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NOTA EXPLICATIVA 

o Serviço de Publicações da Fundação Getúlio Vargas tem 
recebido de várias partes do Brasil freqüentes solicitações de 
livros que, embora publicados sob a égide da Fundação, foram 
elaborados e lançados pela Comissão de Reforma do Ministério 
da Fazenda. Salienta-se, dentre êles, até a presente data, o 
Guia Geral do Impôsto de Renda (Pessoas Físicas), de autoria 
de Léo Leite Costa" servidor aposentado do Ministério da p'a
zenda e que, ao longo de sua carreira no fisco federal, adqui
riu merecida reputação de competência em matéria de impôsto 
de renda. 

Não se havendo organizado a Comissão de Reforma do Mi
nistério da Fazenda para promover distribuição comercial de 
suas publicações, tôdas destinadas às autoridades e servidores 
públicos, sugeriram seus dirigentes ao Serviço de Publicações 
da Fundação Getúlio Vargaso·lançamento de edições paralelas 
de algumas de suas obras, a fim de satisfazer à demanda cres
cente de interessados particulares. 

Aceita a sugestão, o Serviço de Publicações da Fundação 
Getúlio Vargas inicia com o presente livro, Guia Geral do Im
pôsto de Renda (Pessoas Físicas), a publicação dos trabalhos 
da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, para os 
quais há clientela fora dos círculos oficiais. 

A presente edição reproduz, ipsis literis, a publicação n.o 19 
da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda; com uma 
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diferença: as remissões foram atualizadas pelo autor, indicando 
os dispositivos do nôvo Regulamento do Impôsto de Renda (De
creto n.o 58.400, de 10 de maio de 1966), ao passo que, na pu
blicação anterior, as remissões indicavam os dispositivos do 
Regulamento baixado em 25 de março de 1965, com o Decreto 
n.o 55.866. 

Assim atualizada, a presente edição resulta, como se vê, 
de entendimentos havidos entre a Comissão de Reforma do Mi
nistério da Fazenda e o Serviço de Publicações da Fundação 
Getúlio Vargas; e tem por fim atender ao público não oficial, 
certamente cada vez mais interessado no desenvolvimento da 
administração do impôsto de renda em nosso País. 

Graças à colaboração existente entre as duas entidades, a 
Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda e o Serviço 
de Publicações - ambos da Fundação Getúlio Vargas - êste 
lançamento será seguido de perto pelo do Dicionário do Impôsto 
de Consumo, cujas edições paralelas e simultâneas já se encon
tram na. fase final. 



PREFACIO À I? EDIÇÃO 

Havendo sido escolhido pelo autor para prefaciar êste livro 
distinção que muito me desvanece - cumpre-me declarar, 

ab initio, que não me abalanço a tecer uma série de considera
ções teóricas sôbre o impôsto de renda. Aliás, o caráter emi
nentemente prático da obra, atestado pelo próprio título, Guia 
Geral do Impôsto de Renda, não se coadunaria com qualquer 
tentativa de teorização preambular. 

Das tarefas por que se responsabilizou a Comissão de Re
forma do Ministério da Fazenda, da Fundação Getúlio Vargas, 
se destacam as de estuda.r, elaborar, recomendar ou propor ins
trumentos de trabalho, sejam formulários, sejam instruções ou 
manuais de serviço, que facultem ao Fisco, por um lado, e ao 
contribuinte, por outro, o exato cumprimento das leis tributárias. 

't sabido que a legislação federal sôbre o impôsto de renda, 
ainda à espera de um processo seguro de consolidação, se tem 
tornado cada vez mais dispersa e complexa, em virtude da frag
mentariedade dos dispositivos, muitos dos quais figuram em leis 
várias (não fiscais), e assim dificultam, num sentido ou noutro, 
esta ou aquela fase da administração do impôsto. 

Das lacunas existentes, a mais sensível e onerosa para o con
tribuinte tem sido a ausência de um manual que o oriente no 
momento de preencher a declaração do impôsto de renda, guian
do-o por entre os meandros da legislação e ensejando-lhe a 
ob~erv4ncia da lei, o pleno gôzo das deduções e abatimentos 
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permitidos, enfim, facilitando-lhe o trabalho, até aqui compli
cado, de ser o autor da própria declaração. Não há exagêro em 
afirmar-se que grande parte de contribuintes do impôsto de ren
da, talvez mais de 90%, se vê obrigada a recorrer a contadores, 
a fiscais do impôsto de renda e até a advogados, quando chega 
o momento de 'preencher e apresentar a respectiva declaração 
anual. 

:este Guia Geral do Impôsto de Renda (Pessoas Físicas), de 
autoria de Léo Costa, Assessor Especial da Comissão de Reforma 
do Ministério da Fazenda e antigo servidor do Impôsto de Ren
da, em cujas repartições fêz carreira longa e brilhante, gran
jeando no exercício de vários cargos e comissões a sólida reputa
ção de autoridade na matéria, que lhe é geralmente reconhecida, 
vem preencher a referida lacuna. 

A partir da publicação da presente obra, passa o contribuin
te brasileiro a dispor de um manual que realmente desempenha 
a função de desvendar, para êle, os mistérios das várias cédulas, 
taxas, abatimentos e deduções do impôsto de renda. 

O mérito da obra não se limita, porém, a esta assistência 
ao contribuinte. Tratando-se de verdadeiro manual do impôsto 
de renda das pessoas físicas (impôsto lançado), o trabalho de 
Léo Costa é ambivalente: será de inegável utilidade, também, 
para os fiscais e demais autoridades fazendá:rias que intervêm 
em qualquer das fases do impôsto de renda - do lançamento 
à liquidação. 

O advento da Lei n.o 4.729, de 14 de julho de 1965, veio 
encarecer ainda mais a oportunidade desta publicação. Como 
se sabe, a referida lei introduziu na administração fazendária do 
Brasil o crime de sonegação fiscal: além de pesadas multas, que 
podem montar até a cinco vêzes o valor do tributo devido, os 
responsáveis pelo crime de sonegação fiscal estão agora sujeitos 
a penas de detenção, de seis meses a dois anos. 

Parece tópico transcrever o texto do dispositivo legal per· 
tinente: 

"Art. 1.0 Constitui crime de sonegação fiscal: 
I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou par

cialmente, informação que deva ser produzida a agentes 
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das pessoas jurídicas de direito público interno, com a in
tenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento 
de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei; 

II - 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; 

III - alterar as faturas e quaisquer documentos rela
tivos a operações mercantis com o propósito de fraudar a 
Fazenda Pública; 

IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou al
terar despesas, majorando-as, com o objetivo de obter de
dução de tributos devidos a Fazenda Pública, sem prejuízo 
das sanções administrativas cabíveis. 

Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de 
duas a cinco vêzes o valor do tributo. 

I'! 1.0 Quando se tratar de criminoso primário, a pena 
será reduzida à multa de 10 (dez) vêzes o valor do tributo. 

I'! 2.° Se o agente cometer o crime prevalecendo-se do 
cargo público que exerce, a pena será aumentada da sexta 
parte. 

I'! 3.° O funcionário público com atribuições de verifi
cação, lançamento ou fiscalização de tributos, que concorrer 
para a prática do crime de sonegação fiscal, será punido com 
a pena dêste artigo, aumentada da têrça parte, com" a aber
tura obrigatória do competente processo administrativo." 

O contribuinte sensato, empenhado em manter boas rela-
ções com o Fisco e proteger seu nome, seus bens, sUa tran
qüilidade e os interêsses de seus herdeiros, encontra neste Guia 
respostas claras e ordenadas para tôdas as questões respei
tantes ao impôsto de renda lançado sôbre pessoas físicas. 

Estou convencido, pois, de que, ao patrocinar a edição· 
desta obra e incluí-la na série oficial de suas publicações, a 
Comissão de Reforma do Ministé7'io da Fazenda junta outro 
serviço real à série dos que está prestando, tanto ao Fisco, re
presentado pelas autoridades dirigentes e pelos fiscais e exato
res, quanto ao público pagante. 

A simples consulta da obr'l til' arei qualquer dúvida que 
possa assaltar o espírito do interessado em seus entendimentos 
com o Fisco, para cumprir exemplarmente, sem cochilos, nem 
demasias, a obrigação de pagar () impôsto de renda. 

BENEDICTO SILVA 
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ESQUEMA DA DECLARAÇAO DE RENDIMENTOS DE PESSOA FISICA 

RENDIMENTO 
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! 
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! 
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.. .. B 
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E 
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RENDIMENTO LIQUIDO 
E RENDA BRUTA 
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! 
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! 
ABATIMENTOS 

(item 52) 

! 
igual 

! 
RENDA 

LIQUIDA 
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1. Juros de dívidas pessoais .... . .... . 
2. Prêmios de seguro de vida ......... . 
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4. Perdas extraordinárias ............. . 
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6. Gastos com prospecção de jazidas mi~ 

nerais ............................ . 
7. Despesas de instrução ............. . 
8. Bôlsas de estudos ................. . 
9. lnúntivos fiscais .................. . 

10. Encargos de familia e depcudeutes .. , 

I 
sôbre a qual incide o impôsto ............ . 
MENOS: impôsto arrecadado nas fontes ... . 
DESCONTO: pela antecipação do pagamento 
Multa ......................•........ '" 

ITEM 

19 
23 
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31 
35 
39 
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48 

52 

55 
59 
73 
98 



COMO CONSULTAR ~STE GUIA 

(O" artigos citados, salvo se indicarem outra legislaçAo, reterem-se ao 
Regulamento aprovado pelo Decreto N' 58.400/66) 

Coloque ~ sua frente um formulário da declaração de rendimentos de pessoa 
fisica. e compare-o com o esquema ao lado. Veja. então. qual o assunto que lhe 
interessa saber. e vã ao item ali indicado. onde encontrará a solução. 

PARA SABER: LEIA O ITEM: 

1. Quem está obrigado a apresentar declaração 

2. Como o ausente no Exterior, a serviço da Nação ou por motl-

vo de estudos, faz a declaração ........................... 2 

3. A obrigação do que se muda d%u para o Brasil.......... 3/4 

4. Como é que os cônjuges fazem a declaração .............. 5 

5. Quais são os rendimentos tributáveis ....................... 65 

6. Quais os valôres que não são tributados ................... 66 

7. Quais são as deduções cedulares .......................... 67 

8. Quais são os abatimentos da renda bruta. . . . . .. .. . . . . . . . . . . 68 

9. Como é preenchida a declaração .......................... 71 

10. Como é calculado o impôs to progressivo ........ , . . .. . . .. . . 55 

11. Qual é o domicílio fiscal da pessoa física .................. 11 

12. Quando e onde a declaração deve ser elltrc'tjue ............. 12/13 

13. Como é examinada a declaração pelo fisco. . . .. . . .. . . . . . . . . 69 

14. Quem é contribuinte do impôsto lançado .................. 58 

15. O que ocorre quando o contribuinte falece ................. 6 

16. Quando, onde e como é pago o impôsto ................... ]i 

17. Como é discutido o lançamento do impôs to 

18. Como é processada a restituição do impôsto 

77 

75 
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OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DE DECLA
RAÇÃO DE RENDIMENTOS E DE BENS, SEJA QUAL 
FOR A NACIONALIDADE, SEXO, IDADE, ESTADO OU 
PROFISSÃO DO DECLARANTE E O NÚMERO DE PES
SOAS COMPREENDIDAS COMO SEUS ENCARGOS DE 

FAMíLIA E DEPENDENTES 

1 - DOMICILIADO OU RESIDENTE NO BRASIL: 
Tôda pessoa física domiciliada ou residente no Brasil está obri
gada a apresentar declaração de rendimentos e de bens para 
cada exercício financeiro, se teve (art. 1.0) no ano civil anterior: 

a) rendimentos em montante superior a Cr$ 1.500.000, sem 
contar os de trabalho assalariado; ou 

b) rendimentos em quantia excedente a Cr$ 7.560.000, 
exclusivamente de trabalho assalariado; ou 

c) rendimentos oriundos de trabalho assalariado, até Cr$ 
7.560.000, e rendimentos de outras origens em impor
tância anual superior ao produto da aplicação da taxa 
de 3% sôbre o real valor daqueles. 

Note-se que a declaração do pai deve abranger (art. 2.°) 
os rendimentos dos filhos menores de 21 anos de idade, à exce
ção dos já emancipados no ano civil anterior ou dos que, nesse 
ano, perceberam rendimentos do trabalho próprio. Se a espôsa 
do declarante tiver filhos de outro matrimônio, sôbre os quais 
ainda exercia o pátrio poder no ano civil anterior, e cujos ren
dimentos pessoais, somados aos seus, ultrapassarem Cr$ 1.500.000 
nesse ano, ela está obrigada a apresentar declaração separada. 

2 - DOMICILIADO NO BRASIL, AUSENTE NO EX
TERIOR A SERVIÇO DA NAÇÃO OU POR MOTIVO DE 
ESTUDOS: O domiciliado no Brasil, ausente no Exterior a ser
viço da Nação ou por motivo de estudos, desde que tenha tido 
no ano civil anterior, rendimentos provenientes de outrai 
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origens, além da remuneração em moeda estrangeira recebida 
por intermédio da Delegacia do Tesouro Brasileiro em Nova 
Iorque, ou de qualquer autarquia ou sociedade de ecomia mista 
funcionando no Exterior, está obrigado a apresentar declaração 
de rendimentos e de bens (art. 152), naquela repartição fazen
dária (art. 319). Nesse caso consignará na cédula C (item 27), 
apenas a quinta parte do montante da remuneração que recebeu, 
convedendo-a para cruzeiros à razão da taxa média do dólar
fiscal adotada naquele ano (art. 152, § 2.°) . 

Note-se que pode ser descontado do impôsto calculado na 
declaração (item 59), a importância correspondente ao tributo 
arrecadado na fonte, feita a conversão para cruzeiros na mes
ma taxa cambial da remuneração (art. 152, § 3.°) . 

3 - DOMICILIADO OU RESIDENTE NO BRASIL QUE 
SE RETIRA DEFINITIV AMENTE PARA O EXTERIOR: O 
domiciliado ou residente no Brasil que se retirar definitivamen
te para o Exterior (art. 11), no decurso de um exercício finan
ceiro, além da declaração com base nos rendimentos percebidos 
no ano civil anterior, está obrigado a apresentar outra, esta re
fletindo os rendimentos que tiver auferido entre o dia 1.0 de 
janeiro e a data em que requerer a certidão negativa de débito 
fiscal para obtenção ou visto do passaporte (item 76) . 

Entretanto, se êle transferir sua residência para o Brasil 
no correr de um ano civil e, neste mesmo ano, retirar-se em 
caráter definitivo para o Exterjor, está obrigado a apresentar 
deClaração dos rendimentos auferidos durante a permanência no 
território nacional (art. 12, § 4.°), isto é, entre a data em que 
entrou no País e a em que requerer a certidão negativa de 
débito fiscal para o visto no passaporte. 

Observe-se que nas duas hipóteses figuradas neste item, a 
declaração de rendimentos e de bens será entregue na repar
tição competente (item 13) com o requerimento da certidão 
negativa de débito fiscal (art. 11, parágrafo único). 

4 - DOMICILIADO OU RESIDENTE NO EXTERIOR 
QUE TRANSFERE RESIDÊNCIA PARA O BRASIL: O do
miciliado ou residente no Exterior que transferiu a sua resi
dência para o Bra~il (art. 12) no correr de um ano civil e teve, 
neste mesmo ano, rendimentos tributáveis como explicado no 
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item 1, está obrigado a apresentar declaração refletindo os ren
dimentos de fontes nacionais e estrangeiras recebidos no terri
tório nacional entre a data da sua chegada no País e o dia 31 
de dezembro. 

5 - DECLARAÇAO DOS CôNJUGES: Na constância da 
sociedade conjugal, não importa qual seja o regime matri
monial dos bens, os cônjuges estão obrigados a apresentar de
claração conjunta (art. 3.°) em nome do marido, ou se êste fôr 
interdito, da mulher, refletindo os rendimentos do casal e os 
das pessoas compreendidas como seus encargos de família e 
dependentes (item 52). 

Todavia, se cada cônjuge teve rendimentos pessoais supe
riores a Cr$ 1.500.000, serão observadas as exceções adiante: 

a) no regime da comunhão de bens: é facultado à mulher 
apresentar declaração separada, além da declaração do 
marido, relativamente aos rendimentos do seu trabalho 
próprio e de bens pessoais gravados com cláusulas de 
inalienabilidade e incomunicabilidade (art. 3.°, § 2.°); 

b) no regime da separação de bens: é permitido a cada 
cônjuge apresentar a declaração separada dos rendimen
tos produzidos pelo seu patrimônio, pela sua atividade, 
ou pela associação dêsses rendimentos e quaisquer outros 
proventos de gôzo privativo (art. 3.0 , § 1.0). 

Note-se que na constância da sociedade conjugal, somente 
o cabeça do casal tem o direito de gozar o mínimo de isenção 
(item 54) e o de abater os encargos de família e dependentes 
(item 52) (art. 82, D. Entretanto, se a mulher casada tiver 
filhos de outro matrimônio e os seus rendimentos anuais, 
englobados, forem superiores à quantia de Cr$ 1.500.000, ela 
está obrigada a apresentar declaração separada da do ma
rido, com direito. neste caso, de gozar o mínimo de isenção 
e o de abater os encargos dêsses filhos (art. 2.°). Noutros casos, 
quando os cônjuges apresentarem declarações separadas, a mu
lher, além de não poder abater nenhuma das pessoas compre
endidas como encargos de família e dependentes do casal, será 
tributada nos primeiros Cr$ 1.500.000 pela menor alíquota da 
tabela progressiva (item 56) e, daí em diante, pela progressão 
constante da mesma tabela. 

Dissolvendo-se a sociedade conjugal antes do início do 
exercício fini.iD:ceiro, ser~Q observ~daf? a~ nQrm~s ªc;ii~nte (aJ;" .. 
tigo 4.°); 
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I - no caso de desquite ou anulação do casamento: cada 
cônjuge apresenta a declaração relativa aos rendi
mentos das suas atividades e do seu patrimônio, 
assim como das pessoas que passaram a constituir 
seus encar~os de família e dependentes, gozando 
ambos o mínimo de isenção (art. 82, IH) . 

II - no caso de falecimento de um dos cônjuges: o côn
juge sobrevivo apresenta a declaração relativa aos 
rendimentos das atividades próprias, das pensões que 
tiver o gôzo privativo e do patrimônio pessoal que 
não se inclua no monte a partilhar, gozando o míni
mo de isenção (art. 4.°). 

6 - DECLARAÇAO DO ESPÓLIO: Morto o contribuin
te (item 58), a declaração de rendimentos e de bens passa a 
ser apresentada em nome do Espólio (art. 6.°), assumindo o 
inventariante, desde a abertura da sucessão, a responsabilidade 
das obrigações fiscais (art. 7.°). 

A declaração deve refletir os rendimentos brutos, dedu
ções cedulares e abatimentos da renda bruta, correspondentes 
ao ano-base (item 9); todavia, o mínimo de isenção (item 54) 
será considerado tão-somente até o exercício financeiro imedia
to ao falecimento (art. 8.°). 

Nos exercícios subseqüentes, (art. 8.°, pará~rafo único), por 
não mais se considerar o mínimo de isenção legal, o impôsto 
progressivo é aplicado a partir dos primeiros Cr$ 1.500.000 à 
razão da menor alíquota da respectiva tabela (item 56). 

Apurando-se pela abertura da sucessão (art. 9.°) a falta ou 
a inexatidão da declaração de rendimentos do de cujus, o Es
pólio responde pelo pagamento do impôsto devido, acrescido 
da multa de 10%. Se a infração fiscal fôr cometida pelo jnven
tariante será punida com as multas específicas (item 98). 

Responderão solidàriamente pelo débito fiscal notificado 
regularmente ao Espólio, mas não pago, o meeiro e os herdeiros 
ou legatários, dentro das fôrças da meação, herança ou legado 
(art. 10>' 

Homologada a partilha, ou feita a adjudicação dos bens, 
além da declaração baseada nos rendimentos do ano civil an
terior, o inventariante fica obrigado a apresentar outra, dentro 
de dez dias, esta refletindo os rendimentos auferidos pelo acer-
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vo desde o dia 1.0 de janeiro até a data da homologação ou 
adjudicação (art. 6.°, § 1.0). 

A homologação ou adjudicação deve ser comunicada pelo 
inventariante ou qualquer herdeiro, com o respectivo compro
vante, à repartição lançadora do último domicílio fiscal do de
funto, embora o óbito tenha ocorrido em lugar diferente (art. 
7.°, parágrafo único). 

Note-se que somente a partir da data dessa comunicação 
(art. 7.°) desaparece o Espólio e cessa a responsabilidade fiscal 
do inventariante, passando o meeiro e os herdeiros ou legatá
rios a responder individualmente pelos rendimentos produzidos 
pelos bens ou direitos que lhes tocaram. 

7 - DISPENSA DA OBRIGATORIEDADE DA APRE
SENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS E DE 
BENS: Salvo exigência da autoridade lançadora, estão dispen
sadas de apresentar declaração de rendimentos e de bens, as 
pessoas físicas que tiveram (art. 251), no ano civil anterior: 

a) rendimentos de tôdas as origens em montante não ex
cedente a Cr$ 1.500.000; ou 

b) rendimentos exclusivos de trabalho assalariado em im
portância não superior a Cr$ 7.560.000; eu 

c) rendimentos de trabalho assalariado até Cr$ 7.560.000 
e rendimentos provenientes de outras origens, êstes 
porém em montante anual igualou inferior ao produto 
da aplicação da taxa de 3% sôbre o real valor daqueles. 

Note-se que, excepcionalmente, as pessoas físicas não obri
gadas à apresentação da declaração de rendimentos para o exer
cício de 1966, poderão entregar declaração de bens para êsse 
exercício financeiro (art. 104, § 2.°) . 

Note-se, outrossim, que o fisco poderá exigir a apresenta
ção da declaração das pessoas que tiveram, no ano civil ante
rior, rendimentos sujeitos ao impôsto arrecadado nas fontes, 
mas que, por qualquer motivo, não sofreram os respectivos des
contos (art. 316, parágrafo único). Neste caso, o prazo legal 
para apresentá-la sem qualquer penalidade é de vinte dias 
(art. 317, ,parágrafo único), contado da data da exigência, findo 
o qual tem início o processo de lançamento ex officio (item 72). 
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8 - EXERCíCIO: O declarante deve preencher o claro 
do formulário indicando o exercício financeiro a que corres
ponde o impôsto, isto é, o imediatamente posterior ao ano civil 
a que se referem os dados constantes da declaração necessária 
ao lançamento do impôsto (item 71). 

9 - ANO-BASE: Em cada exercício financeiro, servem de 
base à fixação do impôsto lançado das pessoas físicas, os dados 
relativos ao ano civil imediatamente anterior, que a lei designa 
ano-base (art. 95). 

10 - PROFISSAO: O declarante deve especificar tôdas 
as profissões que exerceu no ano-base; entretanto, devido a di
ficuldades oferecidas pelos casos concretos, é imprescindível 
esclarecer certas variantes profissionais. 

Um médico, por exemplo, que além da remuneração men
sal, fixa, de um hospital, teve honorários auferidos no seu con
sultório, ou em clínica domiciliária, declara os rendimentos do 
hospital, na cédula C, enquanto que os do consultório e da clí
nica, na cédula D. 

Noutra variante também freqüente, de um médico cujos 
serviços profissionais são prestados no próprio consultório, tan
to a empregados de emprêsas privadas e associados de sindica
tos, como a clientes particulares, declara os honorários rece
bidos das entidades, na cédula C, ao passo que os da clientela 
particular, na cédula D. 

Existem, igualmente, dificuldades quanto às deduções ce
dulares, devido à lei dispor que "as despesas deduzidas numa 
cédula não o serão noutras"; porisso o declarante deve espe
cificar claramente a sua profissão, a fim de que a autoridade 
lançadora possa ajuizar, com segurança, da procedência ou não 
da despesa descontada. 

11 - DOMICíLIO FISCAL: Para quem tem uma habi
tação em condições que permitam presumir a intenção de a 
manter, - o domicílio fiscal é o lugar onde habitualmente 
reside (art. 484) . 

Para quem exerce um cargo, função ou emprêgo, público 
ou privado, - é o lu~ar em que habitualmente o desempenha 
(art. ~4, § 1.0). 



aUlA GERAL DO IMPOSTO DE RENDA / PESSOAS FISICAS 9 

Para quem tem mais de uma residência no Brasil, - é o 
lugar onde habitualmente entrega a declaração de rendimen· 
tos e de bens (art. 484, § 2.0 ). 

Se a pessoa não apresenta continuadamente a declaração 
numa mesma localidade, ou há dificuldade para a determina
ção do seu domicílio fiscal, - é o lugar fixado, de ofício, pela 
autoridade lançadora (art. 484, § 3.0 ) • 

A pessoa ausente do seu domicílio fiscal durante o período 
de entrega da declaração, de pagamento do impôsto, de recla
mação contra o lançamento ou exigência de multa, ou ainda, 
de recurso administrativo, deve desobrigar-se perante a autori
dade competente do lugar onde estiver, dando-lhe a conhecer 
o domicílio fiscal de que se acha ausente (art. 488, § 2.°) . 

Aquêle que transferir a sua residência de um ponto para 
outro, dentro do mesmo município, ou de um município para 
outro, deve comunicar essa mudança às autoridades lançadoras 
no prazo de trinta dias, contado da data da realização (art. 
488), sob pena de multa de Cr$ 3.906 a Cr$ 158.760, imposta 
pela autoridade do lugar da nova residência (item 98). 

