientes de atuali::ação do valor aquisitivo da moeda v,ara vigorarem 
no trimestre civil de jrmeiro a março de 1965. 

O Conselho Nacional de Economia, tendo em vista o voto do plenário em 
reunião desta data, 

Considerando que, nos têrmos do art. 7.0 , ~ 1.0, da Lei n.O 4.357, de 16 de 
julho de 1964, lhe incumbe fixar, em cada trimestre civil, os coeficientes de 
atualização da moeda para vigorarem no trimestre civil imediato; 

Considerando que os índices em aprêço visam à correção do valor nominal 
das obrigações do Tesouro Nacional, a que se refere o art. 1.0 da Lei citada, como, 
também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de previ
dência social; 
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Considerando que o critério adotado para tais efeitos se baseia na média 
móvel trimestral dos índices de preços por atacado por ser a que melhor reflete 
a correção monetária para os fins previstos na referida Lei; 

Resolve: 
Art. l.0 - São os seguintes os coeficientes de correção monetária para atua·

lização das obrigações do Tesouro Nacional, emitidas na forma da Lei número 
4.357, de 16 de julho de 1964, como, também, dos débitos fiscais e das contri
buições devidas às entidades de previdência social; 

Art. 2.° - Os coeficientes acima terão vigência no trimestre civil de janeiro 
a março do ano de 1965. 

Art. 3.0 - O presente ato será publicado no Diário Oficial da União, para 
os fins legais. 

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1964. a) HUMBERTO BASTOS 

ANO 

1!Jfi4 ...... . 

1!Jfi3 ...... . 

. { 
( 

"162. .. . .. ...1 

l\Jfil. ..... 

1UfiO ..... . 

H)5U ...... . 

HJ58 ..... . 

lU57 ...... . 

1\J5fi ...... . 

I 
I 
1 
( 
( 
1 

Índice 11 
. . I 

1.00 li 
1. 13 I1 

~::: il 
1.!)2 1I 
2.14 i 
2;{7 I, 
2.!)3 I1 

327
1: 3. fil ! 

384 I' 
4.2!J ,I 
5.1U I 
5.fi4 I! 
G.OU li 

G.43 'I 7.11 
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7.00 ! 

8.4G I 
!J.14 I 

U.U3 'I 10.50 ' 

11 fiO I 

12.\)0 I 
13.80 I 
14.111 , 
14.10 ' 

14.40 1I 

14.9J : 

~~:~g 1I 

16.2) 
18.30 li 

CORREÇÃO MONETÁRIA 

Reajustamento trimestral 

1!J55 
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( 
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15!J. 00 
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lG!J.r.O 
17l.()(j 
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RESOLUÇÃO N.O 2/65 - (D.O. de l.0 -2-65) 

Fixa os coeficientes de reavaliação dos ativos imobilizados a vigorarem até 31 
de dezembro de 1965. 

O Conselho Nacional de Economia, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando que lhe cabe a atribuição de fixar, anualmente, o coeficiente 

de reavaliação dos ativos imobilizados das emprêsas. nos têrmos do art. 3.° da 
Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964; 
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Considerando a necessidade de estabelecer um coeficiente que traduza a 
correção do valor monetário em harmonia com os índices adotados pela Reso
lução n.O 1/65, de 18 do corrente, dêste Conselho, na qual aquêle fator, para o 
período de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro de 1964, foi arbitrado em 1,74 (hum 
vírgula setenta e quatro); 

Considerando, assim, a conveniência de manter-se o mesmo arbitramento 
para os fins da presente Resolução; 

Resolve, tendo em vista o voto do Plenário, em reunião desta da ta: 

Art. 1.0 - Os ativos imobilizados das pessoas jurídicas, reavaliados nos têr
mos do art. 3.° da Lei n,o 4.357, de 16 de julho de 1964 e na forma da alínea a 
do art. 3.° do regulamento aprovado pelo Decreto n.o 54.145, de 19 de agôsto do 
mesmo ano, serão atualizados, como dispõe a alínea b do mesmo artigo, pela 
aplicação do coeficiente fixo de 1,74 (hum vírgula setenta e quatro), que repre
senta o índice de correção monetária no períodO de 1.0 de janeiro a 31 de 
dezembro de 1964. 

Art. 2.° - As pessoas jurídicas que, por qualquer razão legal, não estavam 
obrigadas, na data da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, a reavaliarem os 
seus ativos imobilizados e que venham, agora, a fazê-lo, aplicarão, para aquêle 
efeito, os coeficientes da Resolução n.O 4/64, de 13 de agôsto de 1964, dêste Con
selho, multiplicados pelo citado índice de correção monetária de 1,74, a que se 
refere o artigo anterior. 

Art. 3.° - O presente ato tcrá vigência de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro 
do corrente ano. 

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1965. 
a) ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA 

RESOLUÇÃO N.o 5/65 - (D.O. de 18-3-65) 

Fixa os coeficientes ele atuali.?:ação do valor aquisitivo da moeda para vigorarem 
no se[!undo trimestre civil àe 1965 (abril a junho). 

O Conselho Nacional de Economia, tendo em vista o voto do plenário em 
reunião desta da ta, 

Considerando que, nos têrmos do art. 7.0, § 1.0, da Lei n.O 4.357, de 16 de 
julhO de 1964, lhe incumbe fixar, em cada trimestre civil, os coeficientes de 
c.tualização ela moeda para vigorarem no trimestre civil imediato; 

Considerando que os índices em aprêço visam à correção do valor nominal 
das obrigações elo Tesouro N8.cional, a que se refere o art. 1.0 da Lei citada, 
como, também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de 
previdência social; 

Considerando que o critério adotado para tais efeitos se baseia na média 
móvel trimestral dos índices de preços por atacado por ser a que melhor reflete 
a correção mO:1etária para os fins previstos na referida Lei; 

Resolve: 

Art. 1.0 - São os seguintes os coeficientes de correção monetária para atua
lização das obrigac:ões do Tesouro Nacional, emitidas na forma da Lei n.o 4.357, 
de 16 de julho de 1964, como, também, dos débitos fiscais e das contribuições 
devidas às entidades de vevidência social; 

Art. 2.° - Os coeficientes acima terão vigência no trimestre civil de abril 
a junho do ano de 1965, em curso. 

Art. 3.° - O presente ato será publicado no Diário Oficial da União, para 
os fins legais. 

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro ele 1965. 

a ) ANTÔNIO HORAcIO PEREIRA 
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COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, PARA DÉBITOS FISCAIS 
E OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL 

Tri-
ANO IlWS-

tre 

~------- --

I 
4 

1~64. , 3 
2 
1 

I 
4 

1963. ' .... 3 
2 
1 

I 
4 

1!l02. 3 
2 
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r 4 
1 !lG 1. 3 

1 2 
1 

( 
4 
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I 
4 
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4 
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5. lO 
0.25 
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7.34 
7.7·1 
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\l.51 
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11.00 
12.00 
12.GCl i 

14.0G 
15 .. 5] 
10.6l) 
17.00 
17.00 
17.4Cl I 
17.!lD I! 
18.3) 
18.7) 
1'.2J 
1!J. 60 
22.00 I 

AXO 
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(4.° trimestre de 1964 
(Média móvel trimestral 

(Para vigorar no 2.° trimestre civil de 1965) 
(abril a junho) 

Tl'i- Coe- I TJ'i- Coe-
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I I, -- . ---- ----- .. il- ----- - -_._-"-- ._.- .. " ___ O _. __ • 
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. f 
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I 
4 42 ;}I) II I 

4 128.00 
l!l.'i 1. '} 3 134.00 v 43 3D I 1~12 

2 44.3') I 2 141. 00 
1 15 10 I 145.00 

· r 
-1 4!) \J:~ I f 4 148.00 

HJ50. :3 51.80 II 1!).J.1 3 150.00 

1 2 "3 7'1 I li 2 l(j!).OO D . l. I 
1 55.liO ! 1 177.00 

· f 
4 57.50 ! f -1 185.0Cl 

1!l4!l. 3 ~!).40 11 1!11:1 .. 3 18\J.00 

1 2 61.3J :1 1 2 lUO.OO 
1 

I 
03.20 1I 1 l(J1.0D 

1 
4 03.40 li I 

4 1!l3.00 
1!)~8. 3 G4.80 i 1!l3!J. 3 lm,.OO 

2 fJ7.oOI 2 1!l7.00 
1 68.01 • 1 2:Jü.()O 

I 
I 

4 2J2.00 4 60.00 'i 

1 
[fJ47. 3 7,1. 10 II 1<138 . .. 3 2[;4.0iJ 

2 71.00 i 2 2'(i.OO 
1 72,llO . 1 2=8.00 _ ............. 

RESOLUÇÃO N.o 13/65 - (D.a. de 19-5-65) 

Fixa os coeficientes de atuali:zação do valor aquisitivo da moeda para vigorarem 
no terceiro trimestre civil de 1965 (jUlho a setembro). 