Quem viajar temporàriamente para o Exterior, deve indi
car a pessoa, com a expressa aquiescência desta, habilitada a 
cumprir no Brasil as suas obrigações (art. 488, § 1.0). Entre
tanto, se viajar a serviço da Nação ou por motivo de estudos, 
ganhando em moeda estrangeira por intermédio da Delegacia 
do Tesouro Brasileiro em Nova Iorque, ou de qualquer autar
quia ou sociedade de economia mista funcionando no Exterior, 
deve cumprir as suas obrigações fiscais naquela repartição fa
zendária (item 2). 

N ote·se que a declaração de rendimentos e de bens, a par
ticipação de mudança e qualquer outra informação ou comu
nicação à repartição lançadora, podem ser entregues em mão 
ou enviadas pelo Correio, não sendo permitido neste último 
caso, o envio de mais de uma declaração em cada sobrecarta 
(art. 489) . A fim de desonerar os interessados de qualquer pe
nalidade, a repartição fOl'nece recibo dêsses documentos, no 
ato da entrega, quando feita pessoalmente, e enviando-o ao res
pectivo domicílio, no caso de remessa postal (art. 489, § 1.0). 

12 - PRAZO PARA A ENTREGA DA DECLARAÇÃO: 
O prazo estabelecido em lei para a entrega da declaração, sem 
penalidade, começa a correr no dia 1.0 de janeiro de cada ano 
e se encerra, normalmente, no 'Último diç:t útil do mês de íibril 
(art. 314), 
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Todavia, se algum motivo de fôrça maior, devidamente 
justificado perante o Delegado do Impôsto de Renda, impossibi
litar a entrega da declaração dentro do prazo legal, o interessa
do pode requerer por escrito, antes de 30 de abril, uma só pror
rogação, até sessenta dias (art. 329, parágrafo único). 

Note-se que findos êsses prazos, isto é, o legal e o de pror
rogação, a repartição somente poderá receber a declaração, se 
o respectivo declarante ainda não tiver sido notificado do início 
do processo de lançamento ex officio (art. 331) e, assim mes
mo, mediante o pagamento integral do impôsto no ato de en
trega da declaração, acrescido da multa de 10% e do juro mo
ratório de 1% ao mês (item 98). 

13 - REPARTIÇOES COMPETENTES PARA RECEBER 
AS DECLARAÇOES: São competentes para receber as decla
rações de rendimentos e de bens (arts. 329 e 330): 

1. No Distrito Federal e na Capital dos Estados do Pará, 
Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Guanabara, 
São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, - as Delega
cias Regionais do Impôsto de Renda. 

2. Na Capital dos Estados do Amazonas, Acre, Maranhão, 
Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato 
Grosso e Goiás, - as Delegacias Seccionais do Impôsto 
de Renda. 

3. No interior dos Estados - as Delegacias Seccionais e 
Inspetorias do Impôsto de Renda, bem como as Exa
torias Federais. 

4. No Exterior, - a Delegacia do Tesouro Brasileiro em 
Nova Iorque (Dec. 55.855, art. 76). 

Se o Leitor tiver dúvida onde deve entregar a declaração. re
meta-a, ou consulte a respeito, à Delegacia Regional ou Sec
cional da Capital do Estado, ou à Delegacia Seccional mais 
próx;ma do seu domicílio fiscal, constante da lista abaixo: 

MINAS GERAIS ...... Cataguazes, Curvelo,· Itajubá, 
Juiz de Fora, Lavras, Ponte Nova, 
Teófilo Otoni, Uberaba e Var
ginha. 

RIO DE JANEIRO .... Barra do Piraí, Campos e Nova 
Iguaçu. 
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SÃO PAULO.......... Araçatuba, Araraquara, Bauru, 
Botucatu, Campinas, Jundiaí, Ri
beirão Prêto, Rio Claro, Santo 
André, Santos, São José do Rio 
Prêto, Sorocaba e Taubaté. 

P ARAN A ............. Londrina, Maringá e Ponta 
Grossa. 

SANTA CATARINA .. Blumenau, Joaçaba e Joinville. 

RIO GRANDE DO SUL Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, 
Cruz Alta, Livramente, Nôvo 
Hamburgo, Passo Fundo e Pe
lotas. 

14 - FATO GERADOR DO IMPõSTO: O fato gerador 
do impôsto é a aquisição de receita em moeda, produto ou ou
tra espécie de compensação ou indenização, produzida pelo 
capital, pelo trabalho, ou pela conjugação de ambos (art. 34), 
inclusive os ganhos de atividades ou transações ilícitas ou per
cebidos com infração à lei (art. 504), e os proventos de gôzo 
privativo (art. 34). 

Consigne na declaração de cada exercício a receita geral 
que estava à sua disposição (art. 95) no ano civil anterior, 
salvo nos casos de comprovada insolvência ou incapacidade fi
nanceira do devedor. 

Note o Leitor que a receita adquirida em moeda estran
geira, converte-se para cruzeiros ao câmbio do dia da aquisi
ção, ou à taxa cambial em que se efetivou a operação (art. 
498, § 1.0). A receita percebida sob outra forma que não seja 
a pecuniária, calcula-se em moeda, pelo seu valor na data da 
percepção (art. 498). Quando da extinção de obrigações re
sulte rendimentos, êstes serão avaliados pelo montante das 
obrigações extintas, inclusive juros vencidos, se houver (art. 
499). Em se tratando de receita de domiciliado no Brasil, au
sente no Exterior a serviço da Nação ou por motivo de estu
dos, a conversão será feita pela taxa média do dólar-fiscal 
adotada no ano-base (art. 152, § 2.°) (item 2) . 

15 - CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA, EM CÉDULAS, 
PARA OS FINS DE DECLARAÇÃO (art. 38): Classifica-se 
a receita tributável, segundo a sua origem, nas cédulas adiante: 
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CÉDULA A (art. 40): Juros de empréstimos públicos, 
sem isenção tributária, inclusive 
os respectivos prêmios, anuidades 
e bonificações. 

CÉDULA B (art. 41): Juros, em geral, pelo uso ou de· 
tenção do capital alheio, não com
preendidos na cédula A. 

CÉDULA C (art. 47): Remunerações ou indenizações por 
trabalho ou serviço prestado no 
desempenho de cargo, função ou 
emprêgo, público ou privado. 

CÉDULA D (art. 49): Honorários ou compensações por 
trabalho ou serviço executado no 
exercício de profissão ou atividade 
autônoma. 

CÉDULA E (art. 50): Aluguéis de qualquer espécie, ori
undos da ocupação, uso ou explo
ração de bens corpóreos. 

CÉDULA F (art. 51): Rendimentos distribuídos pelas 
emprêsas individuais ou socieda
des, e os recebidos do Exterior. 

CÉDULA G (art. 54): Rendimentos das atividades agrí
cola e pastoril e da exploração in
dividual das indústrias extrativas 
animal e vegetal. 

CÉDULA H (art. 55): Rendimentos do capital e/ou do 
trabalho, não classificados nas ou
tras cédulas. 

Note-se que entrarão no cômputo do rendimento bruto, nas 
cédulas em que couberem (art. 35): 

a) as importâncias adquiridas em atividades ou transações 
ilícitas, ou com infração à lei; 

b) as importâncias assimiladas a aluguel, como seja o va
lor locativo anual do imóvel urbano cujo uso foi cedido 
gratuitamente; 

c) as importâncias com que foi beneficiado o devedor, pelo 
cancelamento ou perdão de dívida, em troca de serviçQ 
prestado; . 
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d) as importâncias correspondentes a juros moratórios ou 
compensatórios de qualquer natureza, inclusive quando 
resultarem de sentença judicial; 

e) as importâncias correspondentes ao quinhão do condô
mino nos lucros auferidos pela aplicação do capital dos 
fundos de investimentos; 

f) as importâncias correspondentes às contribuições para 
constituição de fundos de beneficência; 

g) as importâncias produzidas pelos bens ou direitos que 
tocaram ao meeiro e aos herdeiros ou legatários, entre 
o dia da morte do de cujus e o da partilha de seu acer
vo, excluída a parte já tributada em poder do Espólio; 

h) as importâncias recebidas de Governos estrangeiros, por 
cidadãos não naturais do Estado que os nomeou, em 
retribuição de serviços prestados no Brasil; 

i) as importâncias recebidas para o custeio de viagem e 
estada. 

Note-se, outrossim, que serão computados nas cédulas em 
que couberem, porém entre os rendimentos brutos do ano da 
alienação, e não do ano-base: as importâncias abatidas da renda 
bruta (item 52), relativas aos rendimentos produzidos pelas 
obrigações e títulos públicos, quotas de participação em fundos 
de condomínio e ações de sociedades de investimentos ou de 
sociedades anônimas de capital aberto, se o respectivo titular 
alienar êsses papéis de crédito antes de decorridos dois anos 
da aquisi.ção dêles (art. 92, § 2.°). 

16 - VALôRES QUE NÃO SÃO TRIBUTADOS (art. 36): 
não são considerados para efeitos do impôsto lançado das 
pessoas físicas: 

1. A gratificação denominada "quebra de caixa", rece
bida por tesoureiros ou outros empregados, enquanto 
manipularem valôres, desde que em limites razoáveis 
nessa espécie de trabalho. 

2. A indenização recebida por acidente no trabalho. 

3. A indenização recebida pelo assalariado, por despe
dida ou rescisão do seu contrato de trabalho, desde 
que não exceda o limite garantido pela legislação tra
balhista. 
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4. A remuneração de trabalho ou serviço prestado por 
servidores: (I) diplomáticos de Governos estrangeiros; 
(lI) de organismos internacionais de que o Brasil faça 
parte e aos quais tenha, por Tratado ou Convenção, 
se obrigado a conceder isenção; e (III) de embaixa
das, consulados e repartições do Estado que os no
meou, desde que sejam naturais dêle e, no mesmo 
seja assegurado igual tratamento fiscal aos servido
res brasileiros nas mesmas condições, ali acreditados 
ou desempenhando idênticos cargos, funções ou em
pregos. 

5. A variação que resultar da correção monetária dos de
pósitos, em moeda, realizados para garantia de ins
tâncias administrativas ou judiciais (item 88). 

6. O aviso prévio, em moeda, recebido pelo assalariado, 
por motivo de sua despedida. 

7. O capital da apólice de seguro ou pecúlio, recebido 
por morte do segurado ou instituidor. 

8. O deságio concedido por pessoa jurídica, na venda ou 
colocação, no mercado, de debêntures ou outras obri
gações e letras de câmbio ou outros títulos de crédito. 

9. O juro, prêmio, anuidade ou bonificação de título ou 
obrigação de empréstimo público, com cláusula ex
pressa de isenção tributária federal. 

10. O lucro obtido pelo titular de ação, quota ou papel 
de crédito, na alienação, cessão, transferência ou venda 
dêsses títulos. 

11. O prêmio de seguro de vida, em grupo, pago pelo em
pregador em benefício do seu empregado, desde que 
o beneficiado por morte dêste não seja o empregador 
nem pessoa por êle designada. 

12. O prêmio de seguro de vida restituído em qualquer 
caso, inclusive no de renúncia do contrato. 

13. O provento da aposentadoria ou reforma, motivada por 
alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, lepra, 
neoplasia maligna, paralisia ou tuberculose ativa. 

14. O provento recebido por mutilado de guerra, ex-inte
grante da Fôrça Expedicionária Brasileira, e as pensões 
em decorrência do falecimento dêle. 

15. O salário-família estabelecido por lei. 
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16. O valor da alimentação recebida gratuitamente pelo 
assalariado, ou a diferença entre o preço cobrado por 
ela e o custo de mercado. 

17. O valor do bem ou direitc.> adquirido por meação, 
herança ou legado, ou ainda, por doação, desde que 
esta não tenha caráter remuneratório. 

18. O valor do serviço médico, dentário ou hospitalar 
prestado ao empregado por conta do seu empregador. 

19. O valor do transporte do assalariado e das pessoas 
compreendidas como seus encargos de família e de
pendentes, custeado ou subvencionado pelo empre
gador. 

20. O valor do uniforme, roupa ou vestimenta especial, 
indispensáve. ao exercício de cargo, função ou em
prêgo, público ou privado, recebido gratuitamente ou 
por preço inferior ao custo de mercado. 

21. O valor locativo de prédio residencial ocupado como 
moradia do próprio dono. 

22. O valor locativo de prédio residencial, em propriedade 
agropastoril, e o valor da alimentação nesta produ
zida, de que se servirem os titulares, sócios e dire
tores que ali habitem permanentemente, inclusive as 
pessoas compreendidas como seus encargos de família 
e dependentes. 

17 - RENDIMENTO BRUTO: Denomina-se rendimento 
bruto à totalidade da receita tributável incluída, sem desconto, 
em qualquer cédula. 

18 - DEDUÇÕES CEDULARES: Para chegar ao rendi
mento líquido, a lei permite descontar do rendimento bruto, 
certas despesas necessárias à aquisição da receita tributável ou 
à manutenção das respectivas fontes produtoras, despesas essas 
chamadas deduções cedulares. 

Se o declarante não solicitar deduções cedulares, ou estas 
não tiverem cabimento legal, ou ainda, se se tratar de receita 
classificada nas cédulas F e G, nas quais não há deduções de 
nenhuma espécie, toma-se como líquido o respectivo rendimento 
bruto. 
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Note-se que conquanto variem as diferentes despesas admi
tidas em cada cédula, aplicam-se a tôdas, as regras adiante: 

1. As despesas restringem-se às que são enumeradas na 
lei (art. 59) . 

2. As despesas permitidas são as que corresponderem às 
já pagas (art. 59, li 1.0). 

3. As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras 
(art. 59, § 2.°) . 

4. As despesas estão sujeitas a comprovação ou justifica
ção, a exclusivo critério da autoridade lançadora 
(art. ~o). 

5. As despesas exageradas em relação ao rendimento ce
dular bruto, ou não admitidas pela lei, podem ser can
celadas sem audiência do declarante (art. 60, § 1.0). 

6. As despesas canceladas não podem ser restabelecidas, 
depois que o ato se tornar irrecorrível, na esfera admi
nistrativa (art. 60, § 2.°). 

7. As despesas correspondentes a aluguéis, comissões, 
corretagens, gratificações, ordenados e salários, apenas 
serão consideradas se no ato de entrega da declaração, 
constarem os nomes e endereços das pessoas beneficia
das, assim como as quantias pagas (art. 61). 

Note-se que as despesas não pleiteadas, ou superiores às 
deduzidas, não podem ser incluídas ou majoradas, depois que 
o declarante tiver recebido a notificação do lançamento do im
pôsto ou a do início do processo de lançamento ex officio 
(art. 332). 

Entretanto, antes de notificado, o declarante pode requerer 
por escrito a retificação da sua declaração, a fim de incluir 
despesas não pleiteadas oportunamente, ou para majorar as 
que tiver deduzido a menos, sujeitando-se à multa de mora 
devida sôbre a totalidade ou diferença de impôsto que resultar 
da retificação (art. 333, li 1.0). 



19 - CÉDULA A: Nesta cédula são classificados (art. 40) 
os juros, bonificações, anuidades e prêmios produzidos pelas 
apólices, títulos e obrigações emitidas, em qualquer data, pelo 
Govêrno da União, dos Estados ou dos Municípios, sem cláusula 
de isenção fiscal expressa em lei federal. 

Note-se que o princípio da ilimitada liberdade de tributar 
somente sofre exceção nos casos especiais em que o Poder PÚ
blico Federal abrir mão dela por motivos de interêsse geral ou 
considerações de ordem econômica. Todavia, é necessário que a 
exceção esteja consignada com a maior clareza na lei, porque 
não se presume a renúncia do poder de lançar e cobrar impostos. 

20 - MANEIRA DE DECLARAR OS RENDIMENTOS DA 
CÉDULA A: Se o indivíduo possui apólices, títulos e obrigações 
de empréstimos públicos não protegidos por cláusula de isenção 
fiscal no seu texto, ou no decreto de emissão, deve declarar os 
rendimentos que teve, no ano civil anterior, da maneira seguin
te (pág. 2 do formulário): 

Cédula I E!lpécie do I Fonte Pagadora e I Importância I Observações Rendimento Localidade 

I To.oum Nodoool 

Cr$ 

A Juros 10.500 -
A Juros Estado de Pernambuco 8.000 -
A Juros ,E,tado da Bahia 4.000 -

I 

21 - DEDUÇÕES NA CÉDULA A: Podem ser deduzidas 
nesta cédula (art. 62), unicamente, as despesas de corretagem na 
compra e venda de títulos e as de comissões para o recebimento 
dos juros. 
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Note-se que se tais despesas não tiverem sido pagas no ano 
civil anterior, ou não forem 'cabalmente comprovadas ou jus
tificadas, a critério da autoridade lançadora, ou ainda, se forem 
exageradas em relação ao rendimento cedular bruto, podem ser 
canceladas sem a prévia audiência do declarante. 

22 - RENDIMENTO LíQUIDO DA CÉDULA A: Cons
titui rendimento líquido desta cédula (art. 70), a diferença entre 
o rendimento bruto nela declarado e as deduções cedulares per
mitidas (item 21). Entretanto, se não forem solicitadas dedu
ções, ou estas não forem admitidas pela lei, toma-se como líquido 
o respectivo rendimento bruto (art. 70, parágrafo único) . 

Retomando o exemplo dado (item 20), vamos admitir que 
o declarante não solicitou dedução por não ter havido paga
mento de corretagem nem de comissões. 

Portanto, os Cr$ 22.500, total dos juros auferidos, serão con
signados na declaração de rendimentos (pág. 4), da maneira 
seguinte: 

Cédula I Rendiménto Bruto I Deduções I Rendimento Líquido 
(Cr$) (Cr$) (Cr$) 

-
A I 22.500 I - , 22.500 



23 - CÉDULA B: Nesta cédula são classificados (art. 41> 
os rendimentos provenientes do uso ou detenção de capital 
alheio, não compreendidos na cédula A, tais como: 

Anuidades, bonificações, dotações e quaisquer outros lucros 
que ultrapassarem a importância da apólice de seguro; 

Diferença, para mais, entre o valor de emissão ou aquisição 
e o de resgate ou reembôlso da ação; 

Indenizações ou compensações pagas pela liquidação ante
cipada de empréstimos; 

Juros da alienação de bens e direitos, quando o adquirente 
ficar a dever uma parte ou a totalidade do preço; 

Juros de cauções e de fianças, em moeda, para garantia de 
contratos de qualquer natureza; 

Juros de contas correntes mantidas com o mesmo devedor 
ou depositário, quando fôr credor o saldo do balanço; 

Juros de créditos comerciais, quando êstes tiverem o caráter 
jurídico de empréstimos; 

Juros de debêntures ou de outras obrigações ao portador, 
provenientes de empréstimos contraídos dentro ou fora do País, 
por sociedades nacionais ou estrang~iras, quando o respectivo 
possuidor se identificar; 

Juros de depósitos, em moeda, a prazo e à vista, para qual
quer fim, seja qual fôr o depositário; 

Juros de dívidas ou empréstimos pecuniários, sejam quais 
forem as formas contratuais, as garantias da operação e a na
tureza do título ou contrato, sem distinção quanto ao caráter 
civil ou comercial da convenção, inclusive os juros compensa
tórios ou moratórios e os que resultarem de créditos decorrentes 
de sentenças judiciais. Todavia, a autoridade lançadora, obser
vadas a taxa usual e a natureza do título ou contrato, arbitrará 
os juros nêle dissimulados, se o credor deixar de atender ao 
pedido de esclarecimentos ou informar juros menores que os 
percebidos; 

Juros de empréstimos garantidos por penhor ou hipoteca 
de móveis e imóveis, inclusive quando o devedor tiver dado 
propriedade imóvel em anticrese; 
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Juros de empréstimos representados por efeitos de co
mércio; 

Juros de fianças, em moeda, relativas ao exercício de cargos, 
funções, profissões ou empregos, públicos ou privados; 

Juros, em geral, no caso de novação que converta o crédito 
ou dívida inicial em empréstimo, tais como: 

a) de crédito do vendedor, quando o preço da venda 
fôr convertido em empréstimo pela novação do crédito res
pectivo; 

b) de importância correspondente a dotes pagos em 
prestações, quando o donatário o tiver novado em em
préstimo nas mãos do constituinte; 

c) de títulos emitidos em substituição de obrigações 
que representem o preço de venda; 

Juros fixos, até 12% ao ano, atribuídos aos titulares do 
capital social das cooperativas; 

Juros fixos ou variáveis e quaisquer bonificações ou anui
dades das obrigações nominativas emitidas por pessoas jurídicas 
estrangeiras de direito público ou pelas sociedades nacionais ou 
estrangeiras que operem no território nacional; 

Juros mínimos e comissões em contas-correntes ou em re
servas de fundos mutuados, nos contratos de abertura de cré
dito ou de financiamento, enquanto não forem sacados; 

Lucros nas operações de desconto; 

Lucros nas operações de reporte. 

Note-se que os juros de contas-correntes conjuntas são in
cluídos, proporcionalmente, nos rendimentos brutos de cada ti
tular. Quando forem negociados títulos sob condição de o com
prador pagar ao vendedor, até à data da operação, os juros res
pectivos, êstes serão incluídos proporcionalmente nos rendi
mentos brutos de ambos. 

Estão excluídos da cédula B: (1.0) os juros de empréstimos 
contraídos por pessoas jurídicas brasileiras de direito público; 
(2.°) os juros das dívidas resultantes da prestação de serviços; 
(3.°) o deságio concedido por pessoa jurídica na venda ou co
locação, no mercado, de debêntures ou outras obdgações ao por
tador e letras de câmbio ou outros títulos de crédito; e (4.°) os 
juros moratórios e quaisquer outras compensações pelo atraso 
no pagamento de "royalties". É que os primeiros são classificados 
na cédula A; os segundos, nas cédulas em que couberem, de 
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acôrdo com a respectiva origem, isto é, juros decorrentes de 
salários atrasados, na cédula C; juros do atraso de aluguéis, na 
cédula E, etc.; relativamente ao terceiro, isto é, o deságio, a lei 
dispõe expressamente que nos exercícios de 1966 e 1967 êle 
está sujeito tão-somente ao impôsto de renda arrecadado na 
fonte; e os últimos, a saber, os juros moratórios e outras com
pensações pelo ,atraso no pagamento de "royalties", são clas
sificados na cédula H. 

24 - MANEIRA DE DECLARAR OS RENDIMENTOS DA 
CÉDULA B: Se o indivíduo tinha, no ano civil anterior, depó
sitos em bancos, empréstimo feito a particular e dinheiro em 
conta-corrente em firma de que seja sócio, deve declarar os 
juros auferidos da maneira seguinte (pág. 2 do formulário): 

Cédula \ Espécie do I Fonte Pagadora e 1 Importância \ Observações . Rendimento Localidade 
-

Cr$ 
B Jur09 Bco. Nacional - GB. 22.800 Prazo fixo 

B Juros Bco. Guaranis - GB. 6.500 Dep. popul. 

B Juros Zoroa~tro Pinto - R. 15.200 Nota promia. 
Sol, 21 - GB. 

B Juros Bodegas, Silva & Cia. 
I C/Corrente R. J asmin, 1 - GB. 54.500 

25 - DEDUÇCES NA CÉDULA B: Podem ser deduzidas 
nesta cédula (art. 63), unicamente, as despesas de corretagem 
na compra e venda dos títulos e as comissões para o recebi
mento dos juros. Se tais despesas não tiverem sido pagas no 
ano civil anterior, ou não forem cabalmente comprovadas ou 
justificadas, a critério da autoridade lançadora, ou ainda, se 
forem exageradas em relação ao rendimento cedular bruto, 
podem ser canceladas sem a prévia audiência do declarante. 

26 - RENDIMENTO LíQUIDO DA CÉDULA B: Cons
titui rendimento líquido desta cédula (art. 70), a diferença entre 
o rendimento bruto nela declarado e as deduções permitidas 
(item 25). Todavia, se estas não forem solicitadas ou não forem 
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admitidas pela lei, toma-se como líquido o respectivo rendi
mento bruto (art. 70, parágrafo único) . 

Retomando o exemplo dado (item 24), vamos admitir que 
o declarante não solicitou dedução por não ter havido paga
mento de corretagem nem de comissões. 

Portanto, os Cr$ 99.000, montante dos juro!! auferidos, são 
declarados da maneira seguinte (pág. 4 do formulário): 

Cédula I 
Rendimento Bruto I Deduções \ Rendimento Líquido 

(Cr$) (Cr$) (Cr$) 

A ................. . ............. . o ••••••••••••••••• 

B 99.000 - 99.000 



27 - CÉDULA C: Nesta cédula são classificados (art. 47) 
os rendimentos de trabalho assalariado, assim entendidas tôdas 
as espécies de retribuição por serviços prestados no exercício 
de cargo, função ou emprêgo, público ou privado, e, também, 
os proventos ou vantagens pagos sob qualquer título ou forma 
contratual pela União, Estados ou Municípios; pelos órgãos au
tárquicos, paraestatais ou de economia mista; pelas firmas e 
sociedades ou por particulares, tais como: 

Abonos; 

Adicionais; 

Ajudas de custo; 

Bonificações; 

Comissões; 

Corretagens; 

Décimo-terceiro salário; 

Diárias, em geral; 

Extraordinários; 

Gorjetas; 

Gratificações de empregados, sob qualquer designação, ex
cluída a de Natal (13.° salário), limitadas, todavia, a Cr$ 
1.905.120, anuais, para cada beneficiado (art. 180); 

Honorários; 

Interêsses; 

Meio-soldos; 

Ordenados; 

Participações; 
Pensões, civis ou militares, de qualquer natureza; 

Percentagens; 
Prêmios; 

Proventos da aposentadoria ou reforma de cargos, funções 
ou empregos, públicos ou privados, exercidos no passado; 

Quotas-partes em multas ou em receitas; 

Remunerações dos caixeiros-viajantes; 
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Remunerações dos conselheiros fiscais ou consultivos de 
sociedades comerciais ou civis de qualquer espécie, limitadas, 
todavia, a Cr$ 630.000, anuais, para cada beneficiado; 

Remunerações do titular de emprêsa individual e sócios-ge
rentes, diretores ou administradores de sociedades comerciais 
ou civis de qualquer espécie, observados os seguintes requisitos: 

Até 

1.°) estarem representadas por importância mensal, fixa, 
levadas a despesas gerais ou contas subsidiárias na 
contabilidade das emprêsas individuais e sociedades; 

2.0) não terem excedido, no ano civil anterior, individual 
e coletivamente, aos limites mensais adiante estabele
cidos segundo o capital, considerando-se como capital 
da emprêsa individual a soma dos recursos próprios 
de seu titular aplicados nas atividades econômicas 
que a caracterizam: 

Negociante, Sócio, Diretor e Administrador 

Capital Realizado Remuneração mensal 

Cr$/milhão 
N.O máximo 

Beneficiados Individual Coletivamente 
Cr$/mil Cr$/mil 

........... 31,5 3 252 I 756 

Entre 31,S e 63 3 378 1.134 

Entre 63 e 126 5 504 2.520 

Entra 126 e 630 7 504 3.528 

Entre 630 e 1. 260 7 756 5.292 

Acima de 1.260 7 1.260 8.820 

Excluem-se do segundo requisito as emprêsas indivi
duais e sociedades cuja receita bruta seja constituída, em 
mais de 80%, de rendimentos oriundos de serviços profis
sionais ou de assistência técnica administrativa. Em tais 
pessoas jurídicas, não importa o capital, será de sete o nú
mero de beneficiados ganhando Cr$ 1.260.000 mensais, 
cada um, não podendo o montante exceder, coletivamente, 
a Cr$ 8.820.000, por mês. A lei equipara a retribuição 
dos serviços prestádos por representante de firma ou so-



GUIA GERAL DO IMPOSTO DE RENDA / PESSOAS F/SleM 25 

ciedade estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, à re
muneração dos diretores de sociedades anônimas nacionais. 
Note-se que serão classificadas na cédula F, as remunera
ções que não satisfizerem ao primeiro requisito e as que 
excederem aos limites fixados no segundo. 

Remunerações dos trabalhadores avulsos a que se refere a 
Lei Orgânica da Previdência Social: 

Representações; 

Salários; 

Soldadas; 

Soldos; 

Subsídios; 

Suplementações; 

Vantagens, em geral; 

Vencimentos; 

Verbas, dotações e auxílios para representação ou custeio de 
despesas necessárias ao exercício de cargo, função ou emprêgo. 

Classificam-se, também, nesta cédula: as importâncias, em 
moeda, com que fôr beneficiado o devedor, nos casos de can
celamento ou perdão de dívida. em troca de serviços prestados; 
as importâncias correspondentes ao aluguel do imóvel de mo· 
radia do empregado, pago a terceiros pelo empregador, ou a 
diferença entre o que o empregador pagou pela locação e o 
que cobrou a menos do empregado pela respectiva sublocação; 
os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso 
no pagamento de remunerações por trabalho assalariado; o paga
mento ou reembôlso pelo empregador, dos impostos ou contri
buições que a lei prevê como encargo do empregado; e os prê
mios de seguro de vida do empregado, pagos pelo empregador, 
quando o segurado tiver o direito de nomear outrem ou fôr êle 
próprio o beneficiado pelo capital segurado. 

Note-se que as remunerações por trabalho assalariado pres
tado em mais de um ano civil, em montante que exceda a 10% 
dos demais rendimentos brutos do declarante, no ano de base, 
e recebidas acumuladamente por anterior incapacidade do de
vedor para pagá-las, ou por decisão administrativa ou judicial, 
podem ser distribuídas pelos exercícios financeiros a que cor
responderem, desde que seja requerido por escrito até 30 de 
abril do ano seguinte ao do recebimento. Entretanto, se as re
munerações corresponderem a mais de cinco anos, ou a período 
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anterior ao último qüinqüênio, serão distribuídas proporcional
mente pelos últimos cinco anos, inclusive o do recebimento. 
Assim, também, nos casos de pensões referentes a mais de um 
ano, quando recebidas após habilitação demorada. 

Note-se, outrossim, que não estão sujeitas ao impôsto, as 
importâncias recebidas pelos assalariados, a título de indeniza
ção por acidente no trabalho, nem as recebidas por despedida 
ou rescisão do seu contrato de trabalho, desde que não exce
dam os limite~ garantidos por lei; os proventos da aposentado
ria ou reforma motivada por alienação mental, cardiopatia 
grave, cegueira, lepra, neoplasia maligna, paralisia e tuber
culose ativa, inclusive os proventos recebidos pelos mutilados 
de guerra, ex-integrantes da Fôrça Expedicionária Brasileira e 
as importâncias correspondentes ao salário-família previsto em 
lei e ao aviso prévio pago em moeda por motivo de despedida 
do assalariado. 

28 - MANEIRA DE DECLARAR OS RENDIMENTOS DA 
CÉDULA C: Se o indivíduo teve, no ano de base, proventos 
de aposentadoria do Govêrno federal e salários de uma em
prêsa privada, deve computá-los no formulário (página 2), da 
maneira seguinte: 

Cédula 

C 
C 

I Espécie do \ Fonte Pagadora e 
Rendimento Localidade 

I 
Vencimentos I Tesouro Nacional 
Salários Cia. X. Y . Z. SI A 

I 
Importância I Ob -Cr$ servaçoes 

I 
480.000' --
360.000 Abr./Dez. 

29 - DEDUÇÕES NA CÉDULA C: Nesta cédula podem 
ser deduzidas (art. 64>, unicamente, as despesas adiante enume
radas, quando necessárias ao desempenho de cargo, função 
ou emprêgo: - de viagem e estada fora do lugar de residên
cia, tais como os gastos pessoais de passagem, alimentação, alo
jamento, transporte de volumes e aluguel de local destinado 
aos mostruários, até o limite do custo, se indenizadas pelo em
pregador, ou as comprovadas, se custeadas pelo próprio decla
rante, ou ainda, até 30% do rendimento bruto declarado na 
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cédula, independentemente de comprovação, se se tratar de ti
tular de mandato eletivo de representação popular ou de cai
xeiros-viajantes, desde que corram por conta dos mesmos; as 
diárias e ajudas de custo recebidas dos cofres públicos ou de 
outro empregador, destinadas à indenização dos gastos de trans
ferência e instalação do declarante e sua família em lugar dife
rente daquele em que residia; as contribuições para associações 
científicas e as despesas com a aquisição ou assinatura de 
jornais, revistas e livros técnicos; as despesas de compra ou 
aluguel de instrumentos, materiais e utensílios necessários ao 
desempenho do cargo, função, trabalho ou serviço, quando 
correrem por conta do empregado, ou 5% do rendimento bruto 
declarado na cédula, independentemente de comprovação; as 
contribuições para os institutos e caixas de aposentadorias e 
pensões ou para outros fundos de beneficência; o impôsto sin
dical e outras contribuições para o sindicato de representação 
da respectiva classe; a totalidade das quantias recebidas dos 
cofres públicos, a título de representação, para exercer função 
transitória no Exterior, de duração até seis meses consecutivos, 
ou, então, o valor efetivamente recebido para cada caso, quan
do o desempenho seja por prazo maior de seis meses conse
cutivos; as despesas pessoais de locomoção, até 5% do rendi
mento cedular bruto de cada beneficiado, independentemente 
de comprovação, quando não forem indenizadas pelos cofres 
públicos ou por outro empregador aos seus servidores ou em
pregados que exerçam permanentemente as funções externas 
de cobrador, fiscal, inspetor, propagandista, vendedor ou seme
lhantes. que exijam constante locomoção; as diárias recebidas 
dos cofres públicos, exceto as pagas aos membros de órgãos 
administrativos de deliberação coletiva; as despesas de repre
sentação pagas por entidades privadas aos seus dirigentes ou 
administradores, ou a empregados cujas atribuições imponham 
gastos desta natureza, desde que não excedam a 15% da res
pectiva remuneração mensal, fixa; as despesas com a aquisição 
de uniformes ou roupas especiais exigidas pelo trabalho ou 
serviço. observadas as condições seguintes: (I) não sejam in
denizadas pelo empregador, (II) não ultrapassem a 20% do 
respectivo rendimento bruto declarado na cédula, quando se 
tratar de cantores e artistas que representem em espetáculos 
públicos, e (II1) a 5%, nos demais casos; as diferenças de caixa 
e as perdas realmente pagas por tesoureiros ou outros empre
gados que efetivamente manipulem valôres, desde que não in
denizadas por seguros ou gratificações de "quebra de caixa", 
excluindo-se, todavia, as que resultarem de ação dolosa dêsses 
profissionais; os juros e a amortização de empréstimos con
traídos pelo assalariado para custear a sua educação, treina
mento ou aperfeiçoamento; e as despesas com ação judicial, 
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necessárias à percepção dos rendimentos, inclusive as de advo
gados, se correrem por conta do declarante e não houver in
denização. 

Note-se que se essas despesas não tiverem sido pagas no 
ano de base, ou não forem cabalmente comprovadas ou justi
ficadas, a critério da autoridade lançadora, ou ainda, se forem 
exageradas em relação ao rendimento bruto declarado na cé
dula, podem ser canceladas sem a prévia audiência do declarante. 

30 - RENDIMENTO LíQUIDO DA CÉDULA C: Consti
tui rendimento líquido desta cédula (art. 70) a diferença entre 
o rendimento bruto nela declarado e as deduções cedulares per
mitidas (item 29). Porém, se não forem solicitadas deduções, 
ou estas não forem admitidas, inclusive por já terem sido de
duzidas noutras cédulas, toma-se como líquido o respectivo 
rendimento bruto (art. 70, parágrafo único) . 

Retomando, pois, o exemplo dado (item 28), solicitemos 
as seguintes deduções: Cr$ 24.000, relativos ao Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado; Cr$ 28.800, 
ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos lndustriários e 
Cr$ 2.000 de lmpôsto Sindical. 

Portanto, o rendimento bruto, as deduções cedulares e o 
rendimento líquido, são computados na declaração de rendi
mentos (página 4), da maneira seguinte: 

Cédula I 
Rendimento Bruto I Deduções I Rendimento Líquido 

(Cr$) (Cr$) (Cr$) 
I 

A - - -
B - - -
C 840.000 54.800 785.200 



31 - CÉDULA D: Nesta cédula são classificados (art. 49) 
os rendimentos do trabalho não compreen.didos na cédula C, 
tais como: 

Comissões e corretagens dos corretores, despachantes e lei
loeiros, seus prepostos e ajudantes; 

Custas e emolumentos dos serventuários da Justiça, como 
notários, oficiais públicos, tabeliães e outros, se não forem re
munerados unicamente pelos cofres públicos; 

Direitos autorais de obras artísticas, científicas, didáticas, 
literárias ou urbanísticas e de projetos técnicos de construção, 
instalação ou equipamento; 

Honorários do livre exercício das profissões de advogado, 
contador, dentista, engenheiro, escritor, escultor, jornalista, 
médico, professor, pintor, veterinário e de outras que se lhes 
possam assemelhar; 

Lucros da exploração individual de contratos de emprei
tada unicamente de serviços, seja qual fôr a natureza, quer se 
trate de trabalhos arquitetônicos, terraplenagem, topográficos, 
construções de alvenaria e outras congêneres, quer se trate de 
serviços de utilidade pública, tanto de construções, como de 
estudos; 

Remunerações das ocupações, profissões e prestação de 
serviços não comerciais; 

Remunerações das pessoas que tomando parte em atos de 
comércio, como agentes, representantes e outras, todavia não 
os praticam por conta própria. 

Classificam-se também nesta cédula as importâncias, em 
moeda, com que foi beneficiado o devedor, nos casos de can
celamento ou perdão de dívida em troca de serviços prestados, 
assim como os juros de dívidas resultantes da prestação de 
serviços. 

Note-se que os honorários dos profissionais liberais, relati
vos à prestação de serviços com estipulação contratual preven
do o recebimento acumulado ou final, desde que requerido por 
escrito, até 30 de abril do ano seguinte ao do recebimento, com 
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comprovantes de que foram recebidos no ano de base, podem 
ser distribuídos pelos exercícios financeiros a que correspon.
derem, salvo se se referirem a mais de cinco anos, ou a período 
anterior ao último qüinqüênio, hipóteses em que serão distri
buídos proporcionalmente pelos cinco últimos exercícios finan
ceiros, inclusive o da cobrança do impôsto (art. 96) . 

Essa distribuição é permitida, também, nos casos de prê
mios ou vintenas do testamenteiro, em inventários que não se 
encerrem dentro do prazo de dezoito meses, contado da data 
da sua abertura, bem como nos de royalties e direitos au
torais de obras artísticas, científicas, didáticas, literárias ou 
urbanísticas e projetos técnicos de construção, instalação ou 
equipamento. Todavia, tratando-se de royalties e de direitos 
autorais, somente será admitida, no caso de que os rendimentos 
recebidos acumuladamente, no ano de base, o tenham sido em 
montante superior a 30% da média dos mesmos rendimentos, 
nos cinco anos civis anteriores. 

32 - MANEIRA DE DECLARAR OS RENDIMENTOS 
DA CÉDULA D: Se o Leitor percebeu honorários médicos de 
diversos clientes, no ano de base, declare-os da maneira seguin
te (página 2 do formulário) : 

Cédula Rendimento Localidade Cr$ servaçoes I Espécie do I Fonte Pagadora e I Importância I Ob -

--n--\ Ho:=s~'-I n-i-v-er-so-S--C-li-en-t-es--'Il. 200.000 I -

33 - DEDUÇÕES NA CÉDULA D: Podem ser descon
tadas nesta cédula (art. 65» tôdas as despesas relacionadas com 
a atividade profissional, desde que necessárias à percepção 
dos rendimentos ou à fruição, posse ou uso da fonte produ
tora dêles, inclusive, por exemplo: os gastos pessoais de via
gem e estada (item 29); as contribuições para as associações 
científicas; as despesas com a aquisição ou a assinatura de jor
nais, revistas e livros técnicos e compra ou aluguel de instru
mentos, materiais e utensílios indispensáveis ao desempenho 
da profissão; o aluguel do imóvel destinado ao exercício da 
atividade; o consumo de água, fôrça motriz, iluminação e tele-
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fone no local destinado ao exercício da profissão; os prêmios 
de seguro contra fogo e outros riscos das instalações destina
das ao exercício da atividade; as gratificações, ordenados, salá
rios e outras remunerações por serviços recebidos em razão da 
profissão; o aluguel ou custeio de veículos usados em ser
viço pelos médicos ou seus auxiliares; os impostos relativos ao 
exercício da profissão; o impôsto sindical; as contribuições, 
como empregador, às instituições de previdência social; as 
custas, emolumentos e taxas processuais cobradas englobada
mente com os honorários; os juros sôbre o saldo devedor do 
preço pago pela aquisição dos bens que produziram os rendi
mentos, etc. 

Sempre que seja utilizada para o exercício da atividade a 
casa alugada de moradia particular, é permitido descontar a 
quinta parte do aluguel, se êste já não tiver sido descontado 
pelo exercício da profissão em outro local. 

Podem ser descontadas, ainda, as quotas razoáveis de de
preciação do capital de primeiro estabelecimento, fixadas em 
relação ao valor de aquisição das instalações e à sua duração, 
assim como as quotas-partes de lucros distribuídos a terceiros, 
desde que sejam indicados a natureza da operação ou a causa 
da distribuição e os nomes e endereços das pessoas beneficia
das e as quantias pagas. 

Note-se que as deduções nesta cédula não podem exceder, 
englobadamente, a 40% do rendimento cedular bruto, salvo se 
a receita e a despesa, corroboradas com documentos idôneos, 
constarem de assentamentos feitos com regularidade em livro 
sem emendas, borrões ou rasuras, registrado e autenticado pela 
repartição do Impôsto de Renda ou, na falta desta, pela repar
tição arrecadadora competente do domicílio fiscal do declarante. 

Excepcionalmente, podem ser descontados como despesas 
necessárias à atividade exercida em veículo de que o mo
torista seja o dono, e independentemente de comprovação, 60% 
do rendimento bruto declarado nesta cédula, no caso de trans
porte de carga, ou 40% do rendimento bruto cedular, no caso 
de transporte de passageiros. 

Note-se, ainda, que se as despesas permitidas não tiverem 
sido pagas no ano de base, não forem cabalmente comprovadas 
ou justificadas, a critério da autoridade lançadora, ou forem 
exageradas em relação ao rendimento cedular bruto, poderão 
ser canceladas sem a prévia audiência do declarante. 

34 - RENDIMENTO LíQUIDO DA CÉDULA D: Consti
tui rendimento líquido desta cédula (art. 70) I a diferença entre 
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o rendimento bruto nela declarado e as deduções cedulares 
(item 33); todavia, se estas não forem solicitadas ou não forem 
admitidas, inclusive por já terem sido deduzidas noutras cédu
las, toma-se como líquido o respectivo rendimento bruto (art. 
70, parágrafo único) . 

Retomando, pois, o caso exemplificado (item 32), solicite
mos as sê'guintes deduções: Cr$ 50.000 de contribuições às 
associações científicas e assinaturas de revistas técnicas; Cr$ 
20.000 de despesas de expediente, correspondência e publicida
de; Cr$ 180.000 de aluguel do consultório; e, igualmente, Cr$ 
180.000 do salário da recepcionista, tudo no montante de Cr$ 
430.000. 

Portanto, o rendimento bruto, as deduções cedulares e o 
rendimento líquido serão computados no formulário da decla
ração de rendimentos (página 4), da seguinte maneira: 

Cédula 

A 
B 
C 
D 

I Rendimento Bruto I Deduções 
(Cr$) (Cr$) 

.................. 1 ............. . 

1.200.000 430.000 

\ 

Rendimento Líquido 
(Cr$) 

770.000 



35 - CÉDULA E: Nesta cédula são classificados (art. 50) 
os rendimentos de qualquer espécie oriundos da ocupação, uso 
ou exploração de bens corpóreos, tais como: 

Aforamento, arrendamento ou subarrendamento, locação ou 
sublocação, direito de passagem ou uso de terrenos, seus acres
cidos e benfeitorias, inclusive construções de qualquer natureza; 

Direito de aproveitamento ou uso de águas privadas ou da 
fôrça hidráulica; de exploração de conjuntos industriais; de 
exploração ou uso de bens móveis de qualquer natureza, ou 
de películas cinematográficas; 

Locação ou sublocação e arrendamento ou subarrendamen
to de pastos naturais ou artificiais e de campos de invernada; 

Valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido 
o seu uso gratuitamente. 

Classificam-se também nesta cédula as importâncias corres
pondentes a benfeitorias e melhoramentos realizados, a que o 
contrato obrigue o locatário, se reverterem sem indenização em 
benefício do locador; as comissões, corretagens, impostos, juros, 
taxas e remunerações de trabalho assalariado, autônomo ou 
profissional, pagos a outrem, por conta do locador; as indeni
zações auferidas pelo locador, por rescisão ou término anteci
pado do contrato; as luvas, prêmios, gratificações ou outras im
portâncias percebidas pelo locador, devido à celebração do con
trato; as parcelas, fixas ou variáveis, de interêsses, participa
ções ou percentagens auferidas periodicamente ou não pelo lo
cador; e, as importâncias correspondentes aos preços de ben
feitorias, móveis ou outros bens vendidos pelo locador, se cons
tituírem compensação para êle, pela anuência em celebrar o 
contrato. 

Computam-se proporcionalmente no rendimento bruto do 
declarante e no dos outros condôminos, os aluguéis dos bens 
possuídos em condomínio. 

Quanto aos aluguéis que o declarante recebeu por anteci
pação, no ano de base, ainda que correspondam a mais de um 
ano civil, devem ser declarados englobadamente na declara
ção de rendimentos para o exercício da cobrança do impôsto. 
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Se o Leitor ocupar, como moradia própria, imóvel residen
cial de sua propriedade, está legalmente dispensado de incluir 
o respectivo valor locativo no rendimento bruto; em contra
partida, não poderá descontar nenhuma despesa relacionada com 
o referido imóvel, seja de que natureza fôr. 

Note-se que nos contratos de locação em que seja assegu
rado ao locatário, além da opção de compra do bem locado, o 
direito de compensar os aluguéis com o preço de aquisição, 
apenas se considera para efeitos de tributação, a parte do pa
gamento que não constituir prestação do preço de aquisição. 

36 - MANEIRA DE DECLARAR OS RENDIMENTOS DA 
CÉDULA E: Se o indivíduo possuir imóveis, deve declarar os 
aluguéis recebidos no ano base, com indicação dos nomes e ende
reços dos respectivos inquilinos, da maneira seguinte (página 2 
do formulário): 

Cédula 

E 
E 
E 
E 

Nome do Locatário e Local 
de cada Imóvel 

João F. Pôrto - R. Hermengarda, 20 
Leonardo Sá - R. Tupis, 198 
José Ramalho - R. Paraopeba, 119 
Tte. Léo Pinto - R. Paraopeba, 121 

I 
I Impostos e 

Aluguel, etc./ Taxas Ded. 
Cr$ Cr$ 

180.000 
240.000 
180.000 
180.000 

24.000 
36.000 
24.000 
24.000 

37 - DEDUÇÕES NA CÉDULA E: Podem ser desconta
das nesta cédula (art. 67), quando tiverem corrido por conta 
do locador ou sublocador, as despesas com o pagamento, no ano 
de base, de impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais ou 
municipais que gravaram os bens que produziram os rendi
mentos, excluindo-se as multas e adicionais cobrados por ex
cesso de prazos legalmente estabelecidos; de juros sôbre o saldo 
devedor do preço pago pela aquisição dos bens que produziram 
os rendimentos; de conservação dos bens corpóreos, até 10%, 
no máximo, do rendimento bruto declarado nesta cédula; de 
comissões pagas para a cobrança ou recebimento do rendimento, 
até 5%, no máximo, do rendimento bruto declarado nesta cé
dula; de prêmios de seguro dos bens que produziram os rendi
mentos; e; de fôro e taxas de ocupação, no caso de enfiteuse. 

Podem ser descontadas, também, as despesas de consumo 
de ar condicionado; de aquecimento e refrigeração de água; de 
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fôrça e luz elétricas; de salários de zelador e ascensorista; de 
manutenção de elevadores; de materiais de limpeza e conser
vação de edifícios de apartamentos, condomínios, vilas ou pré
dios em ruas particulares, ou as quotas-partes nessas despesas, 
quando fôr o caso. 

Note-se que a lei permite descontar, ainda, as quotas de 
depreciação, amortização ou exaustão dos bens que produziram 
os rendimentos. 

Entretanto, se as despesas permitidas não tiverem sido efe
tivamente pagas no ano de base, ou não forem cabalmente com
provadas ou justificadas, a critério da autoridade lançadora, ou 
ainda, se forem exageradas em relação ao rendimento cedular 
bruto, poderão ser canceladas sem a prévia audiência do de
clarante. 

38 - RENDIMENTO LíQUIDO DA CÉDULA E: Cons
titui rendimento líquido desta cédula (art. 70), a diferença entre 
o rendimento bruto nela declarado e as deduções cedulares 
(item 37); se estas não forem solicitadas ou não forem admi
tidas, toma-se como líquido o respectivo rendimento bruto 
(art. 70, parágrafo único). 

Retomando o caso exemplificado (item 36) e admitindo-se 
que o leitor, além dos Cr$ 108.000 de impostos e taxas, pagou 
Cr$ 1.500 de prêmios de seguro contra fogo, terá o direito de 
descontar mais Cr$ 78.000 de conservação dos bens e Cr$ 39.000 
de comissões para arrecadar os aluguéis, tudo num total de 
Cr$ 226.500 de deduções cedulares. 

Portanto, o rendimento bruto, as deduções cedulares e o 
rendimento líquido serão computados no formulário da decla
ração de rendimentos (página 4), da maneira seguinte: 

Cédula Rendimento Bruto I 
Deduções I Rendimento Líquido 

(Cr$) (Cr$) (Cr$) 

A .................. .......... .... ................. . 

B .......... .... .................. 