O Conselho Nacional de Economia, tendo em vista o voto de plenário em 
reunião desta da ta, 

Considerando que, nos têrmos do art. 7.°, § 1.0, da Lei n.O 4.357, de 16 de 
jUlho de 1964, lhe incumbe fixar, em cada trimestre civil, os coeficientes de 
atualização da moeda para vigorarem no trimestre civil imediato; 

Considerando que os índices em aprêço visam à correção do valor nominal 
das obrigações do Tesouro Nacional, a que se refere o art. 1.0 da lei citada, como, 
também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de previ
dência social; 
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Considerando que o critério adotado para tais efeitos se baseia na média 
móvel trimestral dos índices de preços por atacado por ser a que melhor reflete 
a correção monetária para os fins previstos na referida Lei. 

Resolve: 
Art. 1.0 - São os seguintes os coeficientes de correção monetária para atua

lização das obrigações do Tesouro Nacional, emitidas na forma da Lei número 
4.357, de 16 de julho de 1964, como, também, dos débitos fiscais e das contribui
ções devidas às entidades de previdência social. 

Art. 2.° - Os coeficientes acima terão vigência no trimestre civil de julho 
a setembro do ano de 1965, em curso. 

Art. 3.° - O presente ato será publicado no Diário Oficial da União, para os 
fins legais. 

Rio de Janeiro, 11 de maio de 1965. 
a) ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA 

COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA DÉBITOS FISCAIS 
E OBRIGAçõES REA . .JUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL 

Tri- I COl'-

.\'\0 nH'~- fiei-
tn' Pllt(' 

- ------ ---

1!Hi5. 1 1. 'lC 

r 
4 1. 13 

Il!(j-I. 3 1 :33 

1 2 1. 52 
1 1 73 

r 
4 2.15 

] !)():~. 3 2.fi2 

1 2 2. \)2 
1 3.2:) 

I 
4 4.00 

1\)(i2. 'J 'I.lti u 

2 4. !I;~ 
1 5.23 

! 4 n H4 
1!)()] . (\ 7. ~18 

2 7 (i\) 

l 1 8.31 

f I 
4 8.77 

]\)(iO .. 3 \U)!) 
2 1:) ,) 1, 1 1\) 8 

f I 4 11.(; 
ID5D. 3 12 " 

1 2 13.(; 
1 14. :3 

I 
4 li,.\) 

I !),'8. 3 17. (i 
2 18 8 
1 IH 3 

f 
-I IH 'y 

,) 

1 \Jii7. 3 1\).7 

1 2 20.3 
1 2:1.7 

1 
t 21 2 

I!);)() . 3 21. 7 
2 22 2 
1 24.\J 

Anexa à Resolução 13/65 

,\'\0 

-- ---

1!)5:). 

] !',~4 

1 ');",:J. 

[\);,2. 

1 !I" I . 

1\150. 

1!I~!) . 

1\)-18 .. 

]\H7. 

Base (1." trimestre de 1965 
(Média móvel trimestral 

(Para vigorar no 3.° trimestre civil de 1965) 
(julho a setembro) 

Tri-I Co\'- Tri- Coe-
111(':-;- fiei- .\"0 lnp~- fiei-
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( 4 H.l 
r 
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t 
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I 51. 1 ] lG4. 
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1 2 (iO.8 1 '2 1!) 1. 
1 (i3.0 ] :no. 

r 
-I (i;). 1 

f 
4 21:1. 

3 m.3 1 li 1.1. " 21-1.. ., 

1 2 (iH.4 1 2 21:) . 
I 71G I 2W. 

I -1 71. 8 I 4 21!). 
3 73.-1 , 1\l3H. 3 221. 

1 2 7,5. \) l 2 223. 
1 77.0 I 227. 

J 
4 78.1 

( 
4 22!1. 

(\ 7\J.-1 
i 

1\138. 3 231. 

l 2 80.± 2 233. 
1 81. :5 , 1 23G. 
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RESOLUÇÃO N.o 20/65 (D.O. de 14-9-65) 

Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para vigorarem 
no quarto trimestre civil de 1965 (outubro a dezembro). 

O Conselho Nacional de Economia, tendo em vista o voto do plenário em 
reunião desta data, 

Considerando que, nos têrmos do art. 7.°, § 1.0, da Lei n.O 4.357, de 16 de 
julho de 1964, lhe incumbe fixar, em cada trimestre civil, os coeficientes de 
atualização da moeda para vigorarem no trimestre civil imediato; 

Considerando que os índices em aprêço visam à correção do valor nominal 
das obrigações do Tesouro Nacional, a que se refere o art. 1.0 da lei citada, como, 
também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de previ
dência social; 

Considerando que o critério adotado para tais efeitos se baseia na média 
móvel trimestral dos índices de preços por atacado por ser a que melhor reflete 
a correção monetária para os fins previstos na referida Lei; 

Resolve: 

Art. 1.0 - São os seguintes os coeficientes de correção monetária para atua
lização das obrigações do Tesouro Nacional, emitidas na forma da Lei n.O 4.357, 
de 16 de julhO de 1964, como, também, dos débitos fiscais e das contribuições 
devidas às entidades de previdência social: 

COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA DÉBITOS FISCAIS 
E OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL 

Anexa à Resolução n.O 20/65 
Base - Média Móvel Trimestral 2.° trimestre de 1965. 
Para vigorar no 4.° trimestre civil de 1965 (outubro a dezembro) 

ANO 
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" 
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! 1.0 127. 
I: 

1." 226. 

-
Art. 2.e - Os coeficientes acima terão vigência no trimestre civil de outubro 

a dezembro do ano de 1965, em curso. 

Art. 3.° - O presente ato será publicado no Diário Oficial da União, para 
os fins legais. 

Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1965. 

a) ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA 

CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA 

RESOLUÇÃO N.o 30/65 - (D.O. de 25-11-65) 

Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para vigorarem 
no primeiro trimestre civil de 1966 (janeiro a março). 

O Conselho Nacional de Economia, tendo em vista o voto do plenário em 
reunião desta data, 

Considerando que, nos têrmos do art. 7.°, § 1.0 da Lei n.O 4.357, de 16 de 
julho de 1964, lhe incumbe fixar, em cada trimestre civil, os coeficientes de 
atualização da moeda para vigorarem no trimestre civil imediato; 

Considerando que os índices em aprêço visam à correção do valor nominal 
das obrigações do Tesouro Nacional, a que se refere o art. 1.0 da Lei citada, 
como, também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de 
previdência social; 

Considerando que o critério adotado para tais efeitos se baseia na média 
móvel trimestral dos índices de preços por atacado por ser a que melhor reflete 
a correção monetária para os fins previstos na referida lei, 

Resolve: 

Art. 1.0 - Serão os seguintes os coeficientes de correção monetária para 
atualização das obrigações do Tesouro Nacional, emitidos na forma da Lei nú
mero 4.357, de 16 de julho de 1964, como, também, dos débitos fiscais e das con
tribuições devidas às entidades de previdência social: 
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COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA DÉBITOS FISCAIS 
E OBRIGAÇõES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL 

Anexa à Resolução n.O 30/65. 
Base - Média móvel trimestral 
Para vigorar no 1.0 trime3tre civil dê 1966 (janeiro a março) 

. 
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Art. 2.° - Os coeficientes Rcima tErão vigência no trimestre civil de janeiro 
a março de 1966. 

Art. 3.0 - O presente ato será r:;ublicado no Diário Oficial da união, para 
os fins legais. 

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1965. 
a) ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA 
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CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA 

RESOLUÇÃO N.O 3, DE 25 DE JANEIRO DE 1966 - (D.O. de 1.0 -2-66) 

Fixa os coeficientes de reavaliação dos ativos imobilizados a vigorarem até 31 
de dezembro de 1966. 

O Conselho Nacional de Economia, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando que lhe cabe a atribuição de fixar, anualmente, o coeficiente 

de reavaliação dos ativos imobilizados das emprêsas, nos têrmos do art. 3.° da 
Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964; 

C'onsiderando a necessidade de estabelecerem um coeficiente que traduza 
a correção do valor monetário em harmonia com o critério adotado na Resolu
ção n.O 2/65, de 22 de janeiro de 1965; 

Resolve, tendo em vista o voto do Plenário, em reunião desta data; 
Art. 1.0 - Os ativos imobilizados das pessoas jurídicas, reavaliados nos têr

mos do art. 3.°, da Lei n.o 4.357, de 16 julho de 1964 e na forma da alínea a 
do art. 3.0 do regulamento aprovado pelo Decreto n.o 54.145, de 19 de agôsto 
do mesmo ano, serão atualizados, como dispõe a alínea b do mesmo artigo, pela 
aplicação do coeficiente fixo de 1,27 (hum vírgUla vinte e sete). 

Art. 2.° - As pessoas jurídicas que, por qualquer razão legal, não estavam 
obrigadas, na data da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, a reavaliarem os 
seus ativos imobilizados e que venham agora, a fazê-lo, aplicarão, para aquêle 
efeito, os coeficientes constantes da tabela anexa. 

Art. 3.0 - O presente ato terá vigência de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro 
do corrente ano. 

Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 1966. 
a) HAROLDO POLAND 

Tabela de Coeficientes para correção monetária referente ao ano fiscal de 
1965 .- Anexa à Resolução n,o 3/66. 

1938 ...... . 
1939 ....... . 
1940 ...... . 
1!J41 ...... .. 
1942 ..... .. 
1943 ....... . 
1!J44.. ..... . 
1945 ..... .. 
19·16 ..... .. 
1947 ......... . 
1948 ........ . 
1949 ...... . 
1950 ....... . 
1951 ...... . 
1952 ....... . 
1953 ...... . 
19.')4 ........ . 
1955 ..... .. 
19.~6 ........ . 
1957 ....... . 
lfJ58 .... .. 
1959 ...... . 
196:! ....... . 
1961. ...... . 
1962 ....... . 
1963 ........... . 
1964 .......... . 
1965 .......... . 

AXO Coeficientes 

245,29 
232,03 
218,77 
198,88 
161,31 
139,22 
121,54 
103,86 
90,60 
83,97 
79,55 
72,92 
64,08 
53,03 
48,61 
41,99 
33,15 
28,73 
24,31 
~2,1O 
18,78 
13,70 
10,39 
7,52 
4,86 
2,21 
1,27 
1,00 
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RESOLUÇÃO N.O 6/66 - (D.O. de 9-3-66) 

Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para vigorarem 
no segundo trimestre civil de 1966 (abril a junho). 

O Conselho Nacional de Economia, tendo em vista o voto do Plenário, em 
reunião desta data, 

Considerando que, nos têrmos do art. 7.°, § 1.0, da Lei n.O 4.357, de 16 de 
julho de 1964, lhe incumbe fixar, em cada trimestre civil, os coeficientes de 
atualização da moeda para vigorarem no trimestre civil imediato; 

Considerando que os índices em aprêço visam a correção do valor nominal 
das obrigações do Tesouro Nacional, a que se refere o art. 1.0 da Lei citada, 
como, também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de 
previdência social; 

Considerando que o critério adotado para tais efeitos se baseia na média 
móvel trimestral dos índices de preços por atacado por ser a que melhor reflete 
a correção monetária para os fins previstos na referida Lei, resolve: 

Art. 1.0 - São os seguintes os coeficientes de correção monetária para atua
lizacão das obrigações do Tesouro Nacional, emitidas na forma da Lei número 
4.357, de 16 de julho de 1965, como, também, dos débitos fiscais e das contri
buições devidas às entidades de previdência social. 

COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA DÉBITOS FISCAIS 
E OBRIGAÇõES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL 

Anexa à Resolução n.O 6/66 
Base - Média móvel trimestral 
Para vigorar no 2.° trimestre civil de 1966 (abril a junhO) 

Tri- Coe- Tri- Coe- I Tri-
ANO mes- fici- ANO mes- fici- ANO mes-

tre ente tre ente tre 
---~------- ---- ---- --------- - -'- --- --------._-- ~-

( 
4.° 1.00 

I 
4.° 18.10 I 

( 
4.° 

1965. 3.° I.C5 1958. 3.° 20.10 II 1951.. 3.° 
2.° 1.10 2.° 21.60 2.° 
1.0 1.16 1.0 21.80 1.0 

( 
4.° 1. 32 

( 
4.° 22.3) 

( 
4.° 

1964. 3.° 1.54 1957. 3.° 22.8::! 1950. 3.° 
2.° 1. 76 2.° 23.3Cl 2.° 
1.0 2.05, 1.0 23.70 1.0 

( 
4.° 2.51 

( 
4.° 24.20 I ( 

4.° 
1963 .. 3.° 2.94 1956. 3.° 24.70 1949 .. 3.° 

2.° 3.33 2.° 25.20 2.° 
1.0 3.73 1.0 28.50 1.0 

.. f 4.° 4.57 

( 
4.° 29.50 

. f 
4.° 

1962. 3.° 5.16 Hl55 .. 3.° 30.2J 19-18. 3.° 

1 2.0 
5.71 1 

2.0 31.10 I 1 2.0 
1.0 6.03 1.0 31. 50 I 1.0 

( 
4.° 6.74 

( 
4.0 32.6~ 

( 
4.° 

1961. . 3.0 8.U5 

1

1954

. 

3.° 33.5::! 19-.17. 3.° 
2.0 8.81 2.° 34.60 2.° 
1.0 9.53 1,0 37.00 1.0 

f 
4.° 9.98 

11953 . ( 
4.0 40.90 

I 
4.0 

1960. 3.° 11.10 2.° 43.80 1916. 3.0 

1 2.° 11.90 2.° 47.8:1 2.0 
1.0 12.30 1.0 48.10 1.0 

I 
4.0 13.20 

( 
4.0 50.30 

( 
4.0 

1959. 3.° 14.30 1952. 3.0 51.5D 1945. 3.0 
;:l.o 15.50 2.0 52.7ü 2.0 
1.0 10.30 i 1.0 53.9ü 1.0 

Coe-
fici-
ente 

-------

55.10 
56.30 
57.50 
58.60 

64.80 
67.30 
69.70 
72.10 

74.50 
76.90 
79.40 
81.80 

82.20 
84.00 
85.60 
87.40 

89.20 
91.00 
92.80 
94.60 

96.40 
98.20 
99.90 

102.00 

110.00 
112.00 
115.00 
117.00 
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Tri- Coe- i: Tri- Coe- '[ri- Coc-
A:\O llle:-i- firi- AKO nlt's- firi- A~O Int'~- fici-

ire enie I 
Ire ente tre ente 

~~ 
I 

~~ ~~----- -~- ~--

! , 

I 
4. 0 123.00 ,I 

I 
-1.° ](12.SJ 

I 
-l.o 2ü2.0Cl 

1(1H .. 3.° 126.00 :1 HH1. . 3.° !(15.QO H138 .. 3.° 2ü5.00 
2.° 134.00 2.° 22:1. 00 ~.o 2m.OO 
1.0 139.00 1.° 22ll.00 1 o 2711.00 

I 

I 
.. t.o ]43.00 

I 
-l. u 2-±1.00 , 

I \)~3. 3.° 147.00 I U-li~. 3.° 245.00 
2.° 153.00 , 2. u 2-lÜ.OO 
Lu 155.00 ],0 248.08 

I 
4 " 16(i. 00 

1I 
-l." 251.00 

, 

1\142 .. S.U 174.00 j(13fJ. 3. 0 253.00 
2.° 183.00 , 2.° 25ü.00 
l.0 188.00 1.0 2;')\).00 

- -
Art. 2.0 - Os coeficientes aCIma terão vigência no trim€s~re civil de abril 

a junho de 1966. 
Art. 3.° - O presente ato será publicado no Diário Oficial da União, para 

os fins legais. 
Rio de Janeiro, 1.0 de março de 1966. 

a) HAROLDO POLAND 

RESOLUÇÃO N.o 26/66 - (D.O. de 7-6-66) 

Fixa coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para vigorar no 
terceiro trimestre civil de 1966 (julho a setembro) 

O Conselho Nacional de Economia, tendo em vista o voto do Plenário em 
reunião desta data, 

considerando que, nos têrmos do artigo 7.°, § 1.0, da Lei n.O 4.357, de 16 de 
julho de 1964., lhe incumbe fixar, em cada trimestre civil, os coeficientes de 
a tualização da moeda para vigorarem no trimestre civil imediato; 

considerando que os índices em aprêço visam à correção do valor nominal 
das obrigaçôes do Tesouro Nacional, a que se refere o artigo 1.0 da Lei citada, 
como também dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de 
previdência social; 

considerando que o critério adotado para tais efeitos se baseia na média 
móvel trimestral dos índices de preços por atacado por ser a que melhor reflete 
a correção monetária para os fins previst.os na referida Lei; 

RESOLVE: 
Artigo primeiro - São os seguintes os coeficientes de correção monetária 

para: 
a) débitos fiscais e contribuições devidas às entidades de previdência 

social: 

THl:\!.ESTm: COEFICIEXTE 
.\:\0 ClnL DE COlUn:çl\O 

lqG(-i. 1 ° 000 

I 
.1." 1.143 
:3. () 1.332 
~? . u 1.:;]3 
1.° 1 .fiOO 

{ ~Lo (;82 
:3. o . '163 

1\l{)± .. 
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b) coeficiente único para correção de obrigações reajustáveis do Tesouro 
Nacional emitidas na forma de Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964; valendo 
Cr$ 10.000 no segundo trimestre civil de 1964, 1,987 (um vírgula novecentos e 
oitenta e sete milésimos). 

Artigo 2.° - Os coeficientes terão vigência no trimestre civil de julho a 
setembro de 1966. 

Artigo 3.° - O presente ato será publicado no Diário Oficial da União, para 
os fins legais. 

Rio de Janeiro, 24 de maio de 1966. 

a) HAROLDO POLAND 



IV - 12 - INSTRUÇÕES E CIRCULARES DA SUyl0C 
(ATUAL BANCO CENTRAL DA REPÚBLICA 
DO BRASIL) 

IMPÕSTO RETIDO NA FONTE 

* Nesta publicação. 

INSTRUÇÕES 

* 231, de 24-10-1962 -- (D.O de 6-11-1962) 
- Sõbre aplicação do capital estrangeiro. (Lei n.o 4.131/62) 

* 232, de 24-10-1962 - (D.O. de 6-11-1962) 
- Sõbre declaração que deve ser apresentada pelas pessoas físicas e 

pessoas jurídicas, domiciliadas ou com sede no Brasil, que possuírem 
bens do exterior. (Lei n.O 4.131/62) 

264, de 20-2-1964 - (D.O. de 21-2-1964) 
- Remessas para o exterior estão sujeitas ao visto prévio da Fiscaliza

ção Bancária do Banco do Brasil. (Decreto n.o 53.451, de 20-1-1964 -
Lei n.o 4.131/62) 

" 269, de 18-3-1964 - (D.O. de 20-3-1964) 
- Contratos de assistência técnica, científica, administrativa ou seme

lhantes. 