C o ••••••••••••• .......... ........ ........ .......... 
D o ••••••••••••• o ••••••••••••••••• 

. ....... ........ "1 
E .................. 226.500 553.500 

780.000 



39 - CÉDULA F: Nesta cédula são classificados (art. 51) 
os rendimentos de qualquer natureza recebidos do Exterior, e os 
adiante, distribuídos pelas emprêsas individuais e sociedades: 

, Bonificações, comissões, gratificações ou semelhantes, 
imputadas aos titulares e sócios, pela não indicação da natureza 
da operação ou causa que deu origem ao rendimento, ou ainda, 
pelo fato do comprovante de pagamento não individualizar o 
respectivo beneficiado; 

Dividendos e quaisquer bonificações atribuídas às ações no
minativas e ao portador; 

Fundos ou lucros utilizados na amortização de ações nomi
nativas e ao portador, sem redução do capital; 

Gratificações ou participações no resultado, atribuídas aos 
dirigentes ou administradores; 

Lucros, computando-se o lucro arbitrado ou presumido, 
quando não fôr apurado o real; 

Lucros ou dividendos distribuídos sob forma disfarçada, 
computando-se: 

a) a diferença entre o valor de mercado e o de alienação 
por valor notoriamente inferior ao de mercado, no caso de 
bem ou direito alienado, a qualquer título, a acionista, sócio, 
dirigente ou participante nos lucros e às pessoas compreen
didas como seus encargos de família e dependentes; 

b) a diferença entre o valor de mercado e o de aquisição 
por valor notoriamente superior ao de mercado, no caso de 
bem ou direito adquirido, a qualquer título, a uma das pes
soas referidas na letra a; 

c) a importância mutuada, no caso de empréstimo conce
dido a qualquer uma das pessoas referidas na letra a, se a 
firma ou sociedade dispuzer de lucros acumulados ou reser
vas não impostas pela lei, salvo: (I) se revestir forma es
crita; (11) se estabelecer condições de juros, deságios, inde
xação ou correção monetária semelhante aos empréstimos 
mais onerosos tomados pela pessoa jurídica; e (111) se fôr 
resgatado no prazo máximo de três anos. Note-se que, em 
se tratando de lucros ou reservas acumuladas após a con-
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cessão do empréstimo, aplicar-se-á o disposto nesta letra 
a partir do momento em que atingir o montante do em
préstimo. Não se aplica o disposto nesta letra: aos emprés
timos concedidos a seus acionistas por bancos e emprêsas 
de seguros e capitalização nem por sociedades de crédito, 
investimento e financiamento; 

d) a importância paga, no caso de despesa particular de 
qualquer uma das pessoas referidas na letra a, salvo se o 
pagamento satisfizer as condições legais para ser classificado 
como remuneração de trabalho assalariado, autônomo ou 
profissional; 

e) a importância perdida, no caso do não exercício da 
prerrogativa de adquirir bem ou direito pertencente a qual. 
quer uma das pessoas referidas na letra a, se dêle resultar 
a perda do sinal ou do depósito de garantia, ou ainda, da 
importância paga para obter a opção de aquisição; 

f) a remuneração paga a qualquer uma das pessoas refe
ridas na letra a, por trabalho assalariado, autônomo ou pro
fissional que não corresponda a serviços prestados; 

g) o aluguel ou royalty pago a qualquer uma das pessoas 
referidas na letra a, se não corresponder ao efetivo uso, 
exploração ou fruição de bem ou direito, ou, então, em 
montante que exceda o valor de mercado; 

h) o valor das ações, quotas ou participações, correspon
dentes ao aumento do capital, no caso da redução do capital 
social e conseqüente amortização de ações' ou quotas, de
volução de participa"ção de sócios, antes de decorridos dois 
anos da incorporação de reservas ou lucros ao capital social; 

i) o valor da amortização ou resgate de partes benefi
ciárias, antes de decorridos cinco anos da sua emissão, se 
emitidas para colocação gratuita; 

j) o valor do direito de transferência, ou a diferença entre 
êsse valor e o pago pelos sócios ou acionistas, no caso de 
transferência a êles, sem pagamento ou por valor inferior 
ao de mercado, do direito de preferência à subscrição de 
ações no capital de outra sociedade; 

k) o valor dos dividendos incorporados ao capital, com 
a conseqüente distribuição de ações, de dividendos fixos 
ou mínimos de ações preferenciais, se devidos há menos de 
dois anos; 
1) o valor das açÕes preferenciais resgatadas dentro de 
dois anos da sua emissão, se resultaram da incorporação de 
lucros ou reservas ao capital; 
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Retiradas não escrituradas em despesas gerais ou contas 
subsidiárias e as que apesar de escrituradas nessas contas, não 
corresponderem à remuneração por serviços prestados às firmas 
ou sociedades, e ainda, as quantias excedentes aos limites per
mitidos (item 27); 

Valor de resgate de partes beneficiárias ou de fundador e 
de outros títulos semelhantes, assim como os interêsses e quais
quer outros rendimentos dêsses títulos, quer sejam nominativos 
ou ao portador; 

Valor nominal das ações novas distribuídas a proprietários 
de ações nominativas ou ao portador e os interêsses superiores 
aos lucros e dividendos, em conseqüência de: 

I - aumento de capital, com recursos tirados de quais
quer fundos; 

H - utilização de quaisquer fundos, inclusive os de amor
tização, de depreciação e de reavaliação do ativo; 

IH - valorização do ativo; 

Vantagens auferidas pelos titulares e sócios de firmas ou 
sociedades, com a valorização do ativo destas, no caso de incor
poração ou organização de nova sociedade. 

Classificam-se, também, nesta cédula, as quantias que exce
derem a 15% da remuneração mensal, fixa, retiradas por titu
lares ou sócios de emprêsas individuais ou sociedades, a título 
de representação; os juros sôbre o capital ou quota social, atri
buídos aos titulares ou sócios de emprêsas individuais ou socie
dades; e os lucros que os titulares de emprêsas individuais ti
verem recebido das sociedades de que aquelas sejam sócias, 
quer tais lucros tenham sido retirados ou transferidos para a 
conta particular dos referidos negociantes. Para os fins de 
declaração dos lucros de emprêsas individuais equiparadas a 
pessoas jurídicas pela legislação do impôsto de renda, somente 
serão considerados os lucros que tenham sido creditados ou 
pagos aos seus titulares. 

A inclusão nesta cédula dos rendimentos produzidos por 
títulos ao portador só terá lugar quando houver declaração de 
propriedade dêsses papéis de crédito, importando o silêncio do 
possuidor na opção pelo anonimato, isto é, pela arrecadação 
do impôsto nas fontes. 

Quando ocorrer a extinção das sociedades que amortizaram 
suas ações, as quantias até o valor nominal destas, atribuídas 
aos acionistas, gozam de isenção tributária. 
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40 - MANEI~,A DE DECLARAR OS RENDIMENTOS DA 
CÉDULA F: Se o indivíduo é quotista de uma sociedade e 
acionista de outra, e nesta beneficiado com o aumento do valor 
nominal das ações, declara os rendimentos do ano de base, da 
maneira seguinte (página 2 do formulário): 

Cédula I Espécie do 1 Fonte Pagadora e I Im~~m::ia I Observações Rendimento Localidade 

F Lucros A. B. & Cia. Ltda. 458.620 -
F Dividendos Cia. X.Y.Z. S/A 265.006 -
F Aum. v/Aço Cia. X.Y.Z. S/A 200.000 -

41 - RENDIMENTO LíQUIDO DA CÉDULA F: Consti
titui rendimento líquido desta cédula o próprio rendimento bru
to nela declarado, pois não há nenhuma dedução a fazer-se. 

Retomando, assim, o caso exemplificado no item 40, os ren
dimentos auferidos no ano de base são consignados no formu
lário da declaração de rendimentos (página 4), da maneira 
seguinte: 

Cédula I 
Rendimento Bruto 

I 
Deduções I Rendimento Líquido 

(Cr$) (Cr$) (Cr$) 

F I 923.620 I - I 923.620 



42 - CÉDULA G: Nesta cédula são classificados (art. 54) 
os rendimentos produzidos pelas atividades seguintes: 

Criação, recriação e engorda de animais de qualquer 
espécie; 

Cultura do solo, seja qual fôr a natureza do produto; 

Exploração da apicultura, piscicultura e sericicultura; 

Exploração das indústrias extrativas vegetal e animal; 

Transformação dos produtos agrícolas e pecuários, quando 
feita pelo próprio agricultor ou criador, com matéria-prima da 
propriedade agrícola ou pastoril explorada. 

Se o indivíduo teve rendimentos de exploração conjunta 
ou separada dessas atividades, poderá declarar o rendimento 
líquido real do ano agrícola ou pastoril ou o rendimento líquido 
presumido segundo o valor original da propriedade, ou de acôr
do com o seu valor corrigido monetàriamente sem comprovação 
e sem tributação do aumento patrimonial resultante. 

Considera-se rendimento líquido real, para efeito de tri
butação, o que resultar da escrituração feita de forma a merecer 
fé, a juízo da autoridade lançadora, não sendo dedutíveis as 
quantias aplicadas na aquisição de bens de qualquer natureza 
nem as despesas pessoais, salvo as de alimentação com recursos 
da propriedade agrícola. A receita e a despesa, corroboradas 
com documentos idôneos como as contas dos correspondentes 
e semelhantes, devem constar de escrituração mantida com 
regularidade em livro sem emendas, borrões ou rasuras, regis
trado e autenticado pelas repartições do Impôsto de Renda, ou 
na falta destas, pela repartição arrecadadora competente do 
domicílio fiscal do declarante. 

Observe-se que a pessoa física cuja receita bruta de explo
ração conjunta ou separada seja superior a Cr$ 22~.800.000, em 
cada ano, é obrigada a possuir escrituração legalizada, e se não 
a mantiver, ou esta não merecer fé, ou ainda, se couber opção 
pela declaração do rendimento líquido presumido, êste será: 
(1) o apurado mediante aplicação do coeficiente de 5% sôbre 
o valor original do imóvel rural representado pelas terras ex
ploradas, pastagens, construções, benfeitorias, maquinismos, 
máquinas agrícolas, culturas permanentes e gado de trabalho 
e de renda; ou (II) o arbitrado em 30% do valor declarado 
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para efeito do Impôsto Territorial, na hipótese de não ser pos
sível apurar com exatidão o valor das construções e benfeito
rias existentes; ou, ainda (In), o produto da aplicação do coe
ficiente de 3% sôbre o valor da terra nua, acrescido de l% 
sôbre o valor das construções, benfeitorias, máquinas agrícolas, 
culturas permanentes e gado de trabalho e de renda, e feita a 
compensação do impôsto territorial rural, correspondente ao 
último exercício. 

No caso de exploração individual de propriedade arrendada 
de terceiros, se não fôr declarado o rendimento líquido real, o 
rendimento líquido presumido será calculado consoante expli
cado relativamente aos proprietários, excluindo-se, para efeitos 
de cálculo, o valor anual dos bens arrendados. 

Os parceiros na exploração agrícola ou pastoril e na das 
indústrias extrativas vegetal e animal, têm o mesmo tratamento 
fiscal dispensado aos proprietários, sendo tributados, entretanto, 
na proporção do que a cada um couber nos rendimentos aufe
ridos. 

Nos casos de opção pelo rendimento líquido presumido, a 
declaração deve ser sempre instruída com tantos impressos 
(item 45) quantas sejam as propriedades agrícolas ou pastoris 
exploradas. 

Observe-se que a opção é irrevogável, e reputa-se feita 
quando o declarante entrega o formulário próprio devidamente 
preenchido e subscrito. 

43 - MANEIRA DE DECLARAR OS RENDIMENTOS DA 
CÉDULA G: Se o indivíduo possuir propriedade que explore 
individualmente, não importa a natureza da exploração, e 
optar pela determinação do rendimento líquido presumido, ins-

RENDIMENTOS DA CÉDULA G 

FORMA A: Rendimento líquido presumido, apurado em for
mulário próprio anexado a esta declaração (um 
para cada propriedade agrícola ou pastorial ex-
plorada) ............................... ,. 1.720.000 

FORMA B: RendimeTtto líquido real, apurado por meio de 
escrituração conforme demonstração anexa à 
declaração .............................. . 
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truirá a declaração com a correspondente fôlha suplementar, 
preenchendo o claro próprio do formulário (Forma A). No 
caso contrário, isto é, se optar pela tributação segundo o rendi
mento líquido real apurado por meio de escrituração, anexará 
a respectiva demonstração, consignando no claro próprio (For
ma B) o resultado. 

44 - RENDIMENTO LíQUIDO DA CÉDULA G: Nesta 
cédula não há deduções de nenhuma espécie (art. 45), consi
derando-se sempre líquido o rendimento computado, quer seja 
o -presumido, quer seja o real. 

Retomando pois o exemplo dado (item 43), o rendimento 
líquido presumido, isto é, Cr$ 1.720.000, será consignado no for
mulário (pág. 4), da maneira seguinte: 

Cédula I Rendimento Bruto I Deduções 

\ 
Rendimento Líquido 

(Cr$) (Cr$) (Cr$) 

G I 1. 720.000 I - I 1. 720.000 
I 

Para chegar ao rendimento declarado no formulário, ima
ginamos um imóvel rural, cujo valor fundiário, constante da 
declaração de bens ou do balanço patrimonial, já estivesse ca
dastrado, nos têrmos do Estatuto da Terra, assim: 

Terra .nua .............................. . 

Construções 

Benfeitorias 

Máquinas agrícolas ..................... . 

Culturas permanentes .................. . 

Gado de renda e de trabalho ........... . 

Valor do imóvel ..... . 

Cr$ 40.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

100.000.000 
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CÁLCULO 

3% do valor da terra nua ............. . 
1% dos demais valôres .................. . 

Total ............... . 
Compensação do impôsto territorial rural 

RENDIMENTO LíQUIDO 

45 

Cr$ 1 .200.000 
600.000 

1.800.000 
80.000 

1. 720.000 

46 - CÉDULA H: Nesta cédula são classificados (art. 55) 
os rendimentos do capital ou do trabalho não compreendidos 
nas outras cédulas, inclusive os percebidos de: 

Acréscimo do patrimônio pessoal à exceção de valôres que 
não são tributados (item 66), quando a repartição lançadora 
comprovar que êsse aumento não corresponde aos rendimetltos 
declarados; 

Alienação, a qualquer título, de fórmulas ou processos de 
fabricação, de marcas de comércio ou de indústria, e de pa
tentes de invenção; 

Cessão de direitos quaisquer, menos de direito de cessão 
de promessa de compra e venda de propriedades imobiliárias; 

Comércio e indústria, desde que o beneficiado não exerça 
habitualmente a profissão de comerciante ou industrial; 

Exploração, uso ou fruição de direitos, tais como: 

a) de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive flo
restais; 

b) de explorar direitos autorais, notando-se que no caso 
de bens ou obras exploradas pelo próprio autor ou cria
dor, os rendimentos auferidos são classificados na cédula D; 

c) de explorar ou usar fórmulas ou processos de fabrica-
o ção, marcas de comércio ou indústria e patentes de in

venção; 

d) de pesquisar e extrair recursos minerais; 

Multas moratórias e quaisquer outras compensações pelo 
atraso no pagamento de royalties; 

Sociedade em conta de participação. 
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Classificam-se também nesta cédula, as importâncias corres
pondentes a despesas para a preservação de direitos cedidos se, 
de acôrdo com o contrato, fizeram parte da compensação pelo 
uso do direito; as comissões, corretagens, impostos, juros, taxas 
e remunerações de trabalho assalariado, autônomo ou profis
sional, pagos a outrem por conta do cedente do direito; as inde: 
nizações auferidas pelo cedente devido à rescisão ou término 
antecipado do contrato; as luvas, prêmios, gratificações ou 
outras importâncias percebidas pelo cedente do direito, pela 
celebração do contrato; as importâncias fixas ou variáveis, de 
participações, percentagens ou interêsses percebidos periodica
mente ou não pelo cedente; e as importâncias correspondentes 
ao preço de benfeitorias, moveis ou outros bens, excetuadas 
máquinas e equipamentos ou instrumentos patenteados, vendi
dos pelo ced~nte do direito, se constituírem compensação pela 
anuência dêle em celebrar o contrato. 

Havendo rendimentos não classificados nesta cédula, nem 
compreendidos nas cédulas anteriores, como, por exemplo, os 
lucros obtidos na alienação de ações, o Leitor deve consultar 
a lista de contrôle dos haveres que não são tributados (item 66) . 

47 - MANEIRA DE DECLARAR OS RENDIMENTOS 
DA CÉDULA H: Se o indivíduo é o sócio ostensivo de uma so
ciedade em conta de participação, deve declarar a totalidade 
dos lucros nela auferidos (seus e dos sócios ocultos) e, se além 
dêsses rendimentos teve, no ano de base, lucros da cessão de 
direitos, deve consigná-los no formulário (pág.2), da maneira 
seguinte: 

Cédula I Espécie do I Fonte Pagadora e I Importância I -Rendimento Localidade Cr$ Observaçoes 

H Lucros A. B. C. 763.760 -
H Lucros Transferência de meu 

crédito contra Fulano 
a Beltrano 150.000 -
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48 - DEDUÇõES NA CÉDULA H: Podem ser deduzidas 
nesta cédula (art. 67), desde que necessárias à exploração, uso 
ou· fruição da fonte produtora dos rendimentos, as importâncias 
correspondentes às despesas pagas, no ano de base, de impostos, 
taxas e emolumentos federais, estaduais ou municipais, que 
gravaram o direito que produziu os rendimentos, excluídas as 
multas e adicionais cobrados por excesso de prazos legalmente 
estabelecidos; de juros sôbre o saldo devedor do preço pago 
pela aquisição do direito que produziu os rendimentos; e de 
comissões para a cobrança ou recebimento dos rendimentos. 

Podem ser deduzidas igualmente, mediante comprovação, 
tôdas as despesas relacionadas com a atividade, pagas no de
curso do ano de base, desde que necessárias à percepção dos 
rendimentos ou à manutenção da fonte produtora dos mesmos. 
A documentação deve indicar a operação que deu origem ao 
pagamento de quotas-partes de lucros, comissões, corretagens 
e honorários ou semelhantes, com a individuação do beneficiado. 

Note-se que se as despesas admitidas não tiverem sido pagas 
no ano de base, ou não forem cabalmente comprovadas ou jus
tificadas, a critério da autoridade lançadora, ou ainda, se forem 
exageradas em relação ao rendimento bruto cedular, podem 
ser canceladas sem a prévia audiência do declarante. 

49 - RENDIMENTO LíQUIDO DA CÉDULA H: Consti
tui rendimento líquido desta cédula (art. 70), a diferença entre 
o rendimento nela declarado e as deduções permitidas (item 
48) , notando-se que se estas não forem solicitadas ou não forem 
admitidas, toma-se como líquido o respectivo rendimento bruto 
(art. 70, parágrafo único) . 

Retomando o caso exemplificado (item 47), vamos admitir 
que não foi solicitada nenhuma dedução por não ter havido 
pagamento de qualquer despesa para receber os rendimentos . 

.... Portanto, os Cr$ 913.760 devem figurar no formulário 
(pág. 4). da maneira seguinte: 

Cédula 

H 

Rendimento Bruto 
(Cr$) 

913.760 

I Deduções \ Rendimento LíQUid1 
(Cr$) (Cr$) 

\ .............. 1 913.760 
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50 - CONCEITO DE RENDIMENTO E DE RENDA: 
"Rendimento" é a receita adquirida em moeda, produto ou ou
tra espécie qualquer de compensação ou indenização, produzida 
pelo patrimônio pessoal, pela atividade própria, ou pela asso
ciação de ambos, inclusive os proventos de gôzo privativo e 
ganhos de atividades ou transações ilícitas, ou ainda, percebidos 
com infração à lei. "Renda" é a soma dêsses rendimentos, pro-
ventos e ganhos, isto é, a receita geral. . 

51 - RENDA BRUTA: Denomina-se renda bruta ao con
junto de rendimentos líquidos de várias cédulas, ou de tôdas 
elas, ou então, à respectiva importância líquida, havendo uni
camente rendimentos de uma cédula (art. 79). 

Recorrendo a exemplo dêste livro (item 61), eis como ela 
é figurada na declaração de rendimentos (pág. 4): 

Cédula 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 
Rendimento Bruto I Deduções I Rendimento Líquido 

(C~) (C~) (C~) 
-----7---------7------------1 

26.000 

10.225.000 

.................................................. 
Renda Bruta: 10.315.200 

52 - ABATIMENTOS: A lei permite descontar da renda 
bruta (art. 80), dentro dos limites que estabelece, os encargos 
enumerados adiante, chamados abatimentos. Note-se que se êles 
não tiverem sido realmente pagos no ano de base, ou não forem 
satisfatoriamente comprovados ou justificados, a juízo da auto
ridade lançadora, ou ainda, se forem exagerados em relação à 
renda bruta, podem ser cancelados sem a prévia audiência do 
declarante, não podendo mais ser restabelecidos depois que o 
ato se tornar irrecorrível, na esfera administrativa. Note-se, 
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também, que se não fôr solicitado nenhum abatimento, ou se 
êste não tiver cabimento legal, considera-se líquida a respectiva 
renda bruta. Note-se, ainda, que o montante dos abatimentos 
não pode exceder à metade da renda bruta do declarante, ex
cluindo-se, todavia, do referido limite, os de números 10 (en
cargos de família e dependentes) e 11 (despesas médicas, den
tárias e hospitalares). Bem fixado isto, eis o que é permitido 
abater da renda bruta: 

1. Juros de dívidas pessoais (apenas os juros, e não a 
amortização do capital), inclusive os de empréstimo contraído 
em estabelecimento bancário, companhia de capitalização ou 
seguradora e sociedade de crédito, financiamento ou investi
mento, de que o declarante seja acionista, desde que indique 
o nome e o enderêço do credor, o título da dívida e a impor
tância dos juros anuais. Equiparam-se a juros, as comissões e 
taxas realmente pagas a estabelecimentos bancários. Note-se 
que os juros em conta corrente, debitados por pessoa jurídica, 
serão considerados como efetivamente pagos: (a) no caso de 
ser credor o saldo da conta, na data do débito dos juros e pelo 
valor que o saldo suportar; e (b) caso seja devedor o saldo da 
conta, na data do crédito da importância que fôr depositada 
ou entregue, após o lançamento dos juros, e pelo valor que êsse 
crédito suportar. Não se compreende no abatimento: os juros 
de empréstimo contraído para o desenvolvimento ou manuten
ção de propriedade agrícola; os juros de empréstimo efetuado 
por pessoa jurídica a seu acionista, sócio e cônjuge ou depen
dentes dêstes; e os juros computados como deduções cedulares. 

2. Prêmios de seguro de vida pagos a emprêsa nacional 
ou estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, desde que êles 
não ultrapassem a sexta parte da renda bruta do declarante, 
nem a importância anual de Cr$ 793.800, e o segurado indique 
o nome da seguradora e o número da apólice. Não se compreen
de no abatimento: o prêmio único de seguro dotal. 

3. Prêmios de seguro de acidentes pessoais e os destinados 
à cobertura de despesas de médicos, dentistas e hospitalização 
do declarante e de cada uma das pessoas compreendidas como 
seus encargos de família e dependentes, observadas, todavia, 
as condições estabelecidas no abatimento 2. 

4. Perdas extraordinárias em conseqüência exclusiva
mente de caso fortuito ou de fôrça maior como, por exemplo, 
incêndio, tempestade, naufrágio ou sinistro da mesma ordem, 
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desde que não compensadas por indenização ou seguro. Com
preende-se no abatimento: a destruição ou o dano dos bens 
ou direitos produtores do rendimento, e não a perda do ren
dimento. 

5. Contribuições e doações a instituição artística, cientí
fica, cultural, educacional ou filantrópica com existência legal 
no Brasil, reconhecida de utilidade pública, funcionando com 
perfeita observância das disposições estatutárias, desde que pu
blique semestralmente a demonstração da receita e despesa do 
período anterior, e não distribua sob qualquer forma ou pre
texto bonificação, lucro ou vantagem a associado, dirigente ou 
mantenedor. Note-se que a contribuição ou doação sob outra 
forma que não seja a pecuniária, é calculada em moeda, pelo 
seu valor na data em que foi feita. 

6. Gastos com a prospecção de jazida mineral autorizada 
por decreto federal, desde que a prospecção seja diretamente 
orientada por engenheiro de minas ou geólogo habilitado, esteja 
vinculada a plano de pesquisa cujo orçamento tenha sido apro
vado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, e êste 
certifique os gastos anuais. Não se compreende no abatimento: 
a inversão de capital em terrenos, instalações fixas ou equipa
mentos adquiridos para a prospecção. 

7. Despesas de instrução do declarante, do cônjuge e dos 
filhos e dependentes menores, desde que as pessoas referidas 
não apresentem declarações separadas. Limite do abatimento: 
20% da renda bruta. 

8. Prêmios de estímulo à produção intelectual e bôlsas de 
estudos ou especialização, no Brasil ou no Exterior, desde que 
as condições de concessão sejam divulgadas previamente, asse
gurem ao candidato livre e pública inscrição e ao inscrito jul
gamento perfeito; e, além disso, que sejam concedidos por in
termédio de academia de letras, instituto de educação secun
dária ou técnica, faculdade ou universidade, órgão de imprensa 
de grande circulação ou emprêsa de rádiodifusão ou televisão, 
todos com existência legal no País. 

9. Incentiv?s fiscais, a saber: 

a) Quantias Investidas em: 

o 
:r 
o 
lO 
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I - Obrigações do Tesouro Nacional, dos Estados ou dos 
Municípios e ações nominativas ou nominativas en
dossáveis de sociedades anônimas de capital aberto, 
desde que voluntàriamente adquiridas. Limite do 
abatimento: 30% da quantia investida. 

II - Ações nominativas, letras hipotecárias ou outros tí
tulos de aumento do capital das sociedades anôni
mas cujas ações nominativas tenham sido negocia
das em qualquer das Bôlsas de Valôres existentes 
no País, uma vez, no mínimo, em cada mês, assim 
como os depósitos comprovadamente destinados à 
construção de habitações populares, segundo plano 
aprovado pelo Ministro da Fazenda. Limite do aba
timento: 15% da quantia investida. 

III - Ações nominativas de emprêsas agrícolas ou indus
triais localizadas na área de atuação da SUDENE 
ou da SPVEA, desde que sejam consideradas de in
terêsse para o desenvolvimento econômico do Nor
deste ou da Amazônia, conforme o caso. Limite do 
abatimento: a quantia total investida. 

IV - Quotas ou certificados de participação dos fundos em 
condomínio, ou ações de sociedades de investimen
tos que tenham por objeto exclusivo: (a) a aplica
ção do seu capital em carteira diversificada de tí
tulos ou valôres mobiliários; ou (b) a administra
ção dos fundos em condomínio ou de terceiros, para 
a aplicação nos têrmos da letra (a). Limite do aba
timento: 15% da quantia investida. 

b) Rendimentos de Inversões, a saber: 

I - Dividendos, bonificações em moeda ou interêsses ou
tros de ações' nominativas, nominativas endossá
veis ou ao portador (estas desde que haja identifi
cação), distribuídos por sociedades anônimas de ca
pital aberto. Limite do abatimento: Cr$ 756.000, 
anuais, compreendido nesse teto os lucros enumera
dos adiante (IIl), quando houver. 