CIRCULARES 

* 107, de 23-9-1964 - (D.O. de 24-9 retif. 7-10-1964) 
- Correção moentária de estabelecimentos, Sociedades de Crédito, Fi

nanciamento e Investimentos, para formalizar processos de aumento 
de capital. 



INSTRUÇÃO N.o 231, DE 24 DE OUTUBRO DE 1962 - (D.O. de 6-11-1962) 

A Superintendência da Moeda e do Crédito, na forma da deliberação do seu 
Conselho, em sessão de 24 de outubro de 1962, tendo em vista as disposições da 
Lei n.O 4.131, de 3 de setembro de 1962, e de acôrdo com o disposto no art. 6.0 
do Decreto-lei n.O 7.293, de 2 de fevereiro de 1945, resolve: 

I - O registro de capitais estrangeiros será requerido mediante declaração 
dos interessados, que deverá ser apresentada à sede desta Superintendência nos 
formulários e prazos adiante especificados. 

II - Os investimentos sob a forma de bens sem cobertura cambial e os 
empréstimos, créditos e financiamentos para importação continuam sujeitos ao 
regime de autorização prévia, em vigor. O registro dêsses capitais será proces
sado à medida do ingresso dos bens ou da utilização dos empréstimos, na forma 
dos itens VII e IX desta instrução. 

III - Os empréstimos, créditos e financiamentos, em moeda, isto é, através 
do mercado financeiro, poderão, a pedido dos interessados, ser objeto de exame 
e autorização prévia cujo processamento obedecerá às normas observadas para 
as operações de que trata o item anterior. O registro dêsses capitais será proces
sado à medida do ingresso das divii;as, na forma do item X desta Instrução. 

IV - O registro dos investimentos diretos, sob a forma de bens ou em moe
da, e seus reinvestimentos, efetivados até 27 de setembro de 1962, deverá ser 
requerido até 26-3-63 (formulário SMC-I01-RINVE-I ou SMC-I09-RINVE-IIIl. 

V - O registro dos empréstimos, créditos e financiamentos, efetivados até 
27 de setembro de 1962, deverá ser requerido até 26-3-63 (formulário SMC-I03-
-REFIN-n. 

VI - O registro dos investimentos diretos em moeda, isto é, através do mer
cado financeiro, que tiverem ingressado no País após 27 de setembro de 1962, 
deverá ser requerido no prazo de 30 dias a contar da liquidação da operação de 
câmbio (formulário SMC-I02-RINVE-II). A declaração deverá ser complemen
tada posteriormente, quando fôr o caso, com os atos de aprovação, pelo órgão 
competente da emprêsa, da incorporação dêsses bens ao seu patrimônio e cor
respondente aumento de capital. 

VII - O registro dos investimentos diretos sob a forma de bens que forem 
autorizados a ingressar no País, consoante o disposto no item II desta instru
ção, deverá ser requerido no prazo de 30 dias a contar da liberacão alfandegária 
dos bens (formulário SMC-I02-RINVE-II). A declaração deverá ser comple
mentada, posteriormente, com os atos de aprovação, pelo órg'ão competente da 
emprêsa, da incorporação dêsses bens ao seu patrimônio e correspondente au
mento de capital. 

VIII - Os reinvestimentos de lucros, efetivados após 27 de setembro de 
1962, deverão ser declarados no prazo de 30 dias a contar da data de sua apro
vação pelo órgão competente da emprêsa (formulário SMC-lü5-REINV). 

IX - O registro dos empréstimos, créditos e financiamentos destinados à 
importação de bens que forem autorizados a ingressar no País, na forma do 
disposto no item II desta Instrução, deverá ser requerido no prazo de 30 dias a 
contar da utilização dos créditos (formulário SCM-I04-REFIN-II). 

X - O registro dos empréstimos, créditos e financiamentos em moeda, isto 
é, através do mercado financeiro, inclusive os que forem autorizados a ingressar 
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,;0 País, consoante o disposto no item III desta Instrução, deverá ser requerido 
no prazo de 30 dias a contar da liquidação da opera\ão de câmbio (formulário 
SMC-104-REFIN-II) . 

XI - O registro elos contratos de royalties, assistência técnica, científica ou 
admini3trativa e outros semelhantes, anteriores ou posteriores a 27 de setembro 
de 1962, que importem na transferência de rendimelltos Dara o exterior, deverá 
~er ré~C'.uerido mediante o preenchimento do formulário SMC-I06-RECEX. 

XI! - O registro das alteraçiíes no valor monetário dos capitais deverá ser 
req'.1erido 110 prazo de 30 di.as a contar da data de sua aprovação, pelo órgão 
competente da emprêsa, (' instruído com a documentação de todos os atos per
tinen teso Essas alterações deverão ser feitas ns, forma da legislação vigente. 

XIII - Al~rovado o registro, esta Superintendência expedirá o competente 
certificado e fará publicar o ato no seu Boletim e no Diário Oficial. 

XIV -- Esta Superintendência dará conhecimento à Carteira de Câmbio do 
~anco do Brasil S.A. dos limites periódicos para as remessas ao exterior a serem 
efetuadas em decorrência dos registros concedidos. A referida Carteira autori
zará as reme<:8as permissíveis, mediante prova de quitação do impôsto de renda 
e dará conl1eci~11ento dessas autorizações a esta Superintendência. 

No prazo de 30 (trinta; dias da data da transferência, o interessado solici
Ü\!':i a esta Supprintendência o registro da reme'Ssa efetuada, no formulário 
Sl\1C-J.07-RE~·.1ES, devidamel1te instruido com os comprovantes que a justifi
quem, sob as penas da lei. 

XV - Os rezistros de que trata esta I'1strução deverão ser requeridos in
depende':!temer:te de outros proeessado3 anteriormente para quaisquer fins, 

XVI - Os formulários mencionados serão obtidos na sede desta Superin
tenJ,ôncia ou nas suas Delegacias. 

Rio, de Janeiro, 24 de outubro de 1962. 

Sl1.perintendência da Moeda e do Crédito. 

a) OCTAVIO GOUVÊA D" B"C"LHÕES 

I;\TSTRUCAO N.o 232, DE 24 DE OUTUBRO DE 1962 - (D.O. de 6-11-62) 

A Superintendência da Moeda e do Cr·:§dito, na forma da deliberação do 
Conselho, em sessão de 24 de outubro de 1962, de acôrdo com o disposto no 
,,,t. 6C do Deereto-Iei n .o 7.28:), de 2 de fevereiro de 1945, combinado com o 
parógraEo ú':1ico do art. 17 da Lei TI.O 4.131.. de 3 de setembro de 1962, resolve: 

1 - As pes.'Scas físicas e jurídicas, c.omiciliacas ou com sede no Brasil, 
Wl2 possuírem bens e valóres !lO exterior, consoante o disposto nos arts, 17 e 
18 da mencicl1Z\da . ei, deverão apresen tal". dentro do prazo de sessenta dias, 
a contar da data da publkação desta Instrução, suas declarações à sede desta 
E:uperintendênciZ\, no formulário SMC'-10B-B-NEX, à disposição dos interes
sados neste órgiio ou nas sua" Delegaci::\s. 

~ - Deverào, outrossim, preencher o 1Eesmo formulário para o cumprimento 
do disr;osto no art. 19, qU8.ndo ocorrerem aquisições de novos bens e valôres no 
exterior, indicando os recursos para tal fim usados. 

3 - O mesmo formulário deverá ser utilizado para a declaração anual, 
até o dia 31 de janeiro, do montante de seus bens, valôres e depósitos bancá
rio", no est"'angeiro, em 31 de dezembro do ano anterior, com a justificação das 
variaçõ8s I",(ójps ocorridas. 

Rio elE Janeiro, 24 de outubro de 1962, Superintendência da Moeda e do 
Crédito. 

a I OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES 
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INSTRUÇÃO N.o 269, DE 18 DE MARÇO DE 1964 - m.o. de 20-3-64) 

A Superintendência da Maeda e do Crédito, de acôrdo com o deliberado pelo 
seu Conselho, em seção hoje realizada, com base no artigo sexto do Decreto-lei 
n.o 7.293, de 2 de fevereiro de 1945, e em obediência ao que dispõe o artigo 41 
e seu parágrafo único do Decreto n.o 53.451, de 20 de janeiro de 1964, do se
guinte teor: 

"Art. 41 - A execução de contratos de Assistência Técnica, Científica, Ad
ministrativa ou semelhantes somente poderá gerar remessas nos cinco primei
ros anos do funcionamento da emprêsa ou da introdução do processo especial 
de produção, podendo êste prazo ser prorrogado, até mais cinco anos, por au
torização do Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito. 