H - Juros de títulos voluntàriamente adquiridos de em
préstimos públicos federais, estaduais ou munici
pais. Limite do abatimento: Cr$ 252.000, anuais. 
Não se compreende no abatimento: os juros de tí
tulos adquiridos para se eximir do pagamento do 
impôsto. 

lU - Lucros dos fundos em condomínio ou das sociedades 
de investimentos que tenham por objeto exclusivo: 
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(a) a aplicação do seu capital em carteira diversi
ficada de títulos ou valôres mobiliários; ou (b) a 
administração dos fundos em condomínio ou de ter
ceiros, para aplicação nos têrmos da letra (a). Li
mite do abatimento: Cr$ 252.000, anuais, desde que 
somados aos dividendos referidos atrás (I), quando 
houver, não ultrapassem de Cr$ 756.000, anuais. 

10. Encargos de família e dependentes, a saber: 

a) 750.000, anuais, para o outro cônjuge e para cada filho 
ou descendente sem arrimo de seus pais, menor de 21 anos de 
idade, ou maior, todavia inválido por motivo de doença física 
ou mental, assim como para cada filha solteira, viúva sem 
arrimo, ou casada, porém abandonada, sem recursos, pelo ma
rido. Entende-se como filho: o natural (legítimo, legitimado 
ou reconhecido), o adotivo e o menor, pobre, que o declarante. 
não tendo condições de adotar, crie e eduque à sua custa. Equi
para-se ao menor, o filho maior, até 24 anos de idade, cursando, 
no ano civil de 1965, estabelecimento de ensino superior. Note-se 
que se as pessoas referidas tiverem rendimentos próprios, êstes 
serão declarados pelo cabeça do casal. Note-se, outrossim, que 
o desquitado que não responda pelo sustento da ex-espôsa, po
derá abater como encargo a ela equivalente, a companheira Que 
viva sob sua exclusiva dependência econômica, há cinco anos, 
no mínimo, desde que a tenha incluído entre os seus beneficiá
rios, na forma da lei, e que subsista impedimento legal para 
o casamento. Não se compreende no abatimento: (a) o filho 
emancipado anteriormente ao ano de base, nem (b) o filho 
menor de 21 anos de idade que teve, nesse mesmo ano, rendi
mentos do trabalho próprio; 

b) Cr$ 750.000, anuais, para cada ascendente e para cada 
irmão ou irmã, incapazes de trabalhar, que vivam à custa do 
declarante. Entende-se por incapacidade de trabalho, a invalidez 
.iecorrente de velhice ou de doença física ou mental. Note-se 
que havendo sentença judicial, será abatida a importân::ia nela 
estipulada, seja maior ou menor que Cr$ 750.000, anuais; 

11. Despesas médicas, dentárias, hospitalares, do decla
rante, cônjuge, filhos e dependentes, desde que sejam com
provadas ou justificadas, a exclusivo critério da autoridade 
lançadora, e indicados, no ato de entrega da declaração, os 
nomes e endereços de quem recebeu os pagamentos e as im
portâncias pagas. Inexistindo os recibo~, o declarante pode citar 
o cheque com que efetivou os pagamentos. Não se compreende 
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no abatimento: a despesa compensada por indenização ou 
seguro. 

53 - RENDA LíQUIDA: Denomina-se renda líquida, o 
resto da renda bruta após a subtração dos abatimentos legal
mente admitidos (art. 94). Para melhor entendimento, veja
se o título correspondente no modêlo, preenchido, da declara
ção de rendimentos (item 61) . 

54 - MíNIMO DE ISENÇAO: A renda líquida constituí
da de Cr$ 1.500.000, indispensável ao sustento mínimo de cada 
pessoa física contribuinte do impôsto de renda, denomina-se: 
mínimo de isenção. 

55 - IMPOSTO PROGRESSIVO: O impôsto lançado das 
pessoas físicas (art. 97) é calculado, aplicando-se alíquotas 
progressivas sôbre o montante da renda líquida superior ao mí
nimo de isenção (item 54). Para efeitos de tributação, a ren
da líquida é dividida em classes, das quais a primeira. até 
Cr$ 1.500.000, é livre do impôsto; daí em diante, cada classe 
sofre a taxação isolada e progressivamente, até ser atingido o 
limite legal. O impôsto devido é a soma do produto dessas 
classes. 

Note-se que por disposição expressa de lei, no exercício de 
1966 as alíquotas progressivas serão acrescidas de um adicional 
de 10% (art. 99) . 

No intuito de poupar ao Leitor o esfôrço de calcular cada 
classe da renda líquida, inserimos no item 56 a original e bas
tante prática tabela de cálculo rápido, de autoria do saudoso 
e eminente Dr. Léo de Mfonseca, um dos mais competentes 
e distintos diretores que já teve a Estatística Econômica e Fi
nanceira do Ministério da Fazenda. 

56 - TABELA DE CALCULO RAPIDO: O princIpiO bá
sico desta tabela é a redução das diferentes alíquotas progres
sivas a uma única, de caráter proporcional, eliminado-se a pro
gressão pela. dedução do subtraendo fixo indicado. 
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RENDA LíQUIDA(*) IMPÔSTO (*"') 
(mil cruzeiros) 

Até .... Cr$ 1.500 (Livre G:> impôsto): Mínimo de isenção 
Cr$ 1. 5011 1. 800 3,3 da renda líquida, 

1.8011 2.400 5,5 da renda líquida, 
2.4011 3.300 8,8 da renda líquida, 
3.301/ 4.800 13,2 da renda líquida, 
4.801/ 6.600 17,6 da renda líquida, 
6.6011 9.000 22,0 da renda líquida, 
9.001112.000 27,5 da renda líquida, 

12.001118.000 33,0 da renda líquida, 
18.001/24.000 38,5 da :r.enda líquida, 
24.001136.000 44,0 da renda líquida, 
36.001148.000 49,5 da renda líquida, 

Acima de Cr$ 48. 001 55,0 da renda líquida, 

("') Desprezam-se as frações de Cr$ 1.000. 
(**) Incluído o adicional d'e 10%, da Lei 4.863. 

57 - EXEMPLOS DE CALCULaS: 

Exemplo I: 

menos Cr$ 49.500 
menos 89.100 
menos 168.300 
menos 313.500 
menos 524.700 
menos 815.100 
menos 1.310.100 
mencs 1.970.100 
menos 2.960.100 
menos 4.280.100 
menos 6.260.100 
menos 8.900.100 

Qual o impôsto sôbre uma renda líquida de Cr$ 11.294.896, 
inclusive Cr$ 1.500.000 livre do impôsto? Resposta: Cr$ 1.795.750. 

Cálculo: (11.294.000 X 27,5) - 1.310.100 = 

3.105.850 - 1.310.100 = Cr$ 1.795.750. 

Exemplo H: 

Qual o impâsto sôbre uma renda líquida de Cr$ 27.235.620, 
inclusive Cr$ 1.500.000 livre do impôsto? Resposta: Cr$ 7.703.300. 

Cálculo: (27.235.000 X 44,0) - 4.280.100 = 

= 11.983.400 - 4.280.100 = Cr$ 7.703.300. 

Exemplo IH: 

Qual o impôsto sôbre uma renda líquida de Cr$ 49.628.390, 
inclusive Cr$ 1.500.000 livre do impôsto? Resposta: Cr$ .... 
18.395.300. 

Cálculo: (49.628.000 X 55,0) - 8.900.100 = 

;:= 27.295.400 - 8.900.100 = Cr$ 18.395.300. 
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58 - CONTRIBUINTE: É contribuinte a pessoa física 
que tem o encargo legal do impôsto lançado e notificado re
gularmente, embora não pago. A qualidade de contribuinte 
depende do domicílio ou residência no território nacional, e 
não da capacidade civil. Aplicam-se as disposições fiscais a todo 
aquêle que responder solidàriamente com o contribuinte ou 
pessoalmente em seu lugar (art. 494). 

Cumpre aos cônjuges, curadores, inventariantes, pais, pro
curadores, tutores e demais representantes legais de pessoas 
físicas, ou de incapazes, ou ainda, de espólios, satisfazer as 
obrigações fiscais dos seus representados. Note-se que a capa
cidade, a representação e a procuração obedecem às prescrições 
do direito civil (art. 495) . 

59 - COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS: 
Se o Leitor teve, no ano de base, rendimentos que sofreram o 
desconto na fonte, correspondente ao impôsto de renda arre· 
cadado como antecipação sôbre receitas incluídas na declaração, 
instrua esta com os respectivos comprovantes, para efeitos de 
compensação oU restituição do saldo de balanço do crédito fiscal 
e do seu crédito pessoal (art. 97, §§ 1.0 2.°) . 

Note-se que além dos créditos pessoais em aprêço, o Leitor 
pode utilizar os que corresponderem a depósitos, em moeda, 
realizados para a garantia de instância administrativa ou ju
dicial, desde que não tenham sido devolvidos pelo fisco depc1is 
de sessenta dias contados da data da decisão ou julgado final 
que reconheceu a improcedência, total ou parcial, do lança
mento do impôsto ou da exigência de multa. 

60 - COMO SE PREPARA UMA DECLARAÇAO DE 
RENDIMENTOS: Os 'elementos utilizados no preparo desta 
declaração-modêlo, baseiam-se no seguinte caso hipotético: 

- JOÃO DA SILVA, comerciário, casado, domiciliado e 
residente no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara. Tem como 
encargos de família a espôsa e um filho de 14 anos, e como 
dependente a sogra, de 68 anos, viúva, todos sem economia 
própria. A família reside em casa própria pertencente ao Sr. 
Silva, cujo movimento de receita e despesa, no ano de 1965, 
foi o adiçmte especificado: 
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Receita: 

Cia. X - Remunerações ................... . 
Cia. X - Gratificação ..................... . 
Banco A - Juros ........................... . 

Despesa: 

I. A. P. dos Comerciiários .................. . 
União dos Empregados do Comércio ........ . 
Sindicato dos Contabilistas .................. . 
Compra de livros e revistas técnicas (ler o 

item 29) ................................ . 

Encargos Pessoais: 

Juros de dívidas ........................... . 
Prêmios de seguro de vida ................. . 
Espôsa e filho .............................. . 
Sogra ....................................... . 
Pagamento a médicos e dentistas ........... . 

Cr$ 

9.600.000 
800.000 
2lj.000 

76.000 
12.000 
8.000 

48.000 

~O.OOO 
100.000 

1.500.000 
750.000 
360.000 



ITEM 61 

MINISTtRlO DA FAZENDA 
I~PlnTIM!I1'O 111 IIIPCmi DI I!MII 

UICIIRICID I! KllOlHlllUS 
E •• rcicio d. 1966. 
AII,,-bo •• d. 1965 

J O I O 

"'I... uso DA tEMI/fiCA.0 

D A SILVA 
, NOM"O DE IN'CRlcAo NO I. DI "N". , 

AS NOTIFICAÇÕES ENTREGUES NO ENDurço SERÃO CONSIDERADAS RECEBIDAS PELO CONTIUIIUlNTE, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS 

ENOEI/ECO PMA ENTREGA DA NOTifiCAÇÃO _ RUA - NUMERO _ ZONA 00 CORREIO I Praça da sé nO 201 - 9Q - Salas 910/920 - Zo Co 05 I 

'LL-I SEXO' ESTADO CIVIL 1 -'-I--::"'-'O:-:',""IO:-_-:O:-.-•• ,-.-'-:O'""-II.-,_-C,-.-.. -•• -_ ..... , 
Motcullno f..,..,n,1I0 Soltllro COlado Viúvo O.,qultado Divorciado 

[ill rn rn l!:El rn rn rn 

LU 
a. I 

-,-,DOCUMENTO O.E IDENTIDADE I 
Felix Pacheco NQ XI 

REGIME DOS BENS 

, c •• "". [iE] so·",,··CEJ , 
~ PARA USO DA "'A"IÇAO 

Silva I Encargol d, fornlllo I I Maria Vaz da Outro. dependlnt .. 

INDlQUF. os HLHOS E OUTROS DEPENDENTF5 PARA EFEITO DO ABATIMENTO DA RENDA BRUTA, 

&) Filhos legítimos, naturais reconhecidos e os adotivos menort'$ dt 11 anOl ou inválido!; b) Filhos maiores, até 

14 anos que ainda estejam cursando estabelecimento de ensino superior e não possuam rendimentos próprios; c) Filha solteir. 
viúva sem arrimo ou abandonada sem recursos pelo marido; d) Outros descendentes menores de 11 anol ou inválido!, sem 
arrimo dos pais; e) Ascendentes, irm~o ou" irmi incapacitados para o trabalho e; f) Menor de 11 an05, pobre, que o c;onuibu-
;nte crie e eduque, ou nuior até 14 anos que ainda esteja cursando estabelecimento de ensino superior, 

JUNTAR COMPROVANTES DOS ABATIMENTOS REfERENTES AOS DEPENDENTES MENCIONADOS NAS LETRAS "'b", "~do,. "e" o ",.., 

I 
GRAU DE DATA DO ISIICD ~~!~t~fE~-N O M E S IDADE SEXO 

P .... R[NTI;.SCO NASCIMENTO CIVil 

bÃQ da Sillt/il. .ruDiOl': 

I 
Eilho I lO.llO.l52 ,,, M --S- -llão-

I 
Rlcardiru\ Vaz 

I 
SQgrª 3[ 1/g8 I>Il F ~ Não 

__ 1 __ -

FF 
!~-t== I -

I 1 . I 

- 1 



ITEM 61 

'DISCRIMINAR EM FÓLHA Á PARTE OS RENDIMENTOS, SE O ESPAtO N,..O FOR SUFIC!ENTE. 

RENDIMENTOS DAS CtDULAS A, B, C; D, F • H 
{~OII rndilJ'llDtos de cada ddub., por apkie , por ionce ,..... inclu:i~1! os f('r.:Tbidoo pelo t;ônju,c e fi\h01. qlllndo induid05 anti Ikc~"ào.} 

CIOUII mim DO IlIDI.111! FONTE PAGADORA E LOCALIDADE IMPORTÁNOA 

!li 
B Juros Banco A S/A, Rio de Jall81ro(GB) 26.000 

e RelllWl8r açãe eia. x, Rio de Janeiro (GB) 9.600.000 

e GratItic. eia x, RI~ ~ J'all8~ro (GB) 800.000 

RENDIMENTOS DA CEDULA E 

NOME 00 LOCATÁRIO E LOCAL DE CADA IMÓVEL ALUGUEL ETC. 
(Nos C'UOS .. ,",ndomlnio, indiar _ nrcunstlnn..l 

RENDIMENTOS DA CÉDULA G 
F o R M A A: RE!\DI.\1ENTO LIQUIDO PRESUMtOO, apurado em formulino próprio 

anexado a esta declaração (um para cada propnedade agrícola pastoril 
explorada.) ... : ..................................................................• _ ............. . 

F O R M A B, RENDIMENTO LIQUIDO REAL. apurado por meio d. escrirunçio conforme 
demonstração anexa a esta decJ.araç:ão .................................................. ' .. "' ............ . 

IISUlacOls 

IMPOSTOS 
E TAXAS 

DEDUZIDOS 

(2) 
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o E OU ç O E 5 C E O U L A R E 5 - Despesas necessárias à percepção da renda 

2, ContribuiçÓfl para connituiçlo dt fundos dt bendicênci,...... ' ...... 8.8 .•. 8.00 ... . 
" Im"'''. '"d,,,I. . ........ 12..00.Q .. . 
.. ) Contribuiçoo.ll ... ociaç&1 ciemífiUI, aqui,içio t ,minal\,.. dr jornais, ~VLll.i1 Ir 

livros t~cni~o$, compra Ou alugud ck materiais, ;n,\rllmentos Ir "ttn~Uios, quando 

~~:"Dnl;o H~~.~~:.~~.~~.~~ .. ~~:~".I. (ctdu~ .. ~.~.~.~. ~ .. ~~~.r.~cMl proEmoll.1 . h8 ~.OO.Q ......... . 
5) ~\~~~:I r:~i$ tstfn'ld~II':1, m~::;:rr~~~:o not

, ~~~~Tnd~lo~I~;:I!"'~~:d:tfo;ao~oj'ouj 
.... nsidi,ltIl' 
& _ atl! o limite d3$ Imponlnetas n'cebiJa. n.tr.ll cunno d~ ft;lltm, .,,,.,,,10 pagO' 

ptlo tmpreC.dor (JUNTAR COMPRÓVANTES OU JUSTifiCATIVA) 

b - fj!üNTÁ':i"cõM;RÓ~~~TES~~:.quando corTtrem por COnta d<) empftg<ldo •.. 

e _ .tI 500/0 do rendimento bruto, indt~ndtn.fc de comprov.ç~o, quando OI 
lutos c:orrtTC'fl'l por COnta do (li"nro-vlaJMlI~ 

e) Drlpe_ peuoais de loxomoção d"l ~mpn'PdOl r sen'ldort'l púb!u.:OI ~m ~~r;ll,. q"~ 
cursam, permanentern~ntr, lunç~t'. Ulel"nu (vendedor, prop;lg~ndlS!a. cubr~<lO~, flKal, 

::r~i~~\I :::lh~~~~aJ!r~ .. I:~.,~~ .. ~ .. ~~:~ .. ~~ .. ~~.u~.~~~~~.~.~.nuaI r deHlc q'~e n30 ... 

7) ~á~:t~ib~i~:; ~d~\I:: 13O:~:;I~:~m il~d~Ç':;e~r~lt~ad~~~eía \I!~~r~,u: !'d:~>~.3.!.a.~"~ ....•• 
8) Despew do: reprMenuçitl; 

pagas pelol cofrt;S públicOl plra tI.erdcio d~ fuoçÕM trUlli,órias no rI:'~Jior, dr 
duração ate sell mesel COnJKUU\lOI.......... ....... ....... . .... . 

b - ~~i~~e!o~i:o~r:, ~~~I~~~tira:.· a~::d~~,I:eM'~b';fe~d:opl~~~d:· c~~.~~~~~ ...•. 

C - ~~ c~ :~!~~~;~rt'~~~h~~ ,eg~',t~:r'J;~~eln~,~r:l~~id~:;kd~~: c~':npe:;'!:;~rJ~ 
no limnrde 15% da remuneração I,u a "Ir. deVida ..... . 

S) Des~, ~f~l~v2menle rc.lindou pelo contribu'nt~ pari aquillçlo de ~niform<!'S O·J ro~p" 
espeCial! elug,dll pelo t:ab~lho Ou lerVlço, quando não ..,,"m lornr"d;:,s pelo O:l11pn~l' 

:::;·e:;:t~~(~ld~bli~~:'::o~os5:u~~:' d~~,c,:~~s~: ;jÜINTÀR CO~PR6u~:J1E~)·.'~.~~ ... 
10) Dile~np de caixa e ai prrdu ef(livam~llIe paga. por 'e!nurrlro<, Ou por O'-IrOS 

~~)~J~o~uib;, d;n~i~~~ ~~I~r:;a~e'~:su11~~ I~:O d~oa~~~ls d~~<õ,rj~1J '; n~rurr~J~ .~~ ~\': ~~ .. 

11) !d::ç~0~~~e7~::;=0 !o; l;e~fer;~;~~,od;jiU~{Â~ t6~pf~~/;.;TIÊS'~t ~~r:E~~ 
CHER MOD~LO 16>-.. . ....... . ..... _..... .•..... . .. . 

12) ~II com ação judieial nN;.-.sári. lO l"«eblmenlO dos r~ndim(nto!. <lu'nJo oio 
iodeniudas (JUNTAR COMPROVANTES E PUENCHER MODELO 1~) . 

. ......... . 

D H 

U) Impoltol rduivol lO urrcicio da profla.io 

15) Acul. lu~, l6rç, e telr/one 
···1········· 

18) Prlmio dt quro contra fogo e I"IIeo dil IIl1talaçôt, (PREENCHER MODELO 16) 

17) Cotai razoáveis de dtp~ei,çlo do "pila! do primeiro esubrlecIIl1enlO flud~ ~m rr!J':1U ao ~llor d, Iquillçio 

1

18) ~:SI:::m:n:o:U: ::~:i:r~;~;;~~I~·, ·~·~~·~~~ .. ~;'ebldu, ~~m os honormo,.··········.·.~·.·.· .. · ....... -...... ::::: .... :::::: ............ . 

19) Elpedientt, cOl'1'rlpond~oCla t pubh"dad~ ... ................ ....... ........... .. .. . .................... . 

2") Alu!lJel de im6vd do:"inado 10 uercicio di atiVIdade produlor. do rtnd,mrntt" 11'11 (e,1 ula D, se lêor unli. 
J.ld. I CIII dr mond .. par,;,,,I ... poderá ser dedUZIda. qUlnll partf do ,1'Jg,,~l) (rHENCHER MODELO 18) . 

21) ~~~t'Né~Éí;a'!Mb~ELigc';~í' ... e .. ~.~~~.' ... ~~~.~.;;;IÇ~ ~or ~~·'ÇOI prrl~~~i~~, ha'cndo rel~~io dt cmpri~~ ..•.. 

22J ~~C: ~7~i~e J~cr~p~1~;IS&IRE~tNCI~ÉRI M~OE~~0'1~·r' .. ' .. ~~~c.irol , tltul~.~.~ .. ~~~~I~.i!'~ÇiO, q~'.~~~.~ .. ~~.o ... 

211) Cultas dcspnu nrcns&TlI.I ao UCl'dcio du uivid.d., e li percepçio do rendimento 

24.) N. ddull D, índependenlemenle d· comprovl<;io, será ~rmilida. I d.Jução ~lnbal, <1u~ndo se tratar de .eo_ 

:r;e:'~t~bll==c\~í(:~'d~ d,~~~:~;~d.a~~ndo de ~.~~~~!, 40%, ~~brt o Jend"nen,~ .. bruto .. ~eclarad", =='-"'=== 

Cf:DULA n SOMA. .. ...•. Cr$ 

CEDULA E 

25) ImpostOI, talas. t tmo]UIMntOI qUf incidirio ,.!Ib,e O hem ou direito que produziu O rfndil11er.to deduado 

26) Fere. e tuas df ocupação, lIOI "lOS de enfiteuse 

27) jllros sôbre saldo devedor do p,e.o pago pela aquisi,io dos bens c direitO< que produ!inm o' rendimento. 
(PREENCHER MOO~lO 18).. . .. n. •••• • .. . 

28) Premios de segurol dOI benl que produúram os redimenlcs. (PREENCHER MOD~lO 16) ... . 

29) Dnpesu de consuvlçlo do bem corpóreo (Ut 10% do rendi,ncnto decl~udo) .. 

SOl ~lÓag~8f~~ .. ~ .. ~~~.r'nç' ou rece~.j~.~~.t.~.~~ .. ~~~~~.l.~~:O .:~t~ .~:o d~.~rndim.nt~ .. :.~~~~r.~~~.~.~.~~.~~~~~~.~ .... 

S~) ~~~~ ~r td~~~tfdu.P~~t~:io:s ~:b~~.:I~~0dr~;e':~~~I~~:~;;;I'~:~n~~~~~~~~I;:~lIq~~n~~éd~~ t:;' ~:~ :.~~~~l.a.'~~, .. 
a .. despt"!lI de eonlU,"o de lu! C f,)r.", ar condicionado, -aquecimento e relrigeraçio dt tgua. com a manu_ 

tto.lo de elcv.dorfs.e maten311 de limpeza e co~,enJç.l,J .............................................. .. 

h • ordenldos d~ ulldor c IKcmorim (PREENCHER MODELO 18>.. 

ctDUL'~(:S r: e H S~M A ............... ., __ .... '. , ......... 0$ 

........ 

I··· ....................... . 

·rt .. •• .............. . 

(3) 



ITEM 61 

ABATIMENTOS [:A RENDA BRUTA 

1 • JUROS DE. DIvIDAS PESSOAIS. indlKin com;"':'" e uns. r"'fU a ~I.c;m-:nkll b cmmos. nUtUldo".i OI ~ ~ 
ded1JtOO c~dulva e- 11:1 ck C;~ una 0111'1 ,.0 da Ln n.O 4.1'4. ck JI/lI/" ''''tN"fcntn ... empndmlU c""'tn~ pu' r._ 
le~.io O\l d~n.,ohimu1O IM pro~dn I.Vícc>lu. (JUNTAR COMPROVANTES E PlUNCHU MOi:'!lO 18>.. .. 

2 • I'MMlOS DE SEGUROS D! VIDA pac~ I. compnhias n.acionâ! ou _oriudas a fWh:~ n.o paiol,. qlll'ldo in.,MIoI o nMW 

d.a "'Juradora e o nÍ>mfto ia _pó!.c,. II~ o lir.>ilt kpI. rUo podtndo ..hnpassar, em cada atO, • rI' da rtacb .ua 
dK.brub nC"m ta induido o IfI'Iro doca! I f'l'mh inll",. (PRUNCHU MODtlO 11) 

S • PIlt-W:JOS DE SLGUaOS DE AOOENTES PESSOAIS 011 ctNin&dol a cobrir cmpr.. • Itospiw1.a{1o e nidlcb "*"'- e 
dcnú.-ios, nlnhos .o conttib-.J;n.. stu ,õnj\llr r drptwnlll, obsnvld .. ai mesmas c:cnd:içéel do Iwm I, (PlEENCHl~ 
MOOtl01B) 

f. PEIlDA'õ EXTRAOR.DlNÁRlAS, qUlndo cltcornlYm udlloinnstD. clt CIJ(JI lonili«Jt: i .. cbdlO, CCl'I\ptsUM. Rlu'r" ou aeMknct 
da mnml orJcm, dndr q~ llio comptnsadOl por ""$lIrCI ou indrniutm. (JUNTAR COMPROVANTES) 

5. CONTRIRUIÇOES E DOAÇOES {C"il~ .u jnlilU;çÓft IibnU"ÓpicaI. de td~l~io, clt prsquiw ciaWfkas DIa ck clllNn, indusin 
ant.licu, cOnslin,1oüs 110 pad , m; luncion;lmtnlO rr&<ll>r. Jttonbtc:-iJ.aJ de lItiliclaJc pública. dndr qut pnc-.clUdlt _ fcwmali
~ da Lri n.o }I}0160. (JUNTAR COMPilOVANTES)." 

& • GA'iTOS COM PROSPECçAO D6 J"ZIDAS MINERAIS, ~ 'I'" IUloriu.u. por deano fedcnl, qUlDdo c:cnifiudM pelo 
Dtvutam("nto de Prodllçio Minn,:, u dHpn.u rluw..bl. (JUNTAR COMP~OVANTES) 

7 • DEsPESAS COM INSTRL'çAO ( 'W o IImilC",u. r"'~f. J.. renda brull drcbr.w...J: 

aJ·.lo contrlbuin'" Jc stII cõnjusc-'. .... ...... ...... .... . ... '. . . .. , .................. . 
b) • de fil~ , cU menor. pobn. qVf o contribuinte crie r e.luqlH'. ~m como dos rnaious, I,i J4 lIlOI. q,. ainda _;.- CWNaCIo 

nl.õbd~UmnIO dt mliro luptriot. dndr que nia Iprcsrnlcm d~!&nçlo em 5tpuado, (JUNTAI: COMPROVANTES) ... 

8· PRf.MIO DE ESTIMULO A PRODUÇÃO INTELECTUAL E BOLSAS DE ESTUDOS DIa cspecializaçio 'DO pab.,. no __ o 

,ciro n31 comJçátt. da Lei n.G }·~p/'~. (JUNTAR COMPROVA"'fES). 

9 • INCEoNTIVOS FISCAIS (Obstrnr 11 bmiuçõcs qlQ. , 11U1I1I" disuimLn'ç1o): 

a, Renda Investida 

b • "-cndinMnWl de üpimil Estimllladc» .. 

Cr$ 

....... .. .60 .• .000 .... 

.100.QOO ..•... 

SU'TOTAL (Soma doi 1_ I •• Iimlw de 'o'te da uneb bnru, __ • .1.6.(t._~_._ .. 
tO· rNCARGOS DE FAWluA E OUTROS DEr'ENDE1'oiES: 

• -~l:~::~:' rr~~':;"Mn:'tci~'rr~~~u. 1;:;~lm~::~~~~i~::do ~,~~~a~di,=nO:::~~=m in:u:=~~n;o~ ... ~ .... ~I an~_.~~_.~ ... 1 .•. 500. ... 0.0.0 ___ _ 
b. flIh(X "1Iiam I~ ',f anO,1 que ainda e,uj,m aJrundo ntubd«imtnto de ~no lupnior Ir n.io pouuam rmdilN'nt~ 

rr"l>no~ filha ~iÚ~1 .rm arnmo Ou .b.ndcna.i.1 \em r«:UrlOl ~Io m.lndo; outros dt<ctnd"'I'n ",fnam de 11 anos, ou in\-Ü.doi 

~ÔDr~8'° A~;'OJ'Â'DO ''':f~O"nOIR;r.~~~o ... ~ .. _i~~~ .•. I.~~~~~.I.~.~ .•.. ~~~ .• ~ .•. I.~~.~ . ~:_~~TA~ .. ~.~~:~~.~.~~~~~ .... ~. . ... _, .... 150 .•. 9.00 .. _ ... . 
c. ~::b;íw~~fn:~ .k°~nlfn:br~~~~~r (JUc~TI~:ujcõ~~:OV~~uf1ur·E~u M5~hôti A'~'ov:hoqU~E~~dIDI:;~~~ ... ~~ .......................... _ ........ . 

11 - ~~ÉI~~S~~~h!~[~~ ~812~~~~~~~.~~~~~~I:~~~~:~~~~ .. ~~~~S~A~~~~A.~~.~~Tc~R~.r.~~~'p:~~TES~~ ..... 3.60 .• _0~O .. _ ... . 

TOTAL ,.$ . .... ................ . .... . . ...... ?.~.770 .. ,.ººº ....... . 
PARA USO DA REPARTiÇÃO 

CODIGO 1 ClIULlI RENDIME~O SllUTO I DEDUÇOES 
crS 

I RENDlME~O LIQUIDO 

+ 11... ....... 26.:000.. I 
. ··i('-::40.9.:~~Ó: ... J ....... liili~'80Õ" c 

O 

6 
I . 

7 G 

B H 
...... 

J 
I· 
I 

..... 1...... .. 
··1·· 
.L. 

i 

10.225.000 

9 i RENDA BRUTA (SOMA DOS RENDIMENTOS LlQUlDOS) I .... :J,C:> .• }:J,?' .. ~.~º ....... . 
10 ABATIMENTOS DA RENDA 6KUTA ... .. ···1·······?.·779 .• ººº .... . 

... mj Z. 545·290. . 

:: ::~~:O :,R~~:.::S:~o ou dooconlado no lont •.... : .. I· ... ··.·:::~·.·.· 
" RENDA LIQUIDA 

b) ... .. ···· .. 1···· .. ·· .. ··· .. ·· .. · .... ····· .. ·· 
.1 ........... 54J.!-ººº ..... . 

.• 4W, (pagamento antecipado) ......... 1=--=====--1 
IMPOSTO A PAGAR I 

15 IMPOSTO DEVIDO 

DESCONTO DE 16 

17 
.. 

10 
........... 

19 ~~~~:: ::~R ...•..•. ~ (1~;.O. m" .p~r.~~CI:.f~r. d ... r·'~)i .. : __ :: .. :: .. :.::: ...• ::.:: .. ' .. :: .. :.~:.::: 



ITEM 61 

DECLARAÇÃO DE BENS 
EXISTENTES NO PAis E NO ESTRANGEIRO, COMPREENDENDO: ptédiol, te,renos, direitos reai, sób,. imó.,.is, 

dinheiro, depósitos bancários, créditos, titulos, semoveot •• , jóias, pedra. e metais proc:iosos etc. e.clu.m.'. os móveis e 
utensilios de uso doméstico, OI artigos de alimentaç:ao destinados ao consumo do declarante. d. lua familia, etc. -
Artigos 57 a 60 do Regulamento do Impôsto da Renda. 

D 15 C R I M I N A ç A O: (Inclusive dos acréscimos e decréscimos p:mi- SITUAÇAO EM 31 DE DEZEMBRO 
moniais verifil.."ados dunnte o ano-bôlSC, indic.ando, quanto aos úlcimos, a 
operação e o preço ou :a indenização recebida, bem como individualizando 

00 ANO ANTE RIOR I 00 ANO. BASE e destacando OI investimentos que resultaram em abatimentos d2 renda 
bruta~ C·$ C,$ 

Préd10 
, 

Rua caruaru nQ 71, de f1nal1dade a 
res1denc1al, com um só pav1mento, 
medindo orespect1vo terreno que é 
de forma retangular~ 12 ms. de e~ 
tenSão de frente e 19ual largura 
na l1nha de fundos, por :30 IIIS. de 
extensão em ambos os lados. Con -
fronta com o citado logradouro; 
pelo lado esquerdo com o de n g 73, 
de Fulano; pelo lado direito COll 

o de ng 69, de propr1edade de Bel 
trano e, pe los fundos ~ com o prédj 
D nQ 2Z4 da rua do Pr1nc1pe, per-
tencente ao EspÓ110 de Cicrano. 
1"0i adqUirido pelo declarante e 
sua IIIUlher, por compra efetuada 
em 3 de março de 1960 pela impor-
tância de ~ 3.000.000, ao Sr. Ivo 
Lucas e outros, contorme escr1tura 
lavrada sob o n Q 361, à folha 20 
do L1vro 2 de.rranscr1ç~0 de rr~ 
missões do X Odc10 de Registro de 

IIIÓve1s de. cidade do Rio de Jane1 
ro (GB) ........................... 3.000.000 3.000.000 

Dinhe1ro, em depÓS1to, na caderneta POJlll 
lar nQ XU da AgênCia MetropOl1~ 
na do Banco A SlA •••••••••••••••• 752.9$0 152.84.2 

-COHT'HUA- (li? 



ITEM 61 
- CONTINUAÇÃO-

OI5CI~NAÇÃO: (Inclusive dos Clcréscimos e decréscimos pat,imõ
nilli5" \lCffi_~Cls durante d ano-base, indicando, quanto aos últimos, 

:u:r:a::-. ~:5t:~:~doO~s ~n::~:i:~~!:: ~:~e~!~:í,::: e~o~~a:i~~v~: 
to. 111. ,.n.ler bruta). 

SITUAÇAO EM 31 DE DEZEMBRO 

DO ANO ANTER!õRI~ DO ANo-BAsE 
eIs CrS 

ONUS REAIS -E OBRIGAÇOES -PESSOAIS (Inclus;v. do. de.ende .. es) 

Declaro, para 08 eleitos legais, haver incluido nêste documento t~d08 08 rendi
mentos auferidos no Rno-base e serem reais as deduções, abatimentos e inI(Hmaçõcs nele 
contidos, as~im como haver discriminado os bens constitutivos do meu patrimô~io e de meus 
dependentes. 

... Rio de JaneJ.ro, .4 de ..... a.bril .............. de 19 .. 6.6. .. . 

OBSERVAÇOES: 

SE O ESPAÇO NÃO FOR SUFICIENTE, COMPLETAR" DISCRIMINAÇÃO EM ,OLHI; Ã PARTE (e) 



ITEM 62 

DECLARAÇÃO DE DEPENDENTE 
(Para u.o repartiçlo) 

Ánexo i Decta~allo de Rendimentos do [xerddo de 19~no.Base de 19.65-

Nom. do Declaranta 

I J O 1 O DA S I LVA I 
Além dos encargos de farnilia (cônjuge. filho menor ou inválido. filha solteira etc.), o contribuinte poderá 
abater da lua renda bruta importância correspondente aos seguintes dependentes, MEDIANTE ANEXA_ 
ÇAO À RESPECTIVA DECLARAÇAO DE RENDIMENTOS dêst. formulari" devidamente preenchido: 
a) fIlhos maiores, até 24 anos, que ainda Bstejam cursando estabelecimento de ensino suporior e não po~ 

suam rendimentos próprios; 

b) filha viúva, sem arrimo ou abandonada sem recursos pelo marido; ascendentes, irmão • irmã 
incapacitados par. o trabalho; descendentes menores de 21 anos ou inválidol Iam arrimo dos pais; e 

c) menor de 21 anos. pobre, que O contribLlinte crie e eduque ou maior até 24 anos que ainda 
esteja cursando estabelecimento de ensino superior; 

lo •• (o.pl.to do hptld.nt, , ar', d. P"""".Ol 
Sogra _'" Ricardillll Vaa 

,----lesldlada dI) "pende,to; Iv., IÚlloro, B.lrro lU lotllldldt, (Icf ••• btitdoo-----; 
~ 

-, Dat. do IIld.oat':'T 'd.Hl z 

Rua Caruaru, 71 - Tijuca - Rio (GB) - . 3 I I, 981 68 _ :;;: 
,I'dlq" • lIeol. Froqo .. tod. pelo Iopood.... 1I ... r lU Fllbo 1I,1.r .'6 14 !.o, J :z 

~ O Dop •• dont. P .. IUI .... 11I6 .. 1.1~ ::::: 

~ O NIO ru ... ... 
•• (110 do •• ,.ltdt •• o M.nor, Pobro, Ildlquo: ------------, 

NomcdoPai:-_____________________ _ Vive? sim O nio O 
Nomeda Mãe' - ___ Vive? sim O não O 

lo eI'O d. OullOl D.p •• dlltll: 

.l Recebe pensão ou auxílio de qualquer natureza ? Sim O Não ~ 
bl O que o incapacita para o trabalho? Idade avançada 00 Doença grave permanente O Deformação fjsic. O 

lU" da JRnall'o , em--4.de ahril de 19~L 

,,~ tf. itw 
Aisina!i. do Contribuinle ou de s~ Procurador 

Atestamos, sob as penas preYlstas nJ lei n.· 4729, de 14 de )ulh~ de 1965, serem yerldlcas as Inlormal3es acima prestadas. 

1.' AIISU.". I.' ATISIUII: 

~ v~ f t/\R.W- ~~ Jb u..J o aA. 
A .. inatura \ A .. inatura 

I J:u. r.,l... ~ '- l.íL.;t EtU9..QlA i,I-.!' etlQo 
Docum.nto de ld.ntid.d. Documento d. Id.ntid.d. 

lu. ~~, &3-~ - k'io{;i) !u.rw &..o~,!~~_~~. 
End.rêço EnderAço 

I Constitui crime d. son~gação fiscal: prestar declaração fal .. ou omitir, total ou parcialmente, 

informação que deva ser produzida a .gentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com 

intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxal e quaisquer adici-

onai. devidos por lei - Fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despeSlI, majorando-aI, 

com objetivo d. obtor dedução de tributos. 

PEU: Dalenllo. de lell mesel • dois Inos, I lIIulta de duas a cfnco ,6zls o valor do tributo. 

~odflo .pro .... do pelo OIR· OS n.' 23 /65 

• ... .. 
o 

... ... .... 
:::E 

'" :::a 



ITEM 63 

ENDER~ÇO 

~ _____ p_r_a~ça __ da ___ S_á~,_2 __ 0_1 __ -_9~g __ -__ Sa_~ __ S~9_1_0/_9~2_0 __ -_Z __ ._C_._0_5.1 

R[;'L~.ÇÃO DOS RENOIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS NO ANO DE 19. 65 .... 

NOME E ENDER(;CO DOS BENEFICIADOS RENDIMENTOS 

(i)llOlçA~ a LOCAL 00 LMÓVEL, SE PAQOU AlUGl'El) 

I. A. P. dos Comerci~rios •••••••••••••••••• 
União dos Empr€lgndos do Comércio ••••••••••• 
SindiC'.a';;o dos Contabilistas •••••••••••••••• 
Joüo Poatena - Rua do Sol, 25 - Recife(PB) 
Cl~. Pler..etlÚ-ia do Sog::u'os, ApÓUce 0000 
Dr. FláviO P6trônio - R. Marq~s de ltu, 33 

Rio 
Dr. peri Sow:a - n. ltambí, 5 - Rio ....... . 

NATUREZA I 
Contrib. 
Contrib. 
lmp. SiOO. 
Juros 
Prêmios 

Hon. médicos 
Hon. dent-

IMPCRTÃNCI" 

76.800 
12~POO 

8:t>OO, 
60.000 

100.000 

280.000 
80.000 

--~~----~ -~--~ ~------ -----------------
- ---------~----~--------- ---- ~ -------------~---~-

-



64 - LISTAS DE CONTRõLE DA RECEITA E DESPESA: 
Para se verificar se foram consignadas na declaração de ren
dimentos a receita geral tributável e tôdas as despesas que 
legalmente podem ser descontadas, consultem-se as seguintes 
listas de contrôle: 

RECEITA: ITEM: 

o que deve ser incluído no rendimento bruto ........ 65 

Valôres que não são tributados ...................... 66 

DESPESA: 

Deduções cedulares ................................. 67 

Abatimentos da renda bruta ........................ 68 

Essas listas têm outra vantagem, além da de contrôle: é a 
de apontar, desde logo, quais são as cédulas e os respectivos 
itens da declaração em que devem ser consignadas a receita e 
a despesa consideradas. 

Todavia, antes de computar-se qualquer parcela na decla
ração convém ler o que a respeito dispõe o texto, a fim de evitar 
êrro que possa acarretar o lançamento suplementar do impôsto 
e, quiçá, a aplicação de penalidade. 

Portanto, o Leitor, ao consultar tais listas, não deve satis
fazer-se apenas com o que se lhe afigurar aplicável à hipótese 
que tem em mente, pois a leitura do conjunto permite melhor 
reflexão sôbre o que deve ser computado ou não. 

65 - O QUE DEVE SER INCLUíDO NO RENDIMENTO 
BRUTO: 

Espécie: Cédula: 

Ação 

- a bonificação e o dividendo a ela atribuídos .... F> 

- a diferença a maior entre o valor de sua emissão 
ou aquisição e o de seu reembôlso ou resgate... .. B) 



66 aUlA GERAL DO IMPOSTO DE RENDA / PESSOAS FISICAS 

65 - O QUE DEVE SER INCLUíDO NO RENDIMENTO 
BRUTO: 

Espécie: Cédula: 

- a importância correspondente à majoração do seu 
valor nominal em conseqüência da utilização de 
quaisquer fundos ................................ F) 

- a importância correspondente à sua amortização, no 
caso de utilização de fundos ou lucros, sem redução 
do capital ....................................... F) 

- a importância correspondente à sua integralização 
com recursos tirados de fundos de reserva ........ F) 

Advogado - Os honorários recebidos: 

- pela prestação de serviço mensal, fixo C) 

- pelo livre exercício da profissão ................. D) 

Aforamento de propriedade imóvel, inclusive o de pastos 
naturais e artificiais e campos de invernada - O preço 
recebido ........................................... E) 

Agente que toma parte em atos do comércio, não os prati
cando por conta própria - A comissão recebida...... D) 

Ajuda de custo - Inclua a importância recebida do empre-
gador e, depois, deduza a despesa realizada ........ C) 

Ajudante de corretor, despachante ou leiloeiro - Inclui 
apenas os rendimentos próprios, e não os do titular D> 

Alienação 

- de fórmula de fabricação: o preço recebido....... H) 

- de marca de comércio e de indústria: o preço re-
cebido .......................................... H) 

- de patente de invenção: o preço recebido........ H) 

- de processo de fabricação: o preço recebido...... H) 

Aluguel 

- de imóvel: o preço recebido ..................... E) 

- de imóvel, com móveis: o preço recebido......... E) 

- de móvel: o preço recebido ..................... E) 

- de sublocação de imóvel: o preço recebido........ E) 
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65 - O QUE DEVE SER INCLUíDO NO RENDIMENTO 
BRUTO 

Espécie: Cédula: 

- de sublocação de imóvel, com móveis: o preço re-
cebido .......................................... E) 

- de sublocação de móvel: o preço recebido E) 

- o valor locativo do imóvel, quando cedido seu uso 
gratuitamente .................................. E) 

Amortização de ação com utilização de fundos ou lucros, 
sem redução do capital - A importância correspon-
dente .............. ."............................... F) 

Anuidade que ultrapassar a importância da apólice de se-
guro ..................................... :......... B) 

Apólice 

- da dívida pública (nominativa): o juro que não 
gozar de isenção fiscal expressa em lei federal.... A) 

- de seguro: a anuidade, bonificação, dotação e qual
quer outro lucro que ultrapassar a importância res-
pectiva .......................................... B) 

Arrendamento de campo de invernada, de pasto natural ou 
artificial e de propriedade imóvel - O preço recebido E) 

Arrendatário que não explora diretamente a terra arren-
dada - O preço recebido ...................... E) 

Autor 

- de denúncia ou representação fiscal: a quota-parte 
da multa recebida ......................... C) 

- de obra artística, científica, didática e literária: 
o direito auferido da alienação ou exploração ____ D) 

Balanço de juros em conta-corrente - O saldo credor .... 

Benfeitoria feita por conta do locatário em prédio urbano 
construído - A importância que reverter para o pro-
prietário, sem indenização .................... . 

Bem herdado ou legado - O valor do bem está isento, não, 
porém, o fruto, que é tributado na cédula em que 

B) 

E) 

couber ............................................. ?) 
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65 - O QUE DEVE SER INCLUíDO NO RENDIMENTO 
BRUTO 

Espécie: Cédula: 

Bonificação que ultrapassar a importância da apólice de 
seguro ............................................. B) 

Caixeiro-viajante - A remuneração recebida em retribui-
ção do seu serviço ................................. C) 

Campo de invernada - O aforamento ou arrendamento 
recebido ............................................ E) 

Cancelamento de dívida - em favor do devedor - em 
troca de serviços prestados: na cédula em que couber ?) 

Carga transportada em veículo de propriedade do respec-
tivo motorista - O preço recebido .................. D) 

Caução, em dinheiro, para garantia da execução de con-
trato - o juro recebido ........................ B) 

Cessão 

- de crédito, em favor do devedor: na cédula em que 
couber .......................................... ?) 

- de direitos quaisquer, excetuados os lucros da ces-
são de promessa de compra e venda de imóveis .. H; 

- de fórmula ou processo de fabricação ............. H) 

- de marca de comércio e de indústria 

- de patente de invenção 

Comissão 

H) 

H) 

- de despachante, leiloeiro, seus ajudantes e prepostos D) 

- do exercício de cargo, emprêgo e função pública 
ou privada ...................................... C) 

- recebida do estrangeiro.......................... F) 

Condômino - O quinhão dos frutos do bem possuído ou 
adquirido em condomínio: na cédula em que couber ?) 

Condução de carga ou passageiro em veículo de proprie-
dade do respectivo motorista: o preço recebido ...... D) 

Congressista - O subsídio e quaisquer outras vantagens 
recebidas do mandato .............................. C) 
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~5 - O QUE DEVE SER INCLUíDO NO RENDIMENTO 
BRUTO 

Espécie: Cédula: 

Cônjuge 

- desquitado ou divorciado: os rendimentos próprios 
e os das pessoas compreendidas como seus encargos 
de família e dependentes, na:,,; cédulas em que cou-
berem ........................................... ?) 

- sobrevivo: os rendimentos próprios que não se in
cluam no monte a partilhar, nas cédulas em que 
couberem ....................................... ?) 

Conselheiro - A remuneração recebida em retribuição do 
seu serviço ......................................... C) 

Construção - Ver "Benfeitoria" 

Conta-corrente 

- conjunta: o juro é dividido proporcionalmente pelos 
respectivos titulares .............................. B) 

- juro creditado nessa conta ....................... B) 

- lucro creditado nessa conta ...................... F) 

- saldo credor do balanço de juros nessa conta B) 

Contador - Ver "Advogado" 

Contratante de empreitada unicamente de lavor - O lucro 
da exploração individual ............................ D) 

Contribuição para a constituição de fundo de beneficência 
- Inclua a importância respectiva como rendimento 
bruto e depois a deduza como despesa .............. C) 

Corretor - A corretagem recebida..... .. ............... D) 

Cota - Ver "Quota-parte em multa ou em receita rece
bida" e "Quota para constituição de fundo de benefi
cência". 

Crédito 

- cedido em favor do devedor: na cédula em que 
couber .......................................... ?) 

- em conta-corrente: na cédula em que couber ..... ?) 
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t65 - O QUE DEVE SER INCLUíDO NO RENDIMENTO 
BRUTO 

Espécie: Cédula: 

Criação, recriação e engorda de animais - O lucro da ex-
ploração individual ................................. G) 

Cultura do solo, seja qual fôr a natureza do produto -
O lucro da exploração individual .................... G) 

Custas e emolumentos dos serventuários da justiça ....... D) 

Custeio de viagem e estada pago pelo empregador - In-
clua a importância recebida e depois deduza a despesa 
realizada ........................................... C) 

Debênture - Os juros provenientes desta 

Dentista - Ver "Advogado" 

Depósito, em dinheiro - Os juros dêle auferidos 

Deputado - Os subsídios e outras vantagens recebidas pelo 

B) 

B) 

exercício do seu mandato ........................... C) 

De&conto de títulos - O lucro auferido nessa operação ... B) 

Despachante - As comissões percebidas pelo exercício da 
sua profissão ....................................... D) 

Diária - Inclua a importância recebida e, depois, deduza 
a despesa realizada ................................. C) 

D~ferença a maior (ágio) entre o valor de emissão ou aqui-
sição e o de reembôlso ou resgate de ação ....... " .. B) 

Diplomata estrangeiro que renunciou à sua função - Os 
rendimentos auferidos a partir da data da sua renúncia C) 

Direito auferido pelo autor na alienação ou exploração de 
obra artística, científica, didática e literária. . . . . . . . . . . . . . D) 

Diretor - A remuneração recebida em retribuição do seu 
serviço ............................................. C) 

Distrato parcial de sociedade - O lucro e a percentagem 
do sócio que se retira ............................... F) 

Dívida 

- cancelada, em favor do devedor: na cédula em que 
couber ......................................... '?I 

- cancelada, em troca de serviço prestado ........... C) 



GUIA GERAL DO IMPOSTO DE RENDA / PESSOAS FISICAS 71 

~5 - O QUE DEVE SER INCLUíDO NO RENDIMENTO 
BRUTO 

Espécie: Cédula: 

- pública federal, estadual ou municipal: o juro da 
apólice nominativa não protegida por cláusula de 
isenção fiscal no seu texto, ou no decreto de emissão A) 

Dividendos de ações emitidas no País ou no Exterior (con
sideram-se percebidos na data do balanço a que corres-
ponderem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. F) 

Doação - O valor do bem recebido com caráter remunera-
tório: na cédula em que couber ...................... ?) 