Parágrafo 'único - A Superintendência da Moeda e do Crédito estabelecerá. 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação dêste regula
mento, as normas para execuçã.o do disposto neste artigo", resolve: 

1 - A prorrogação a que alude o referido art. 41 do Decreto n.O 53.451, so
mente se verificará nos casos em que a complexidade do processo especial de 
prcdução indicar ser insuficiente o prazo de cinco anos, para que sejam assi
milados, pelo corpo técnico científico ou administrativo da emprêsa assistida, 
os conhecimentos específicos transmitidos através da assistência ccntratada no 
exterior; 

2 - Os requerimentos de prorrogação do aludido prazo serão apresentadas 
à Superintendência da Moeda e do Crédito, devidamente acompanhados de me
morial técnico, econômico e financeiro e de quaisquer outros elementos que 
possam justificar a medida pleiteada. 

Rio de janeiro, 18 de março de 1964. Luiz de Paula Figueira, Diretor 
Executivo Interino. 

CIRCULAR N.o 107 - m.o. de 24-9, retif. D.a. de 7-10-64) 

Aos Estabelecimentos Bancários e às Sociedades de Crédito, Financiamento e 
Investimentos. 

1. A correção monetária do ativo imobilizado das pessoas jurídicas, de que 
trata a Lei n.o 4.357, de 16-7-1964, e conseqüente incorporação do prOduto 
no aumento do capital social, deve orientar-se pelas disposições da própria lei 
e observar, como regra de aplicação geral, a regulamentação baixada através 
dos Decretos n.'" 54.145, de 19-8-1964 e 54.252, de 3-9-1964, bem como as nor
mas fixadas na Ordem de Serviço n.O 19/64, de 14-9-64, da Divisão do Impôsto 
de Renda. 
2. Tais disposições não excluem os bancos e outros estabelecimentos de crédito 
que, por imperativo legal, devam atualizar o valor do ativo imobilizado, da obri
gatoriedade de formalizar processos de aumento de capital, para exame desta 
Superintendência e aprovação pela autoridade competente. 
3. Será, assim, de tôda conveniência que os citados estabelecimentos realizem 
as operações e os atos indispensáveis, orientados por critériOS que irão preva
lecer no julgamento para a final aprovação. 

4. Tal orientação visa a facilitar não só o ajuste do valor de seus bens, mas. 
também, o preparo da documentação relativa ao aumento do capital e, ainda. 
a instrução do processo respectivo para exame desta Superintendência. 

5. A rigorosa observância das normas aqui divulgadas proporcionará, neces
sàriamente, rapidez do exame e conseqüente decisão, o que constitui fator re
levante para os próprios estabelecimentos. 



474 MANUAL DO IMPóSTO DE RENDA NA FONTE - IV -12 

A - ATIVO IMOBILIZADO 

Conceituação 

6. Para os efeitos da correção monetária, conforme estabelece o artigo 2.0 do 
Decreto n.O 54.145, de 19-86'1, integram o ativo imobilizado os bens que se des
tinem à exploração do objeto social ou à manutenção das atividades da pes
soa jurídica. 
7. Êsse conceito aplicado aos estabelecimentos de crédito sujeita à correção so
mente os bens contabilizados sob as seguintes rubricas, classificadas no ativo 
imobilizado dos balanços e balancetes: 

- Edifícios de Uso do Banco 
- Móveis e Utensílios 

Instalações 

8. Sendo indispensável dar aos valôres contabilizados a expressão exata dos 
bens que representam e a consistência patrimonial que devem ter, os estabele
cimentos de crédito deverão antecedentemente expurgar dos saldos daquelas 
contas quaisquer parcelas que não se incluam nessa conceituação. 
9. Assim, o saldo da conta "Edifícios de Uso do Banco", a ser tomado como 
base para o cálculo da correção, não poderá incluir outras importâncias além 
do custo de aquisição, despesas ligadas a essa aquisição e gastos com melhora
mentos incorporados ao valor do imóvel. 
10. Quaisquer outras somas porventura agregadas à conta, como despesas de 
conservação e outras dessa natureza, deverão ser expurgadas, para ajustamento 
do saldo às proporções requeridas. 
11. No que respeita a "Móveis e Utensílios", o saldo a ser corrigido deverá re
presentar, pelo mesmo critério, a soma do valor original dos móveis e utensílios 
inventariados. Qualquer parcela referente a despesa de conservação ou outras 
equivalentes deverá ser expurgada. 
12. Relativamente a "Instalações", o saldo da conta deverá representar, ex
clusivamente, o valor original dos bens materiais adquiridos e incorporados ao 
patrimônio. 
13. Assim, só poderão compor o saldo da conta importâncias que correspon
dam a objetos pertencentes às instalações, tais como refrigeração, guichês, lus
tres, etc., excluídas, portanto, as referentes a conservação. 
14. A comprovação da observância do critério aquí definido poderá ser efe
tuada através de demonstrativo que enumere os itens sujeitos a correção e seus 
respectivos valôres de custo. Por exclusão, tôdas as importâncias que não en
contrem item correspondente na enumeração física dos bens não figurarão no 
saldo a ser corrigido. 

B - CORREÇÃO MONETARIA 

a) Critérios 

15. A correção monetária do ativo imobilizado, nos têrmos da Lei n.o 4.357, 
de 1964, entende-se como a atualização do valor original dos bens das pessoas 
jurídicas, para que traduzam a variação do poder aquiSitivo da moeda nacional. 
16. Essa correção terá por base os bens do ativo imobilizado, conceituados 
nesta Circular, e será realizada pela aplicação, ao valor original de cada bem, 
do coeficiente fixado pelo Conselho Nacional de Economia, para o ano de sua 
respectiva aquisição. 

17. O limite da correção será a diferença entre a variação resultante da apli
cação dos citados índices ao valor dos bens e as depreciações e amortizações, 
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contabilizadas desde a aquisição, corrigidas aos mesmos coeficientes, de acôrdo 
com o ano de contabilização. 

18. Entende-se por valor original do bem a importância em moeda nacional 
pela qual tenha sido adquirido ou a importância em moeda nacional pela qual 
tenha sido o bem incorporado a sociedade, nos casos de valor de incorporação 
expresso em moeda estrangeira. 
19. O montante da variação da correção monetária do valor original dos bens 
imóveis não será, em nenhuma hipótese, refletido nas contas de resultado das 
operações das sociedades. 

b) Prazos 

20. A correção monetária será efetuada dentro dos prazos a seguir indicados e 
a nova tradução monetária vigorará, para todos os efeitos legais, até nova cor
reção pela pessoa jurídica: 

- até 15 de outubro de 1964, com base no valor do ativo imobilizado cons
tante do último balanço do exercício social, devidamente ajustado; 

- as correções subseqüentes, dentro de 4 (quatro) meses, após o balanço de 
encerramento do exercício social. 
21. A observância dêsses prazos será comprovada perante a SUMOC mediante 
cópia do(s) quadro(s) discriminativo(s) apresentado(s) à Repartição do Im
pôsto de Renda, por esta autenticado(s). 

c) Contabilização 

22. O resultado da correção monetária, efetuada obrigatàriamente em cada 
ano, será registrado no "Passivo Não Exigível", a crédito de conta intitulada 
"Correção Monetária do Ativo .- Lei n.O 4.357, de 1964", a ser incluída sob o 
código 6017 nos balanços e balancetes de que trata a Instrução n.O 11, na qual 
permanecerá até sua aplicação obrigatória no aumento do capital social. 
23. Nos casos em que a correção exceda três vêzes o montante do capital regis
trado, o valor da reserva a ser constituída, por autorização do Ministro da Fa
zenda, será transferida da conta indicada no item precedente para outra, tam
bém do "Passivo Não Exigível", sob o título "Reserva para incorporação ao capi
tal - Lei n.O 4.357, de 1964", a ser incluída sob o código 6018 nos balanços e 
balancetes de que trata a Instrução n.O 11, na qual permanecerá até que seja 
completada sua aplicação no aumento do capital social. 

c - AUMENTO DE CAPITAL 

a) Critérios 

24. O resultado da correção monetária, efetuada em cada ano, terá sua aplica
ção obrigatória no aumento do capital social, nos mesmos prazos previstos no 
item n.O 20 desta Circular. 
25. Como opção a essa obrigatoriedade, admite a legislação que o produto cor
rigido se aplique, total ou parcialmente, na compensação de prejuízo compro
vado. (Ord. de Servo 19/64, item XV.) 
26. Sàmente para evitar que o valor nominal das ações, quotas e quinhões do 
capital social seja expresso em números fracionários, será permitido aplicar 
no aumento de capital das pessoas jurídicas importância menor do que a resul
tante da correção. 
27. Nesse caso, a fração remanscente será adicionada à incorporação seguinte 
e assim sucessivamente. 



476 YANUA!., DO IMPÕSTO DE R!i:NDA. NA FONTE-IV-12 

28. Quando a correção monetária cogitada importar em aumento superior a 
três vêzes o capital registrado, a reserva que se constituir, se autorizada pelo 
Ministro da Fazenda, deverá ser aplicada obrigatàriamente no aumento do ca
pital social, dentro dos cinco anos seguintes ao balanço de correção. 

29. A falta de integralização do capital não im!)ede a correção de que se trata 
mas o aumento líquido do ativo e do capital que dela resultar n~o poderá ser 
aplicado n'1 integralização das ações ou quotas anteriores. 