Dotação que ultrapassar a importância da apólice de seguro B) 

Eclesiástico - A remuneração recebida em retribuição do 
seu serviço como capelão de asilo, colégio, fôrça ar-
mada, hospital, irmandade, etc. ................. C) 

Emissão de ação - Agio, ou seja, a diferença a maior rece
bida sôbre o preço da emissão e o de resgate da ação B) 

Emolumentos e custas dos serventuários da justiça ....... D) 

Empregado -As quantias recebidas a título de ajuda de 
custo, diária, comissão, custeio de viagem e estada, 
etapa, gratificação, interêsse, ordenado, percentagem, 
remuneração, representação, salário, vencimento, etc., 
pelo exercício de cargo, emprêgo ou função, pública 
ou privada ......................................... C) 

Empreitada unicamente de lavor - O lucro da exploração 
individual .......................................... D) 

Empréstimo, em dinheiro, dentro ou fora do país - O juro 
dêle auferido ....................................... B) 

Engenheiro - Ver "Advogado" 

Engorda de animais - O lucro da exploração individual.. G) 

Escritor - O direito auferido da alienação ou exploração 
da obra de sua autoria .............................. D) 

Etapa - Inclua a importância recebida do empregador e, 
depois, deduza a despesa realizada .................. C) 
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065 - O QUE DEVE SER INCLUíDO NO RENDIMENTO 
BRUTO 

Espécie: Cédula: 

Exploração 

- agrícola ou pastoril: o lucro da exploração indivi
dual ou o quinhão respectivo, no caso de parceria. G) 

- das indústrias extrativas animal ou vegetal: o lucro 
da exploração individual ...................... '" G) 

Fabrico de açúcar, aguardente, álcool, manteiga, queijo, 
etc., exclusivamente com matéria-prima da proprie
dade explorada individualmente - O lucro da trans-
formação ........................................... G) 

Fiança, em dinheiro, para garantia de execução de con-
trato - O juro auferido .................... ,....... B) 

Firma individual - O titular inclui como seu rendimento: 

- a remuneração recebida pelos serviços a ela pres-
tados ............................................ C) 

- o lucro pago ou creditado, inclusive o que a firma 
tiver recebido como associada ou quotista de qual-
quer sociedade .................................. F) 

Fórmula de fabricação 

- o ganho auferido pelo seu inventor, quando a ex-
plorar diretamente .............................. D) 

- o produto da sua alienação, a qualquer título ..... H) 

Funcionário civil ou militar, da União, dos Estados ou dos 
Municípios; de entidade autárquica, paraestatal ou de 
economia mista - As quantias recebidas sob qualquer 
título ou forma contratual e seja qual fôr a designação 
que tiverem, tais como ajuda de custo, diária, comissão, 
custeio de viagem e estada, etapa, gratificação, inte
rêsse, ordenado, percentagem, remuneração, represen
tação, salário, vencimento, etc., pelo exercício de cargo, 
emprêgo, função, mandato, ocupação, patente mili-
tar, etc. ............................................. C) 

Fundo 

- de beneficência instituído pelo empregado mas 
descontado pelo empregador em fôlha de pagamen
to: inclua a quota correspondente como rendimento 
bruto e depois a deduza como despesa. " ...... '" C) 
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65 - O QUE DEVE SER INCLUíDO NO RENDIMENTO 
BRUTO 

Espécie: Cédula: 

- de reserva, creditado em conta-corrente do nego
ciante individual e sócio ou acionista de sociedade 
de qualquer espécie ......................... F) 

Gado comprado e de criação 

- vendido por fazendeiro: é rendimento dêste ...... G) 

- vendido por inventariante: é rendimento do Espólio G) 

- o seu preço, tanto do existente como o do vendido 
no ano de base, constitui elemento paar o arbitra-
mento do valor da propriedade explorada ........ , G) 

Ganho (royalty) da exploração de fórmula ou processo 
de fabricação e de patente de invenção - Quando o 
seu inventor a explorar diretamente ................. D) 

Gerente - A retribuição recebida pelos seus serviços, tais 
como ajuda de custo, comissão, custeio de viagem e de 
estada, diária, gratificação, interêsse, ordenado, percen
tagem, remuneração, representação, retirada, salário, 
vencimento, etc., tanto dos cofres públicos, como dos 
particulares ........................................ C) 

Gratificação 

- contratual (frio, insalubridade, periculosidade, etc.) C) 

- de liberalidade do empregador (balanço, junina, na-
talina, produtividade, etc.): limitada a Cr$ 1.905.120, 
anuais, para cada ................................ C) 

- distribuída a sócio, a qualquer título ............ F) 

Guarda-livros - ver "Advogado" 

Herança 

- o valor do bem herdado está isento, mas o fruto 
é tributado na cédula em que couber ..........•. ?) 

- militar: é rendimento da viúva e dos herdeiros .. C) 

Honorário 

- do serviço prestado em relação de dependência.. C) 



74 GUIA GERAL DO IMPOSTO DE RENDA / PESSOAS FISICAS 

065 - O QUE DEVE SER INCLUíDO NO RENDIMENTO 
BRUTO 

Espécie: Cédula: 

- proveniente do livre exercício da profissão D) 

- recebido de fonte pagadora localizada no Exterior F) 

Imóvel 

- rústico: o aforamento ou arrendamento recebido. E) 

- urbano: o aluguel recebido ...................... E) 

Indústria extrativa 

- animal: o lucro da exploração individual ......... G) 

- mineral: ó lucro da exploração individual....... H) 

- vegetal: o lucro da exploração individual ........ G) 

Integralização de ação ou quota, com recurso tirado de 
quaisquer fundos, seja qual fôr a designação que ti-
verem .............................................. F) 

Interessado - A sua percentagem nos lucros de pessoa 
jurídica ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C) 

"J éton" (diária de comparecimento) dos congressistas -
Inclui-se a importância recebida que, depois, é dedu-
zida como despesa .................................. C) 

Jornalista - A remuneração dêste, inclusive o provento da 
sua aposentadoria .................................. C) 

Juro 

- de apólice nominativa da dívida pública que não 
goze de isenção fiscal expressa em lei federal A) 

- de bônus da Carteira de Crédito Agrícola e Indus-
trial do Banco do Brasil ........................ F) 

- de caução e de fiança, em dinheiro, para garantia 
da execução de contrato ........................ B) 

- de conta-corrente, quando o saldo do balanço fôr 
credor........................................... B) 

- de crédito comercial, quando tiver o caráter jurí-
dico de empréstimo ............................•. B) 

- de crédito do vendedor, quando o preço da venda 
fôr convertido em empréstimo, pela novação do 
título respectivo ................................. B) 
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1()5 - O QUE DEVE SER INCLUíDO NO RENDIMENTO 
BRUTO 

Espécie: Cédula: 

- de debênture: ler o texto (item 23) B) 

- de depósito, em dinheiro, para qualquer fim ...... B) 

- de dívida ou empréstimo pecuniário......... .. ... B) 

- de dívida, resultante da alienação de bens e direi-
tos, quando o comprador ficar a dever uma parte 
ou a totalidade do preço ........................ B) 

- de dívida, resultante da prestação de serviço: na 
cédula em que couber .......................... ?) 

- de empréstimo representado por efeito de comércio B) 

- de fiança de cargo, função ou emprêgo público ou 
privado.......................................... B) 

- de importância correspondente a dote pago em 
prestação, quando o donatário o tiver novado em 
empréstimo nas mãos do constituinte ............ B) 

- de título emitido em substituição de obrigação que 
represente o preço de venda ..................... B) 

- de título que tocar a herdeiro, legatário ou meeiro: 
na cédula em que couber ........................ ?) 

- dissimulado no contrato ......................... B) 

- em conta-corrente conjunta: é dividido, proporcio-
nalmente, pelos seus titulares .................... B) 

- sôbre o capital societário ........................ F) 

Legado - O valor do bem está isento, mas o fruto é tri-
butado na cédula em que couber ................ ?) 

Leiloeiro - A comissão recebida do exercício da sua pro-
fissão ........................................... D) 

Livre exercício da profissão de advogado, contador, den
tista, engenheiro, escritor, escultor, jornalista, mé
dico, professor, pintor, veterinário e de outras pro
fissões que se lhes possam assem~lhar - Os seus 
honorários ....................................... D> 

Locação de bens corpóreos .............................. E) 
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ry5 -- O QUE DEVE SER INCLUíDO NO RENDIMENTO 
BRUTO 

Espécie: Cédula: 

Lucro 

-- arbitrado, presumido ou real, de pessoa jurídica F) 

-- atribuído ao sócio em conseqüência de glosa das 
despesas relativas a bonificação, comissão, gratifi-
cação ou semelhantes ............................ F) 

-- atribuído ao sócio ostensivo de sociedade em conta 
de participação .................................. H) 

-- creditado em conta-corrente do sócio ou acionista 
de qualquer sociedade ........................... F) 

-- nas operações de desconto ....................... B) 

-- nas operações de reporte ........................ B) 

-- que ultrapassar a importância da apólice de seguro B) 

-- recebido do estrangeiro .......................... F) 

-- recebido por antecipação ......................... F) 

-- utilizado na amortização de ação ou quota, sem re-
dução do capital social ........................... F) 

Luva recebida pelo contrato de locação .................. E) 

Madeira extraída diretamente pelo explorador das matas e 
florestas ~ O lucro da venda .................... H) 

Magistrado -- A remuneração dêste, inclusive os proven-
tos da sua aposentadoria ......................... C) 

Mandato público -- Ver "Congressista" 

Marca de comércio e de indústria -- A sua alienação a 
qualquer título ............................. H) 

Mata explorada -- Constitui elemento para arbitramento 
do valor da propriedade ......................... G) 

Médico -- Ver "Advogado" 

Meio-sôldo -- Ver "Herança militar" 

Militar -- Ver "Funcionário público" 

Ministro de qualquer culto religioso -- Ver "Eclesiástico" 
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.~5 - O QUE DEVE SER INCLUíDO NO RENDIMENTO 
BRUTO 

Espécie: Cédula: 

Montepio 

- descontado em fôlha de pagamento: Inclua a quota 
correspondente no rendimento bruto e depois a de-
duza como despesa .............................. C) 

- pensão recebida pela viúva e herdeiros: é rendi-
mento dêstes ..................................... C) 

Multa contratual sôbre o capital emprestado ............ B) 

Negociante em firma individual - Ver "Titular de firma 
individual" 

Notário - Custas e emolumentos auferidos no exercício da 
sua profissão .................................... D) 

Novação 

- de crédito do vendedor, quando o preço da venda 
tiver sido convertido em empréstimo, pela novação 
do título respectivo .............................. B) 

- de importância correspondente a dote pago em 
prestação, quando o donatário o tiver novado em 
empréstimo nas mãos do constituinte ............ B) 

- de título emitido em substituição da obrigação que 
representava o preço da venda .................. B) 

Obra artística, científica, didática e literária - O direito 
de autor, dela recebido .......................... D) 

Obrigação ao portador, inclusive debênture - os juros dos 
empréstimos contraídos dentro ou fora do país: ler 
o texto (item 23) ................................... B) 

Ocupação não comercial - O rendimento auferido por 
quem a exerce...................................... D) 

Oficial público - Custas e emolumentos auferidos no exer-
cício da sua profissão ............................... D) 

Operação 

- de desconto: o lucro auferido 

- de reporte: o lucro auferido 

B) 

B) 
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135 - O QUE DEVE SER INCLUíDO NO RENDIMENTO 
BRUTO 

Espécie: Cédula: 

Ordenado 

- do cônjuge sobrevivo: não deve ser incluído na de-
claração do Espólio ......................... C) 

- no regime de comunhão de bens: pode ser decla-
rado separadamente ............................. C) 

- no regime de separação de bens: pode ser declarado 
separadamente ................................... C) 

- produzido em época anterior, recebido acumulada-
mente: ler o texto (item 27) .................. C) 

- recebido do estrangeiro 

Padre - Ver "Eclesiástico" 

F) 

Parceiro na exploração agrícola ou pastoril e na das indús
trias extrativas animal e vegetal - Inclua o respectivo 
quinhão de lucro no seu rendimento bruto....... .... G) 

Parte beneficiária e parte de fundador 

- o ágio obtido no reembôlso ou resgate dêstes títulos F) 

- o interêsse e quaisquer outros rendimentos dêstes 
títulos ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F) 

Passageiro transportado em veículo de propriedade do res-
pectivo motorista - O preço recebido .............. D) 

Pasto natural ou artificial 

- constitui elemento para o arbitramento do valor da 
propriedade pastoril ............................. G) 

- o preço de aforamento ou arrendamento recebido.. E) 

Patente de invenção 

- o lucro auferido pelo seu inventor quando a ex-
plorar diretamente ............................... H) 

- o produto da sua alienação, a qualquer título.. . ... H) 

Pensão civil ou militar, de qualquer natureza... . . .. .. ... C) 

Percentagem recebida sob qualquer título e forma contra-
tual dos cofres públicos, das entidades autárquicas, 
paraestatais e de economia mista, das firmas e socieda-
des ou de particulares.. . .. . ... .. .... ... ..... ... ... .. C) 
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"35 - O QUE DEVE SER INCLUíDO NO RENDIMENTO 
BRUTO 

Espécie: Cédula: 

Perdão ou cancelamento de dívida, em troca de serviço 
prestado - A importância com que fôr beneficiado o 
devedor: na cédula em que couber.................. ?) 

Pessoa que tomando parte em atos de comércio, não os pra-
tica por conta própria - A remuneração recebida.... D) 

Piscicultura - O lucro da exploração individual, ou a quo-
ta-parte recebida, no caso de parceria ............... G) 

Preço recebido em nota promissória - Ver "Novação" 

Prédio residencial - Quando o proprietário ceder o seu uso 
gratuitamente: o valor locativo ..................... E) 

Preposto de corretor, despachante ou leiloeiro - Inclua 
apenas os seus rendimentos, e não os dos titulares .. D) 

Presença - "J étons" (diárias ) recebidos pelos congressis-
tas: inclui-se a importância recebida no rendimento 
bruto; depois, é deduzida como despesa ............. C) 

Prestação de serviços não comerciais - O provento aufe-
rido ................................................ D) 

Processo de fabricação 

- o lucro auferido pelo seu inventor, quando o ex-
plorar diretamente .............................. D) 

- o produto da sua alienação, a qualquer título ..... H) 

Professor - A remuneração dêste, inclusive os proventos 
da sua aposentadoria ............................... C) 

Profissão de comerciante ou industrial exercida esporàdi-
camente - O lucro auferido ....................... H) 

"Pro labore" - Ver "Retirada" 

Promissória 

- o juro dissimulado na nota B) 

- o preço recebido em nota: Ver "Novação" 

Propaganda' - Verba paga ou creditada a titular ou sócio 
de firma ou sociedade .............................. F) 
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135 - O QUE DEVE SER INCLUíDO NO RENDIMENTO 
BRUTO 

Espécie: Cédula: 

Propriedade rural, inclusive campo de invernada e pasto 
natural ou artificial - O preço do seu aforamento, 
arrendamento, subarrendamento, locação ou sublocação E) 

Provento de aposentadoria ou reforma - Ler o texto 
(item 27) ..................................... C) 

Quota para a constituição de fundo de beneficência, des
contada em fôlha de pagamento - Inclua a quota 
correspondente e, depois, a deduza como despesa. . . .. C) 

Quota-parte em multa ou em receita recebida............ C) 

Recriação de animais - O lucro da exploração individual G) 

Reembôlso de ação - O ágio sôbre o valor de aquisição.. B) 

Remuneração recebida em retribuição de serviço prestado 

- no desempenho de cargo, emprêgo ou função, pú-
blica ou privada ................................ C) 

- no livre exercício da profissão .................. D) 

Rendimento 

- da exploração agrícola e pastoril ............... G) 

- do capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A), B) e E) 

- do trabalho ............................ C) e D) 

- misto, isto é, do capital e trabalho associados .... H) 

- recebido do Exterior ............................. F) 

Reporte de títulos - O lucro auferido nessa operação B) 

Representação 

- ou denúncia fiscal: a quota-parte da multa rece-
bida ............................................. C) 

- recebida dos cofres públicos - Inclua a importân
cia respectiva e, depois, deduza a despesa realizada 
(no caso de exercício de função oficial no Exterior 
por prazo maior de 6 meses consecutivos pode de
duzir até o limite aprovado para a conversão do 
valor recebido em moeda estrangeira) ........... C) 
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Q5 - O QUE DEVE SER INCLUíDO NO RENDIMENTO 
BRUTO 

Espécie: Cédula: 

- recebida por sócio de pessoa jurídica 

Representante 

- de emprêsa estrangeira autorizada a funcionar no 
Brasil: ver "Diretor" 

- que não pratica atos de comércio por conta própria: 

F) 

a remuneração recebida ......................... D) 

Rescisão parcial do contrato social - O lucro e a percen-
tagem do sócio que se retira .................... F> 

Resgate 

- de aç.ões ......................................... B) 

- de parte beneficiária ou de fundador _.... . . . . . . . . . F) 

Retirada 

- a título de empréstimo, feita por SOCIO, acionista, 
seu cônjuge ou dependente ....................... F) 

- de conselheiro e diretor de emprêsa privada ...... C) 

- de negociante em firma individual ............... C) 

- de representante, no Brasil, de emprêsa sediada no 
estrangeiro ...................................... C) 

- de sócio de sociedade comercial ou industrial ..... C) 

- não escriturada em despesa geral ................ F) 

- que exceder o limite permitido .................. F) 

- que não corresponder à prestação de serviço ...... F) 

"Roya1ty" da exploração de fórmula ou processo de íabri
ca~ã~, de pat~nt~ de. invenção e de marca do co-
mercIO e da mdustna ........................... H) 

Sacerdote - Ver "Eclesiástico" 

Salário 

- de mais de um ano, produzido em época anterior 
e recebido acumuladamente: ler o texto (item 27) C> 
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65 - O QUE DEVE SER INCLUIDO NO RENDIMENTO 
BRUTO: 

Espécie: Cédula: 

- do cônjuge sobrevivo: não se inclui na declaração 
do Espólio ....................................... C) 

- na constância da sociedade conjugal: é incluído na 
declaração conjunta dos cônjuges ................ C) 

- na hipótese da dissolução do casamento, por des
quite: é incluído na declaração separada dos côn-
juges ............................................ C) 

- recebido do estrangeiro .......................... F) 

Saldo credor do balanço de juros em conta-corrente ..... B) 

Senador - Ver "Congressista" 

Sericicultura - O lucro da exploração individual, ou o 
quinhão' do respectivo lucro, no caso de exploração 
em parceria ...................................... G) 

Serventuário da justiça --....: Ver "Custas e emolumentos" 

Serviço 

- a remuneração de ocupação, prestação de serviço 
e profissão não comercial ........................ D) 

- prestado por conselheiro e diretor de emprêsa pri
vada; negociante em firma individual e sócio de 
sociedade comercial ou industrial: a remuneração 
recebida ......................................... C) 

Sociedade em conta de participação - O sócio ostensivo 
inclui o lucro total (seu e do sócio oculto) ........ H) 

Sôldo dos militares, em geral ........................... C) 

Sublocação de móveis; de imóveis e imóveis mobiliados. .. E) 

Subsídio dos congressistas, em geral. " ........... " . .... C) 

Tabelião - Ver "Custas e emolumentos" 

Titular de firma individual 

- a sua remuneração por serviço prestado C) 

- a vantagem que auferir com a valorização do ativo, 
no caso de incorporação ou organização de sociedade F) 
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65 - O QUE DEVE SER INCLUÍDO NO RENDIMENTO 
BRUTO 

- o lucro pago ou creditado pela sua firma, inclusive 
o recebido por esta como sócia de uma sociedade 
qualquer ........................................ F) 

- o saldo na liquidação da sua firma ............... F) 

Título de crédito adquirido por legado, herança ou meação 
é isento, mas o fruto é tributado na cédula em que 
couber .......................................... ?) 

Trabalho - Os rendimentos dêste, quando recebidos: 

- do livre exercício da profissão ................... D) 

- do estrangeiro .............................. F) 

- em relação de dependência ....................... C) 

- por decisão administrativa ou judicial: mediante re-
querimento podem ser distribuídos pelos respecti-
vos anos-bases: ler itens 27 e 31 ................ ?) 

Transformação de produtos agrícolas e pecuários, feita por 
agricultor ou pecuarista com matéria-prima da sua 
propriedade - O lucro recebido .............. G) 

Transporte de carga ou passageiro em veículo pertencente 
ao próprio motorista -- O preço recebido ........ D) 

Uso gratuito de prédio residencial, por outra pessoa que 
nã.o ~ ~ono - O valor locativo é incluído pelo pro-
prletarlo ........................................ E) 

Utilização de fundo ou lucro na amortização ou integrali
zação da ação ou quota, sem redução do capital 
- Assimila-se a lucro distribuído pela pessoa jurí-
dica: a importância correspondente ............. ,. F) 

Valor 

- de propriedade agrícola ou pastoril: elementos que 
compõem o seu valor para o arbitramento do ren-
dimento líquido: ler o texto (item 42) .......... G) 

- locativo do prédio residencial, quando o seu uso é 
cedido gratuitamente: cabe ao proprietário incluí-lo 
como se fôra preço do aluguel .................... E) 



84 GUIA GERAL DO IMPOSTO Df!. RENDA / PESSOAS FISICAS 

65 - O QUE DEVE SER INCLUíDO NO RENDIMENTO 
BRUTO 

Vantagem 

- auferida pelo acionista, negociante em firma indivi
dual e sócio das sociedades comerciais e industriais, 
no caso de incorporação ou organização de nova so-
ciedade ......................................... F) 

- distribuída, sob qualquer título, ao conselheiro e 
diretor de emprêsa privada, negociante em firma 
individual e acionista ou sócio de emprêsas comer-
ciais e industriais ............................... F) 

- percebida sob qualquer título ou forma contratual 
pelo exercício de cargo, emprêgo, função pública 
ou privada ...................................... C) 

Vencimento 

- de escritor, jornalista, magistrado ou professor .. C) 

- recebido na Delegacia do Tesouro Brasileiro em 
Nova Iorque: Ler o texto (item 2) ............ C) 

Venda 

- de fórmula ou processo de fabricação H) 

- de marca do comércio e da indústria .............. H) 

- de patente de invenção 

Veterinário - Ver "Advogado" 

H) 



66 - VALORES QUE NÃO SÃO TRIBUTADOS: 

Ação 

- O lucro auferido pela sua alienação, cessão, desvalo
rização, transferência ou venda, inclusive da venda de 
direitos de subscrição. 

- Ação nova, recebida gratuitamente em conseqüên
cia do aumento de capital por incorporação de re
servas, ou pela correção monetária do ativo. 

Agente consular ou diplomático estrangeiro acreditado no Brasil 
- O rédito recebido do Estado que o nomeou. 

Anuidade de título ou obrigação de empréstimo público com 
cláusula expressa de isenção tributária federal. 

Apólice 

- da dívida pública federal, estadual ou municipal pro
tegida por cláusula de isenção fiscal expressa em lei fe
deral: o juro produzido. 

- de pecúlio: o capital pago por morte do instituidor. 

- de seguro: o capital pago por morte do segurado e os 
prêmios restituídos, em qualquer caso, inclusive no de 
renúncia do contrato. 

Aviso prévio recebido em moeda pelo assalariado, por motivo 
de sua despedida. 

Bem adquirido por herança ou legado. 

Bonificação 

- atribuída à ação. 

- de título ou obrigação de empréstimo público com cláu-
sula expressa de isenção tributária federal. 

Bônus da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do 
Brasil - O juro é tributado. 

Campo dado em arrendamento - O seu valor é excluído no 
cálculo do rendimento líquido presumido. 
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66 - VALORES QUE NÃO SÃO TRIBUTADOS: 

Capital, em geral, inclusive da apólice de seguro ou pecúlio 
recebido por morte do segurado ou instituidor. 

Cessão de ações, quotas e outros títulos de crédito, de qualquer 
natureza - O lucro auferido pelo cedente, quando fôr o 
real possuidor. 

Chácara de recreio, quando não produzir rendimento. 

Crédito incobrável, quando comprovada a incapacidade finan
ceira ou a insolvência do devedor. 

Deságio concedido por pessoa jurídica, na venda ou colocação, 
no mercado, de debêntures ou outras obrigações e le
tras de câmbio ou outros títulos de crédito. 

Diária recebida pelo agente consular ou diplomático estrangeiro 
acreditado no Brasil. 

Distrato de firma ou sociedade 

- a importância do capital restituído. 

- o lucro já tributado em poder do negociante em firma 
individual e do acionista ou sócio da sociedade. 

Doação -'- O valor do bem adquirido sem caráter remuneratório. 

Empregado - A indenização recebida pela rescisão do seu con
trato de trabalho. 

Funcionário consular ou diplomático estrangeiro acreditado no 
Brasil: o rédito recebido do Estado que o nomeou. 

Gratificação denominada "quebra de caixa", recebida por tesou
reiros ou outros empregados, enquanto manipularem va
lôres e desde que em limites razoáveis. 

Herança - O valor do bem adquirido. 

Honorário recebido por agente consular ou diplomático estran
geiro acreditado no Brasil. 

Indenização 

- recebida por acidente no trabalho . 

- recebida por rescisão do contrato de trabalho assalaria-
do, desde que não exceda o limite garantido pela le
gislação trabalhista. 
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66 - VALóRES QUE NÃO SÃO TRIBUTADOS 

Juro de apólice da dívida pública federal, estadual e municipal, 
quando gozar de isenção fiscal expressa em lei federal. 

Legado - O valor do bem adquirido. 

Lucro obtido na alienação, cessão, desvalorização, transferência 
ou venda de ação, quota ou outros títulos de crédito, de 
qualquer natureza, inclusive na venda de direitos de 
subscrição dos mesmos. 

Meação - O valor do bem adquirido. 

Missão diplomática acreditada no Brasil - O rédito dos seus 
funcionários de carreira, estrangeiros, recebido em re
tribuição do seu serviço. 

Ordenado recebido por funcionário consular ou diplomático, es
trangeiro, acreditado no Brasil, em retribuição do ser
viço prestado ao Estado que o nomeou. 

Pecúlio - O capital pago por morte do seu instituidor. 

Prêmio 

- de seguro de vida, em grupo, pago pelo empregador em 
benefício do seu empregado, desde que o beneficiado por 
morte dêste não seja o empregador nem pessoa por êle 
designada. 