30. A aumento de capital, como decorrência da correção monetária do ativJ 
imobilizado determina alteração contratual ou estatutária. 
31. Quando se tratar de filiais, sucursais, agências ou representantes de socie
dades estrangeiras, autorizadas a funcionar no Brasil, c produto da correção po
derá refletir-se apenas sêbre a parte destinada às operações no Brasil. 

b) Processo 

32. A incorporação ao capital do produto de correção monetária do ativo imo
bilizado dos estabelecimentos de créditCl só será completada depois de cumprl
das tôdas as exigências legais e regul:ll1lentares e de aprovadas pela autoridade 
competente os a tos respectivos. 

33. Ressalvada a hipótese alusiva à primeira correção, a ser efetivada até 15 
de outubro de 1964, as demais assembléias-gerais extraordinárias para homolo
gar aumento de capital, nos têrmos da Lei nO 4.357, de 1964, deverão realizar
-se dentro do prazo máximo de quatro meses, a contar do encerramento do 
balanço básico da correção. conforme mencionado no tópico 20 desta Circular. 
34. Os estabelecimentos de crédito deverão submeter a esta Superintendência, 
dentro de três meses, a contar da data da realização da assembléia, tendo em 
vista o art. 17 do Decreto n.O 14.728, de Hl21, a documentação formalizadora dos 
atos, para exame e aprovação. 
35. A documentação indispensável para instruir, em cada caso, o processo res
pectivo, está relacionada em Anexo a esta Circular. 
36. Os estabelecimentos deverão manter em cada dependência a relação dos 
bens incluídos na correção monetária, para efeito de fiscalização. 
37. Os estabelecimentos de crédito que tiverem processo de aumento de capital 
nesta Superintendência, pendentes de solução por falta de cumprimento de exi
gência, deverão diligenciar no sentido de satisfazê-las de imediato. 
38. Fica esclarerido que os processos que forem apresentados, como resultado 
da correção obrigatória do ativo imobilizado, estão sujeitos ao cumprimento de 
tôdas as demais exigências leg'ais e regulamentares. 

39. Os bancos, e outras entidades financeiras não poderão efetuar as Obriga
ções Reajustáveis os depósitos compulsórios, à ordem da Superintendência da 
Moeda e do Crédito, a que estiverem obrigados de acôrdo com a legislação e as 
instruções em vigor. 

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1964. 

al HELIO Mt.RQUES VIANNA 

Anexo à Circular n.o 107, de 23 de setembro de 1963 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEVERÃO INSTRUIR OS PROCESSOS DE 
AUMENTO DE CAPITAL EXCLUSIVAMENTE REAVALIAÇÃO COMPULSóRIA 
DO ATIVO IMOBILIZADO, por fôrça da Lei n.O 4.357, de 16-7-64, regulamen
tada pelos Decretos números 54.145, de 19-8-64 e 54.252, de 3-9-64 (e Ordem de 

Serviço da Divisão do Impôsto de Renda n.O 19/64, de 14-9-64). 
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I - SOCIEDADES ANÔNIMAS 

Requerimento ao Ministro da Fazenda, no caso de estabelecimentos bancá
rios, ou ao Diretor-Executivo dêste órgão, no caso de sociedades de crédito e 
financiamento cu de investimentos, acompanhado de: 

a) original da carta-patente (ou de autorização) do estabelecimento; 
b) comprovantes das publicações, no órgão oficial e na imprensa comum, 

dos editais de convocação para a assembléia que tenha aprovado o aumento 
(artigos 88, 89 e 173 do Decreto-lei n.o 2.627, de 26-9-40); 

c) cópia datilografada da data da assembléia referida e comprovantes de 
sua publicação, no órgão oficial e na imprensa comum; 

d) relação datilografada dos acionistas presentes ao cOl1clave, segundo re
gistrado no livro próprio, com indicação do número de ações de que cada um é 
possuidor, mencionado expressamente, no caso de representações, o nome e a 
qualidade do representante; 

e) cópias autenticadas pela Repartição do Impôsto de Renda dos mapas 
demonstrativos da reavaliação do ativo imobilizado, de acôrdo com os modelos 
anexos à Ordem de Serviço n.O DIR 19/64; 

f) comprovante de recolhiment.o, ou de depósito, da primeira prestação do 
impôsto de renda ou de aquisição de Obrigaçôes do Tesouro Nacional, relativos 
à reavaliação do ativo; 

g) cópia dos estatutos em vigor, aprovados pelo Govêrno (sàmente para 
os estabelecimentos bancários). 

I! - SOCIEDADE DAS DEMAIS ESPÉCIES 

Requerimento ao Ministro da Fazenda, acompanhado de: 

a) original da carta-patente do estabelecimento; 
b) cópia datilografada, revestida das formalidades legais, do aditivo de 

ai teração contratual; 
c) comprovantes das publicações do citado aditivo contratual, quando se 

tratar de escritura pública, no órgão oficial e na imprensa comum; 
d) cópia do contrato social em vigor, aprovado pelo Govêrno; 
e) cópias autenticadas pela Repartição do Impôsto de Renda dos mapas 

demonstrativos da reavaliação do ativo imobilizado, de acôrdo com os modelos 
anexos à Ordem de Serviço n.O DIR 19/64, de 14-9-64; 

f) comprovante de recolhimento, ou de depósito, da primeira prestação do 
impôsto de renda ou de aquisição de Obrigações do Tesouro Nacional, relativos 
à reavaliação do ativo. 

lI! -- FILIAIS, NO PAÍS, DE ESTABELECIMENTOS ESTRANGEIROS 

Requerimento ao Ministro da Fazenda, firmado pelo representante legal do 
estabelecimento no Brasil, acompanhado de: 

a) original da carta-patente do estabelecimento; 
b) original, devidamente legalizado no Consulado Brasileiro, comprObató

rio da resolução da Diretoria, Conselho de administração ou órgãos que os re
presente, referente à majoração do capital (Decreto n.O 14.728, de 16-3-21, 
art. 88, parágrafo único) ; 

c) duas vias (Decreto n.o 14.728, de 16-3-21, art. 8.0 , parágrafo único) da 
tradução, por tradutor público juramentado, e revestidas das formalidades legais 
de autenticação, do documento indicado na letra b, supra (ver nota do item II 
do Anexo n.O 2. "Funcionamento Inicial" da Circular n.O 98, de 30-4-64) ; 
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d) COpiaS autenticadas pela Repartição do Impôsto de Renda dos mapas 
demonstrativos da reavaliação do ativo imobilizado, de acôrdo com os modelos 
anexos à Ordem de Serviço n.o DIR 19/64; 

e) comprovante de recolhimento, ou de depósito, da primeira prestação do 
impôsto de renda ou de aquisição de Obrigações do Tesouro Nacional, relativos 
à reavaliação do ativo. 

NOTA.S: 

I - Se, em lugar de ser adotado o simples reajustamento do valor das ações, 
na proporção do aumento de capital verificado, a sociedade distribuir ações 
novas resultar. nesse caso, fracionamento de títulos, deverá o estabelecimento 
fazer juntar à documentação exigida, se fôr o caso, lista de bonificação, pre
enchida na conformidade do modêlo n.o 3, anexo à Circular n.o 98, de 30-4-64, 
e os respectivos instrumentos de cessão de direito, ou comprovantes de venda 
em Bôlsa, daqueles resíduos. 

II - Na hipótese de o estabelecimento pretender valer-se da faculdade pre
vista no art. 3.0 , § 6.0 , da Lei n.O 4.357, de 16-9-64, deverá instruir o processo 
eneaminhado a êste órgão com o comprovante da prévia autorização conferida 
pelo Exmo. Sr. Ministro da Fazenda (itens VII e VIII da Circular N.o GB-12, de 
14-9-64, do Ministro da Fazenda). 



IV - 13 - DESPACHOS MINISTERIAIS 

* Nesta publicação. 

25-6-1955 (D.a. de 30-6-1955) 
- Aprova Exposição DG-10.55, de 20 de junho de 1955 que acompanha 

Instruções para a arrecadação do Impôsto de Renda, no Distrito Fe
deral, pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil S.A. 



IV . 14 . CIRCuLARES DO DIRETOR·GERAL 

* Nesta publicação. 

8, de 10-7-1959 -- (D.O. de 14-7-1959) 
-- Manda que só se aceitem cheques visados p2,ra pagamento de im

postos, etc. 

2, de 28-5-1963 -- (D.O. de 11-6-19631 
-- Uniformização da tramitação dos processos referentes a restituição 

de receita, aplicação imediata das disposições da Lei n.O 4.155, de 
23-11-1962 na parte que estabelece normas para aquelas restituições. 

4, de 5-7-1963 -- (D.O. de 9-7-1963) 
- Hevoga a Portaria n.o 218/61 da DG e restabelece a exigência do 

VISTO nos cheques para pagamento de impostos, etc. 

1, de 31-1-1964 -- (D.O. de 5-2-1964) 
-- Manda aceitar o pagamento de tributos, etc., em cheque sem VISTO 

e disciplina as exigências em tórno do assunto. 



TV - ];) - INSTRUÇÕES DO DIRETOR-GERAL 

* Nesta publicação. 

18, de 20-10-1944 -- (D.a. de 23-10-1944) 
-- Disciplina o pagamento de impostos, taxas e outras importâncias 

devidas à Fa?:E'nda Nacional, por meio de cheque. 



1\ - 16 - POHTAR1AS DO DIRETOR-GERAL 

.,. Nesta publicação. 

218, de 24-5-1961 -- (D.a. de 26-5-1961) 
._- Revoga a Circular nO DG-S,'59. 



* 

IV - ]7 - RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL DA 
REPÚBLICA DO BRASIL 

* Nesta publicação. 

12, de 21-12-1965 -- (D.a. de 23-12-1965) 
-- Sôbre o § 3.° do art. 68 da Lei n.o 4.728, de 14-7-1965. 

16, de 16-2-1966 -- (D.a. de 18-2-1966) 
-- Conceitua quais as sociedades consideradas de capital aberto. 

31, de 30-7-1966 -- (D.a. de 2-8-1966) 
-- Estabelece normas para o recebimento de depósitos com correção mo

netária. 

32, de 30-7-1966 (D.a. de 2-8-1966) 
__ Estabelece condições para as operações de abertura de crédito, me

diante aceite pelas financiadoras de letras de câmbio sacadas pelo 
financiado -- incidência do impõsto de renda. 



B4NCO CENTRAL DA REPÚBLICA DO BRASIL 

DESPACHO DO PRESIDENTE 

De 3-2-66, determinando. na forma do Parecer SINCO 66-17, de 28 de janei
ro de 1966, o cancelamento do registro do: 

Banco Agropecuário de Campo Grande Sociedade Cooperativa, de Campo 
Grande (MT). 

R,ESOLUÇAO N.o 16 

O Banco Central da República do Brasil, na forma da deliberação do Con
selho Monetário Nacional. em sessão de 8-2-66, e de acôrdo com o disposto nos 
art>.. 59, da Lei n.o 4.728, de 14-7-65, e 9.° da Lei n.o 4.595, de 31-12-64, resolve: 

I - Serão consideradas de capital aberto as sociedades anônimas cujas 
ações tenham elevado grau de negociabilidade em Bôlsas de Valôres e que, por 
isso, constituam instrumento de aplicação da poupança pública. 

II -- Em caráter transitório poderão, ainda, ser consideradas como de capi
tal aberto, nos têrmos das alíneas b e c, do item IV, abaixo, as sociedades cujas 
ações não tenham a característica enunciada no item I, mas que estejam dili
genciando no sentido de obt'S-la. 

UI - Para os efeitos desta Resolução serão consideradas como possuidoras 
da característica de elevado grau de negociabilidade as ações que satisfaçam 
cumulativamente às seguintes exigências: 

a) sejam objeto de negociação em uma das Bôlsas de Valôres do País, com 
tal intensidade que alcance, no mínimo, os seguintes índices médios: 

1) ocorrência de operações de compra e venda em pelo menos uma vez 
por semana e cinco vêzes por mês; 

2) valor das operações superiores a Cr$ 8.000 semanais e Cr$ 40.000 men
sais; e 

3) quantidade da açf>es negociadas mensalmente superior a 0.25 % do nú
mero de ações emitidas, com exclusão, em se tratando de sociedade de capital 
autorizado, das ações em tesouraria; 

bl possuam ainda as seguintes condições cumulativas: 
1) salvo quando a sociedade emissora estiver impedida por legislação espe

cial, plena conversibilidade para qualquer das formas "ao portador", "nomina
tivas" ou "nominativa endossável", a critério do acionista, e desdobramento de 
títulos múltiplos, efetuado a preço não superior ao custo. devidamente demons
trado à Bôlsa onde estiverem registrados; e 

2) inexistência de qualquer espécie cc restrição estatutária ou contratual 
que impeça ou dificulte a sua negociação a qualquer instante, exceto quando 
decorrente de legislação especial. 

IV - O Banco Central expedirá, no prazo de 60 dias a contar da data do 
recebimento do pedido, certificado da condição de capital aberto em favor das 
sociedades que o requeiram. desde que atendam a uma das condições abaixo: 

a) ter ações constantemente negociadas e, no mínimo, 15 % do capital per
tencente a pelo menos 500 pessoas físicas ou jurídicas, que possuam, cada uma, 
no mínimo 100 e no máximo 20.000 aç(,es; 
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b) ter ações registradas para negociação em uma das Bôlsas de Valôres 
do País e, no mínimo, 15% do capital social pertencente a pelo menos 
500 pessoas físicas ou jurídicas, que possuam, cada uma, no mínimo 100 e no 
máximo 20.000 ações; 

c) estar em fase de democratização do capital social pelo lançamento de 
ações ao público, realizado de modo que alcance as condições estabelecidas na 
alínea b, acima, estipulado, entretanto, que pelo menos 50 % das ações sejam 
do tipo ordinário ou, cam mais da metade seja do tipo preferencial, aos seus 
subscritores se assegure estatutàriamente o direito de eleger o seu representante 
na diretoria. 

V - Para verificação dos quantitativos estabelecidos nas alíneas do item 
anterior serão computadas apenas as ações que atendam ao disposto na alínea b 
do item III. 

VI - Os certificados expedidos com base na alínea a, do item IV, terão vi
gênCia por prazo indeterminado; todavia, no decorrer do mês de outubro de 
cada ano, as Bôlsas de Valôres deverão comunicar ao Banco Central, através de 
relatórios devidamente fundamentados, quais as sociedades que deixaram de 
preencher os requisitos exigidos no item III, alíneas a e b, durante o período 
compreendido entre 1.0 de outubro do ano anterior e 30 de setembro. 

VII - Os certificados expedidos com base na alínea b, do item IV, terão 
validade para 2 exercícios financeiros e serão renovados por prazo indetermina
do desde que as ações da sociedade interessada tenham alcançado a condição 
de constante negociabilidade, pelo menos durante os seis últimos meses do pe
ríodo de validade do certificado. 

VIII - Os certificados expedidos com base na alínea c, do item IV, terão 
validade para um exercício financeiro e serão renovados para mais 2 exercícios 
financeiros desde que. ao término de seu prazo de validade, a sociedade interes
sada tenha alcançado os requisitos exigidos no item IV, alínea b. 

IX - Além das exigências anteriores, as sociedades anônimas que forem 
consideradas como de capital aberto deverão observar rigorosamente: 

a) as normas expedidas por deliberação do Coneslho Monetário Nacional, 
no exercício das atribuições que lhe confere o art. 20 da Lei n.O 4.728, de 14 de 
julho de 1965; 

b) as disposições do art. 34, ~ ~ 7.0 , 9. 0 , 10 e 11, da Lei n.o 4.728, de 14 de 
julho de 1965, qualquer que ::;eja o tipo de suas ações. 

X -- Com base no exame dos relatórios mencionados no item VI, e no dis
posto nos itens VII, VIII e IX, o Banco Central poderá verificar e declarar a 
perda da condição de capital aberto em qualquer sociedade anônima, comuni
cando imediatamente essa decisão à sociedade interessada, às Bôlsas de Valôres 
e ao Departamento do Impôsto de Renda. 

XI - Independentemente dos critérios fixados no item IV, admitir-se-á, 
até 180 dias a contar da data da publicação desta Resolução e à opção da socie
dade interessada, sejam declaradas como de capital aberto, com validade para 
um exercício financeiro, as sociedades que tenham ações efetivamente cotadas 
nas bôlsas de valôres e cujo capital, com direito a voto, pertença na percenta
gem mínima de 30 % a mais de 200 acionistas que não possuam, cada um, mais 
de 3 % do capital da sociedade e sejam pessoas físicas ou fundos mútuos de 
participação e capitalização. 

XII - As sociedades que requererem e obtiverem certificados de sociedade 
anônima de capital aberto, em consonância com o disposto nos itens IV, letras a 
e b, e XI, gozarão dos benefícios fiscais que lhes foram concedidos pela legisla
ção vigente, inclusive par8 os exercícios sociais encerrados a partir de 16 de 
agôsto de 1965. 
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XIII - Para determinar o número de acionistas mencionados nas alíneas 
do item IV, as ações de propriedade de fundos ou companhias de investimento 
a que se refere o art. 49, da Lei n.O 4.728, de 14-7-1965, serão consideradas como 
pertencentes a um número de acionistas proporcional ao número de participan
tes do fundo ou acionistas da companhia na razão de um acionista para cada 
500 participantes do fundo ou acionistas da companhia, respeitado para êsse 
cálculo o limite de 50. As participações acionárias dos fundos ou companhias de 
investimentos, para os efeitos dêste item, serão computadas apenas quando 
atingirem a 1 % do capital da emprésa considerada. 

XIV -- As sociedades interessadas na obtenção de certificados com base nas 
alÍne'ls a e b, do item IV, e item XI, deverão comprovar o número de acionistas 
e a quantidade de ações por êles possuídas mediante apresentação, ao Banco 
Central de um dos seguintes documentos: 

a) relação de acionistas inscritos ne livro do "Registro de Ações Nomi
nativas"; 

b) boletim de subscrição de ações; 

c) relação de dividendos distribuídos a ações nominativas ou ao portador, 
estas com identificação dos beneficiários. 

XV - As sociedades interessadas na obtenção de certificado com base na 
álÍena c, do item IV, deverão apresentar aO Banco Central contrato firmado 
entre instituição financeira ou consórcio de instituições financeiras autorizadas 
a operar no mercado de capitais e acionistas ou grupo de acionistas, visando à 
venda de ações que possibilite o atendimento ao disposto naquela alínea. 

XVI - A verificação dos percentuais mínimos requeridos nas alíneas do 
item V, enquanto não fôr deliberada a alienação de que cogita o art. 60 da Lei 
n.O 4.728, de 14-7-1965, será feita, nas ~ociedades de economia mista, mediante 
execução das ações de propriedade da Uniáo. 

Rio de Janeiro. 16 de fevereiro de 1966. 

a) DÊNIO NOGUEIRA 



IV - 20 - DIVERSOS 

* Nesta publicação. 

Instrução n.O 9, de 8-11-1965. do Departamento de Arrecadação -- m.a. de 19 

de novembro de 1965) 

-- Baixa instruções para arrecadação de rendas federais através de 
eí'tabeleeimentos bancários. 



v - MODELOS 

1 - Auto de Infração por Falta ou Inexatidão de Retenção 
e/ou Recolhimento do Impôsto Devido na Fonte 

2 - Representação Encaminhando Auto de Infração 

3 - Representação Para Cobrança de Mora por Recolhimento 
Fora do Prazo 

4 - Têrmo de Apreensão de Livros e/ou Documentos 

5 - Auto de Embaraço à Fiscalização 



v -MODELOS 

Modêlo n.O 1 

DEPARTAMETO DO IMPÔSTO DE RENDA 

Delegacia do Impôsto de Renda em ............. ,.,., .. , ......... , ....... . 

AUTO DE INFRAÇÃO 

Interessado (a) : 
Enderêço completo: 
Inscrição n.O ................. . 
Assunto: Falta ou inexatidão de retenção e/ou recolhimento de impôsto 

devido na fonte. 

1) Aos ...... ,........ dias do mês de ., ..... , ..... ,... de mil novecentos 

e sessenta e .............. ,0(8) Agente(s) Fiscal (is) do Impôsto de Renda que 

subscreve (m) o presente Auto de Infração, no enderêço acima indicado, domicílio 

de ............................... ' .. , ....... , ... ". apurou (aram) a(s) seguin-
Nome completo do(a) autuado(a) 

te (s) irregularidade (s) . 

(Descrever, no espaço acima, de modo claro e suscinto, as irregularidades 
encontradas, apresentando, em documento separado, os correspondentes de
monstrativos.) 

2) Está caracterizada na espécie a infração dos seguintes dispositivos re
gulamentares: 

(Citar as disposições de leis e regulamentos que tiverem sido infringidas, 
capitulando, claramente, a infração.) 

3) Nestas condições, foi lavrado o presente Auto de Infração, na forma do 
art. 294 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 55.866, de 25-3-1965, ficando 
oCa) autuado (a) intimado (a) para, de acôrdo com o preceituado no art. 329, 
do mesmo diploma legal, no prazo de 20 dias, prestar, ao Sr. Delegado do Im-
pôsto de Renda em .................. , por escrito, os esclarecimentos que julgar 
necessários, a bem de seus direitos, sob as penas e cominações da Lei. 
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4) O presente Auto de Infração é lavrado em três vias, a primeira das 
quais ficará em poder doCa) autuado(a). 

de ................... de 19 ... . 
Local 

O (s) agente (s) fiscal(is) 

Ciente 

.......... , .... de ................... de 19 ... . 
Local 

assinatura dotal autuado(al ou seu representante legal 

Nota: A recusa de assinatura pelo autuado não invalida o Auto. 

Modélo n.o 2 
DEPARTAMENTO DO IMPÕSTO DE RENDA 

Delegacia do Impôsto de Renda em ..................................... . 

REPRESENTAÇAO 
Interessado(al: 

Enderêço completo: 

Inscrição n.O ••..••••.•..•••••• 

Assunto: Auto de Infração lavrado em .... ; .... ;19 .. 

Sr. Delegado: 

Com a presente encaminhamos à apreciação de Vossa Senhora o incluso 
AUTO DE INFRAÇAO, lavrado contra o autuado acima referido, por irregulari
dade encontrada relativamente a recolhimento de impôsto devido na fonte. 
2. Conforme foi marcado no AUTO DE INFRAÇÃO, o prazo para prestação dos 
esclarecimentos reg'ulamentares terminará em ...... de .................. de 
19 . .. , 

3. Sugerimos o encaminhamento do processo ao Serviço de Fiscalização Exter
na para que, promovida a juntada de contestação porventura formulada pelo 
AUTUADO(Al e emitido o parecer preparatório, seja o feito submetido ao jUlga
mento de Vossa Senhoria . 

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... de ................... de 19 ... . 
Local 

Os autuantes 
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Modelo n,o 3 

DEPARTAMENTO DO IMPõSTO DE RENDA 

Delegacia do Impôsto de Renda em .. ,.",."""",' ..... " ...... " ... , .. , 

REPRESENTAÇÃO 
Interessado (a) : 

Enderêço completo: 

Inscrição n.O •••••••••••••••••• 

Assunto: Cobrança de multa de mora por não recolhimento do impôsto de 
fonte, fora do prazo regulamentar. 

Sr. Delegado: 

Levamos ao conhecimento de Vossa Senhoria que o contribuinte acima indi

cado efetuou, fora do (s) prazo (s) legal(is), o (s) recolhimento (s) do impôsto 

devido na fonte, conforme a(s) guia(sl abaixo mencionada(s), sem o pag"a

mento da mora devida. 

Guia n.O Data do 
recolhimento 

lhi.a do 
fato p:;,rnc!ol" 

Prazo IJllpô~ to pago 

2. Em face do exposto, propomos seja providenciado o expediente necessário 
para a cobrança da multa cabível. 

.... de " .. "" .. """."."." ... de 19 .... 
Local 

O(s) agente(s) fiscal(is) 
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Modêlo n.o 4 

DEPARTAMENTO DO IMPõSTO DE RENDA 

Delegacia do Impôsto de Renda em ..................................... . 

TÊRMO DE APREENSAO 

Interessado(a) : 
Enderêço completo: 
Inscrição n.O ................. . 

Assunto: Apreensão de livros e/ou documentos. 

Aos .................... dias do mês de .................. de mil novecen· 
tos e sessenta e .................. , às ............ horas, no enderêço acima in-
àicado, domicílio doia) interessado (a) ...................................... . 

nome completo do interessado 
onde se achava(m) no exercício de suas funções, ois) Agente(s) Fiscal(is) do 
Impôsto de Renda, o (s) abaixo assinado (s) promoveu (eram) a apreensão dos 
livros e/ou documentos abaixo especificados, com o objetivo de melhor salva
guardar os interêsses da Fazenda Nacional: 

(Relacionar, no espaço acima, os livros e/ou documentos apreendidos, iden
tificando-os de maneira perfeitamente clara.) 

Para que produza os efeitos visados pela fiscalização, de acôrdo com o ar
tigo 295, § 3.°, do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 55.866, de 25-3-1965, 
lavrou-se o presente têrmo de apreensão, em 3 (três) vias, as quais vão assi
nadas pelo (s) agente (S) fiscal(is) e pelo contribuinte (ou seu representante 
legal), ficando em poder dêste a via original. 

de ................... de 19 .. .. 
Local 

O (s) agente (s) fiscal(is) 

Recebi a via original dêste têrmo, declarando que êle se refere exatamente 
aos livros e/ou documentos apreendidos pela fiscalização. 

de ................... de 19 .. .. 
Local 

........................................................ 
Contribuint.e ou seu representante legal 

........ 
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Nlodêlo n.O 5 

DEPARTAMENTO DO IMPõSTO DE RENDA 

Delegacia do Impôsto de Renda em ..................................... . 

AUTO DE EMBARAÇO À FISCALlZAÇAO 

Interessado(a) : 

Enderêço completo: 

Inscrição n.o ............... . 

Aos .................... dias do mês de .................. de mil novecen-

tos e sessenta e ............ , no exercício de suas funções de Agente(s) Fis-
cal(is) do Impôsto de Renda, no domicílio doCa) interessado (a) acima identifi
cado(a) , o(s) abaixo assinado(s) teve(ram) sua ação embaraçada pelo(s) 

Sr. (s) ••••••••• e •••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••• , 

nome de quem embaraçou a ação fiscal 

que ........................... . 
qnalidade de quem embaraçou 

(caracterizar o embaraço) 

2. Caracterizada, assim, a infração prevista no art. 366, b, do Regulamento 
aprovado pelo Decreto n.o 55.866, de 25-3-1965, foi lavrado o presente AUTO DE 
EMBARAÇO À FISC'ALIZAÇAO, em 3 vias, tôdas assinadas pelo(s) autuantecs) 
e pelo representante legal da autuada, em poder do qual é deixada a primei

ra via. 

Ciente: 

....................... ............ " .... de ................... de 19 .. .. 
Local 

Representante legal doCa) autuado (a) 

... ~ ~-:....~; .... de ................... de 19 .. .. 
Local 

O (s) agente (s) fiscal(is) 