- de seguro de vida restituído em qualquer caso, inclusive 
no de renúncia do contrato. 

- de título ou obrigação de empréstimo público com cláu
sula de isenção tributária federal. 

Procurador em causa própria - O rédito que tiver recebido 
como simples procurador (é rendimento do real pos
suidor) . 

Provento 

- de aposentadoria ou reforma motivada por alienação 
mental, cardiopatia grave, cegueira, lepra, neoplasia ma
ligna, paralisia ou tuberculose ativa. 

- recebido por mutilado de guerra, ex-integrante da F.E.B. 

Quota de fundo em condomínio - O lucro auferido pelo quo
tista na sua alienação. 

Reajustamento Econômico - O juro produzido pelas suas 
apólices. 
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66 - VALóRES QUE NAO SAO TRIBUTADOS 

Remuneração de trabalho ou serviço prestado por servidores: 

- diplomáticos de Governos estrangeiros. 

- de embaixadas, consulados e repartições do Estado que 
os nomeou, desde que sejam naturais dêle e haja reci
procidade de tratamento fiscal. 

- de organismos internacionais de que o Brasil faça parte 
e aos quais tenha, por tratado ou convenção, se obrigado 
a conceder isenção. 

Rendimento 

- da apólice de emlssao de empréstimo isento expressa
mente do impôsto por lei federal (o juro recebido). 

- da renúncia do contrato de seguro (o prêmio recebido 
em restituição). 

- da rescisão do contrato de trabalho assalariado (a inde
nização recebida) . 

- de aposentadoria ou reforma motivada por alienação 
mental, cardiopatia grave, cegueira, lepra, neoplasia ma
ligna, paralisia e tuberculose ativa (o provento recebido). 

- de pecúlio ou seguro, pago por morte do instituidor ou 
segurado (o capital). 

- que não estiver juridicamente à disposição do credor 
(comprovada a incapacidade financeira ou a insolvência 
do devedor). 

Renúncia do contrato de seguro - O prêmio restituído. 

Rescisão do contrato de trabalho assalariado - A indenização 
recebida. 

Revolução de São Paulo - O juro das suas apólices. 

Salário-família instituído por lei - A importância recebida. 

Seguro - O capital pago por morte do segurado e o prêmio 
restituído em qualquer caso, inclusive de renúncia do 
contrato. 

Transferência ou venda de ação, quota social e outros títulos 
de qualquer natureza - O lucro auferido pelo seu 
possuidor. . 

Títulos de crédito - O lucro auferido pela sua alienação, ces
são, desvalorização, transferência ou venda, inclusive da 
venda de direitos de subscrição. 
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66 - VALÓRES QUE NAO SAO TRIBUTADOS: 

Valor 

- da ação nova distribuída gratuitamente em consequen
cia de aumento do capital, por incorporação de reser
vas ou pela correção monetária do ativo. 

- da alimentação recebida gratuitamente pelo assalariado, 
ou a diferença entre o preço cobrado por ela e o custo 
de mercado. 

- do bem ou direito adquirido por meação, herança ou 
legado, ou ainda, por doação, desde que esta não tenha 
caráter remuneratório. 

- do serviço médico, dentário ou hospitalar prestado ao 
empregado por conta do seu empregador. 

- do transporte do assalariado e das pessoas compreen
didas como seus encargos de família e dependentes, 
custeado ou subvencionado pelo empregador. 

- do uniforme, roupa ou vestimenta especial, indispensá
vel ao exercício de cargo, função ou emprêgo, público 
ou privado, recebido gratuitamente ou por preço infe
rior ao custo de mercado. 

- locativo de prédio residencial em propriedade agropas
toril e o valor da alimentação nesta produzida, de que 
se servirem os titulares, sócios e diretores que ali ha
bitem permanentemente, inclusive as pessoas compre
endidas como seus encargos de família e dependentes. 

- locativo de prédio residencial totalmente ocupado pelo 
seu proprietário. 

Variação resultante da correção monetária dos depósitos, em 
moeda, realizados para garantia de instâncias adminis
trativas ou judiciárias. 



67 - DEDUÇÕES CEDULARES 

Despesas que podem ser descontadas do rendimento 
cedulm' bruto 

Espécie Item da declaração 

Ação judicial - Despesa com esta, quando necessária 
para o recebimento do rendimento ............ 12) 

Agua - A despesa com o seu consumo no local onde é 
exercida a profissão .......................... 15) 

Ajuda de custo 

- recebida como indenização dos gastos de viagem, 
inclusive os de instalação do declarante e da sua 
família em localidade diferente daquela em que 
residia ................................... 7) 

- representação e a parte variável dos subsídios 
de mandato de representação popular . . . . . . . . . 13> 

Alimentação - Os gastos pessoais relacionados com a 
profissão, fora do local da residência ........ 5, b) 

Alojamento - Os gastos pessoais relacionados com a 
profissão, fora do local da residência .......... 5, b) 

Aluguel 

- de imóvel destinado ao exerClClO da atividade 
profissional ................................... 20) 

- de instrumento, material e utensílio indispensá
vel ao desempenho da função, cargo ou emprêgo: 
a despesa comprovada, ou até 5% do rendimento 
bruto da cédula (Ler item 29 dêste guia). . . . . . 4) 

- de local destinado a mostruário, fora do local da 
residência e por motivo profissional: indicar o 
nome e a residência da pessoa que o recebeu e a 
importância paga ............................. 5, b) 

- de veículo usado por médico ou seu auxiliar, 
quando em serviço profissional ................ 16) 
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67 - DEDUÇõES CEDULARES 

Espécie Item da declaração 

Amortizasão 

- da despesa de primeiro estabelecimento: fixada 
~m relação ~o valor de aquisição da instalação e 
a sua duraçao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16) 

- de empréstimo contraído para educação, treina-
mento e aperfeiçoamento profissional ........ 11) 

Aparelho indispensável ao desempenho de função, car
go ou emprêgo - A despesa comprovada, ou até 
5% do rendimento da cédula (Ler item 29 dêste 
guia) .................................... 4) 

Aquecimento de água - A despesa correspondente, 
quando correr por conta do locador ou sublo-
cador do bem ................................ 31, a) 

Aquisição 

- de jornal, revista e livro técnico indispensá
vel ao desempenho de função, cargo ou emprêgo: 
a despesa comprovada ou até 5% do rendimento 
bru'to da cédula (Ler item 29 dêste guia) ..... 4) 

- de uniforme ou roupa especial (Ler o texto) 9) 

Ar condicionado - A despesa correspondente, quando 
correr por conta do locador ou sublocador do 
bem ........................................... 31, a) 

Ascensorista - A despesa com o pagamento do salário 
dêste ......................................... 31, b) 

Assinatura de jornal, revista e livro técnico indispensá
vel ao desempenho de função, cargo ou emprê
go: a despesa comprovada ou até 5% do rendi-
mento bruto da cédula (Ler item 29 dêste guia) 4) 

Associação científica - A contribuição comprovada, ou 
até 5% do rendimento bruto da cédula (Ler 
item 29 dêste guia) ........................... 4) 

Automóvel - O preço do aluguel ou custeio dêste, quan-
do usado por médico ou seu auxiliar, em serviço 
profissional ................................... 23) 

Bem corpóreo - Despesa de conservação ........... 29) 
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67 - DEDUÇÕES CEDULARES 

Espécie Item da declaração 

Casa alugada, de moradia particular - A quinta parte 
do aluguel desta, desde que não deduzida a des-
pesa pelo exercício profissional noutro local .. 20) 

Cédula "D" - As despesas aí permitidas não podem ex-
ceder, no conjunto, a 40% do rendimento cedular 
bruto ......................................... -) 

Cédula "F" - Não é permitido deduzir qualquer 
despesa ....................................... -) 

Cédula "G" - Não é permitido deduzir qualquer despesa -) 

Cobrador - Despesa pessoal de locomoção 

Comissão 

- paga a terceiro, a título de participação (indicar 
a natureza da operação que deu origem ao paga-

6) 

mento e individualizar a pessoa beneficiada) .. 22) 

- para arrecadar o aluguel de prédio construído: 
até 5% do rendimento bruto da cédula (indicar 
o nome e residência da pessoa que a recebeu e a 
importância paga) ............... :............ 30) 

- para arrecadar o juro de apólice da dívida pú
blica e de capital e valor mobiliário: até 5% de 
rendimento bruto da cédula (indicar o nome e 
residência da pessoa que a recebeu e a importân-
cia paga) ..................................... 1) 

Compra de instrumento, material e utensílio indispen
sável ao desempenho de função, cargo ou emprê
go: a despesa comprovada ou até 5% do rendi-
mento bruto da cédula (Ler item 29 dêste guia) 4) 

Conservação de bem corpóreo: até 10% do rendimento 
bruto da cédula, independentemente de compro-
vação ......................................... 29) 

Contribuição 

- a associação científica: a despesa comprovada, ou 
até 5% do rendimento bruto da cédula (Ler 
item 29) ...................................... 4) 

- de empregador à Instituição de Previdência Social 23) 
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67 - DEDUÇÕES CEDULARES 

Espécie Item da declaração 

- para a constituição de fundos de beneficência .. 2) 

- para o Impôsto Sindical ....................... 3) 

Correspondência - A despesa desta .................. 19) 

Corretagem 

- paga a terceiro, a título de participação (indicar 
a natureza da operação que deu origem ao paga-
mento e individualizar a pessoa beneficiada) .,. 22) 

- paga na compra e venda de apólice da dívida pú
blica e de outros títulos e valôres mobiliários: 
até 5% do rendimento bruto da cédula (indicar 
? nom: e ~esidência da pessoa que a recebeu e a 
lmportancla paga) ............................. 1) 

Custa processual recebida com o honorário 

Custeio 

- de veículo usado por médico ou seu auxiliar em 
serviço profissional ........................... . 

- de viagem e estada relacionada com a profissão 

- por conta do declarante ................... . 

- por conta do caixeiro-viajante .............. . 

- por conta do empregador: a despesa realizada 

Depreciação da instalação de primeiro estabelecimento 
fixada em relação ao valor de aquisição da mes-
ma e à sua duração ......................... . 

Despesa pessoal de locomoção 

Diária 

18) 

23) 

5, b) 

5, c) 

5, a) 

17) 

6) 

- de comparecimento ("jéton") de congressista .. 13) 

- recebida como indenização de despesa de viagem 
e estada fora do local de residência ............ 4, b) 

- recebida como indenização de gasto de instalação 
do declarante e de sua família em localidade dife-
rente daquela em que residia .................. 7) 
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67 - DEDUÇÕES CEDULARES 

Espécie Item da declaração 

Diferença de caixa 

Emolumento 

- recebido com o honorário 

10) 

18) 

- sôbre o imóvel ou o seu uso ........... , . . . . 25) 

Estada fora do local de residência devido à profissão -
Despesa pessoal com alimentação, alojamento, pas
sagem e transporte de bagagem: 

- para o exercício de função governamental provi
sória no estrangeiro, até 6 meses consecutivos: a 
representação recebida ........................ 8, a) 

- por conta do declarante: a despesa comprovada 5, b) 

- por conta do caixeiro-viajante: até 30% do ren-
dimento da cédula ............................. 5, Cl 

- por conta do empregador: a despesa realizada .. 5, a) 

Etapa - Importância recebida do empregador........ 5) 

Expediente - A despesa dêste ....................... 19) 

Fiscal - Despesa pessoal de locomoção .............. 6) 

Fôrça elétrica - A despesa com o seu consumo: 

- em edifício de apartamento; prédio construído em 
avenida ou vila, pertencente a condôminos ou a 
particulares ................................... 31, a) 

- no local onde é exercida a profissão .......... 14) 

Fôro pago pelo enfiteuta ............................. 26). 

Frete - A despesa pessoal relacionada com a profissão, 
com o transporte de bagagem, no caso de ausên-
cia do local da residência ...................... 5) 

Função governamental desempenhada transitôriamente 
no Exterior, até 6 meses consecutivos - A repre
sentação recebida.............................. 8, a) 

Gás - A despesa com o seu consumo no local onde é 
exercida a profissão .......................... 15) 
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67 - DEDUÇõES CEDULARES 

Espécie Item da declaração 

Gasto pessoal de alimentação; alojamento; passagem e 
transporte de bagagem fora do local de residên
cia, quando em serviço profissional 

- por conta do declarante: a despesa comprovada 5, b) 

- por conta do caixeiro-viajante: até 30% do ren-
dimento bruto da cédula .................... 5, c) 

- por conta do empregador: a despesa realizada .. 5, a) 

Gratificação relacionada com a profissão, paga por ser-
viço recebido (indicar o nome e residência da 
pessoa que a recebeu e a importância paga) .... 21) 

Honorário - Quota-parte paga a terceiro (indicar a na-
tureza da operação que deu origem ao pagamen-
to e individualizar o beneficiado) .............. 22) 

Imóvel - A despesa de conservação dêste, independen
temente de comprovação, até 10% do rendimento 
bruto declarado, quando se tratar de prédio cons-
truído ........................................ 29) 

Impôsto 

- que gravar o imóvel ou o seu uso 25) 

- relacionado com a profissão .................. 14) 

- sindical ....................................... 3) 

Inspetor - Despesa pessoal de locomoção ............ 6) 

Instituição de Previdência Social - A contribuição do: 

- associado 2) 

- empregador ................................... 23) 

Instrumento indispensável ao desempenho de função, 
cargo ou emprêgo - A despesa de aluguel ou 
compra, comprovada, ou até 5% do rendimento 
bruto da cédula (Ler item 29 dês te guia) ...... 4) 

Jornal indispensável ao desempenho de função, cargo ou 
emprêgo - A despesa comprovada de aquisição 
ou assinatura, ou até 5% do rendimento bruto da 
cédula (Ler item 29 dêste guia) ............ 4) 
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67 - DEDUÇÕES CEDULARES 

Espécie Item da declaração 

Juro 

de empréstimo contraído para educação, treina-
mento ou aperfeiçoamento profissional ....... 11) 

- sôbre o saldo devedor do preço pago pela aqui-
sição dos bens ou direitos produtores do ren-
dimento ................................. 27> 

Livro indispensável ao desempenho de função, cargo ou 
emprêgo - A despesa comprovada de aquisição 
ou assinatura, ou até 5% do rendimento bruto da 
cédula (Ler item 29 dêste guia) ............ 4> 

Locomoção - O gasto não indenizado: até 5% da remu
neração bruta anual, restrita a dedução às pes
soas que exerçam permanentemente funções ex
ternas (cobrador, fiscal, inspetor, propagandista, 
vendedor ou semelhantes) ..................... 6) 

Luz elétrica - A despesa com o seu consumo: 

- em edifício de apartamento; prédio construído em 
avenida ou vila, pertencente a condôminos ou a 
particulares .................................. . 

- no local onde é exercida a profissão .......... . 

Material indispensável ao desempenho de função, cargo 
ou emprêgo - A despesa comprovada de aluguel 
ou compra, ou até 5% do rendimento bruto da 
cédula (Ler item 29 dêste guia) ........... . 

Médico 

- aluguel ou custeio de veículo, em serviço profis-

31,a) 

14) 

4) 

sional ......................................... 23) 

- amortização da despesa de primeiro estabeleci
mento: fixada em relação ao valor de aquisição 
da instalação e a sua duração .................. 17) 

- aparelho indispensável ao desempenho profissio-
nal (Ler item 29 dêste guia) .............. 4) 

Montepio - A contribuição para a constituição dêste " 2) 

Motorista - Serviço de transporte em veículo de sua 
propriedade: a despesa comprovada ou as se-
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67 - DEDUÇõES CEDULARES 

Espécie Item da declaração 

guintes percentagens do rendimento bruto da cé
dula, independentemente de comprovação: 

- 60%, no caso de transporte de carga ....... 24) 

- 40%, no caso de transporte de passageiros. 24) 
Ordenado 

- pago a ascensorista e a zelador. . . . . . . . . . . . .. 31, b) 

- pago por serviço recebido (indicar o nome e re-
sidência da pessoa remunerada e a importância 
paga) ......................................... 21) 

Parte variável do subsídio percebido em decorrência de 
mandato de representação popular ............. 13) 

Participação de terceiro na comissão, corretagem, hono
rário, lucro ou semelhantes (indicar a natureza 
da operação que deu origem ao pagamento e in-
dividualizar a pessoa beneficiada) ............. 22) 

Passagem - O gasto pessoal relacionado com a profis-
são, no caso de viagem fora do local de residência 5) 

Perda de caixa ...................................... 10) 

Prédio construído - A despesa de conservação dêste: 
até 10% do rendimento bruto da cédula, indepen-
dentemente de comprovação ................... 29) 

Prêmio de seguro contra fogo - (indicar o número da 
apólice e a seguradora): 

- da instalação destinada ao exercício profissional 16) 

- dos bens que produziram os rendimentos 28) 

Propagandista - Despesa pessoal de locomoção 6) 

Publicidade - A despesa desta ...................... 19) 

Quota 

- de amortização de despesa de primeiro estabele
cimento: fixada em relação ao preço de compra 
da instalação e à sua duração ................. 17) 

- parte de terceiro na comissão, corretagem, hono
rário, lucro ou semelhante (indicar a natureza da 
operação que deu origem ao pagamento e indivi-
dualizar a pessoa beneficiada) ................. 22) 
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67 - DEDUÇõES CELULARES 

Espécie Item da declaração 

Refrigeração de água - A despesa correspondente, quan-
do correr por conta do locador ou sublocador.. 31, a) 

Remuneração relacionada com a profissão, paga por ser-
viço recebido (indicar o nome e residência da 
pessoa que a recebeu e a importância paga) ... 21) 

Representação 
- recebida em decorrência de mandato de repre-

sentação popular ......................... 13) 

- recebida para o desempenho de função governa
mental transitória no estrangeiro, até 6 meses 
consecutivos ............................. 8, a) 

Revista indispensável ao desempenho de função, cargo 
ou emprêgo - A despesa comprovada de com
pra ou assinatura, ou até 5% do rendimento bru-
to da cédula (Ler item 29 dês te guia) ...... 4) 

Roupa especial - Despesa com sua aquisição (Ler item 
29 dêste guia> ............................ 9) 

Salário - (Indicar o nome e residência da pessoa que 
o recebeu e a importância paga): 

- pago a ascensorista e a zelador ............... . 

- pago por serviço recebido em razão da profissão 

Seguro contra fogo - O prêmio pago (indicar o número 
da apólice e a seguradora) 

- da instalação destinada ao exercício profissional 

- dos bens que produziram os rendimentos 

Taxa 

- de ocupação paga pelo enfiteuta 

31, b) 

21) 

16) 

28) 

26) 

- processual recebida com o honorário .......... 18) 

- sôbre o imóvel ou o seu uso .................. 25) 

Telefone --: ~ despesa dêste no local do exercício da 
proflssao ...................................... 14) 

Transporte de volumes - A despesa pessoal relaciona
da .c~m .a profissão, em viagem fora do local de 
resldencla .................•••..••....•..•..•.. 5) 
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Espécie Item da declaração 

Uniforme - Aquisição dêste (Ler item 29 dêste guia) 9) 

Utensílio indispensável ao desempenho de função, cargo 
ou emprêgo - A despesa comprovada de aluguel 
ou compra, ou até 5% do rendimento bruto da 
cédula (Ler item 29 dêste guia) ............ 4) 

Veículo usado por médico ou seu auxiliar, em serviço -
A despesa com o aluguel ou custeio dêste ...... 23) 

Vendedor - Despesa pessoal de locomoção ............ 6) 

Viagem - A despesa pessoal relacionada com a profissão 
em viagem fora do local de residência ........ 5) 

Vila - A despesa permitida aos locadores ou sublocado-
res, quando correr por sua conta: 

- em condomínio ............................... 31, a) 

- particular ..................................... 31, a) 

Zelador - A despesa com o pagamento do salário dêste 31, b) 



68 - ABATIMENTOS 

Despesas que podem ser descontadas da renda global bruta 

Espécie Item da declaração 

Abatimento - É anual, pois a lei não cogita de abati
mento proporcional ao período de existência do 
encargo: Cr$ 750.000 para o outro cônjuge e para 
cada uma das pessoas compreendidas como encar-
gos de família e dependentes ................. . 

Adotivo - O abatimento dêste filho: ............... . 

Alimento - A prestação de alimento a ascendente e a 
irmã ou irmão, por incapacidade de trabalho: Cr$ 
750.000, anuais, para cada um, ou a importância 
fixada na sentença, se prestada em virtude de 

10) 
'~ 

10) 

decisão judicial ............................... 10) 

Anulação de casamento - O gasto com o sustento de 
cada filho a cargo do declarante .............. 10) 

Apólice de seguro - O prêmio de seguro de vida, desde 
que não exceda a 1/6 parte da renda bruta con
siderada, nem a Cr$ 793.800 anuais e tenha sido 
pago a segurador nacional, ou estrangeiro autori
zado a funcionar no Brasil: indicar o nome da 
emprêsa e o número da apólice (Exclusive o 
seguro dotal a prêmio único) ................. 2) 

A vós e Bisavós - O gasto anual de Cr$ 750. 000 para 
cada um, a título de prestação de alimento, por 
incapacidade de trabalho; quando em virtude de 
decisão judicial, a importância a abater é a que 
tiver sido fixada na sentença .............. 10) 

Bisneto - Abatem-se Cr$ 750.000, anuais, para cada 
um, quando sem arrimo de seus pais, desde que 
~e~o.r de 21 anos de idade, ou maior, todavia 
Invalido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10) 

Bôlsa de estudo ou especialização e prêmio de estímulo 
à produção intelectual - O abatimento pela sua 

IJlhl/( , 
"t~ ~ J ri 4«'," .. a(!l< ~ 

----
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68 - ABATIMENTOS 

Espécie Item da declaração 

concessão no País ou no Exterior: ler o texto 
(item 52 dêste guia) ...................... 8) 

Casamento - O abatimento dos filhos de outro matri
mônio, quando a mulher casada estiver no exer-
cício do pátrio poder dêsses filhos ............ 10) 

Caso fortuito ou de fôrça maior - A perda extraordiná
ria decorrente exclusivamente de incêndio, nau
frágio, tempestade ou outros acidentes da mes
ma ordem, caso não tenha sido compensada por 
indenização ou seguro ........................ 4) 

Comissões bancárias - O abatimento destas.......... 1) 

Cônjuge - O abatimento relativo a êste ............ 10) 

Contribuição a instituição artística, científica, cultural, 
educacional ou filantrópica: ler o texto (item 52 
dêste guia) .............................. 5) 

Criança pobre, até 21 anos de idade, que o declarante 
crie e eduque a sua custa - Abatem-se Cr$ 
750.000, anuais, para cada uma ................ 10) 

Dentista - O honorário pago por serviços profissionais 
prestados ao declarante e às pessoas compreendi
das como seus encargos de família e dependen
tes, desde que especificado e comprovado, com a 
indicação do nome e do enderêço de quem o 
recebeu (na falta de recibo, mencione o cheque 
do pagamento) ............................... 11) 

Dependente 

Despesa 

- de hospitalização do declarante, ou das pessoas 
compreendidas como seus encargos de família e 

10) 

dependentes ................................... 12) 
- de instrução do declarante, do cônjuge e dos 

filhos e dependentes menores: Ler o texto (item 
52 dêste guia) .......................... 7) 

Dissolução da sociedade conjugal: Ler o texto (item 5 
dêste gúia) .............................. 10) 

Dívida pessoal - O juro pago: Ler o texto (item 52 
dêste guia) "",.......................... 1) 
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68 - ABATIMENTOS 

Espécie Item da declaração 

Doação e Contribuição - O abatimento destas ........ 5) 

Encargo de família - Abatem-se, anualmente, Cr$ 
750.000 para o outro cônjuge e para cada filho 
ou descendente sem arrimo de seus pais, menor 
de 21 anos de idade, ou maior, todavia inválido, 
e Eara cada filha solteira, viúva sem arrimo ou 
casada, mas abandonada pelo marido, sem re-
cursos 

Espólio - Ler o texto (item 6 dêste guia) 

Espôsa - O abatimento desta - Ler o texto (item 52 

10) 

dêste guia) .............................. lO> 

Estudante - Equipara-se ao filho menor, o maior até 24 
anos de idade, cursando estabelecimento de ensi-
no superior no ano de 1965 ................... 10) 

Família - Ver "Alimento" e "Encargo de família" 

Fôrça maior - A perda extraordinária decorrente desta 4) 

Gasto com prospecção de jazida mineral - Ler o texto 
(item 52 dêste guia) ...................... 6> 

Geada - A perda extraordinária decorrente desta .... 4> 

Guerra - A perda extraordinária decorrente desta .. 4) 

Hospitalização - A despesa decorrente desta, com o de-
clarante ou pessoas compreendidas como seus en-
cargos de família e dependentes ............... 11) 

Incêndio - A perda extraordinária decorrente dêste .. 4) 

Incentivos Fiscais - Ler o texto (item 52 dêste guia) 9) 

Instituição artística, científica, cultural, educacional ou 
filantrópica - Contribuições e doações feitas a 
ela............................................ 5) 

Instrução do declarante, do cônjuge e dos filhos e depen-
dentes menores ............................... 7) 

Inundação - A perda extraordinária decorrente desta 4) 

Irmã e irmão - O abatimento dêstes ................ 10) 

Juros de dívida pessoal - O abatimento dêstes ........ 1) 

Legítimo e legitimado - O abatimento dêstes filhos .. 10) 
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68 - ABATIMENTOS 

Espécie Item da declaração 

Limite dos abatimentos - Ler o texto (item 52 dêste 
guia) 

Mãe - O abatimento desta.......................... 10) 

Manutenção 

- de dependente: o abatimento dêste ............. 10) 

- de família: o abatimento das pessoas nela com-
preendidas .................................... 10) 

Marido - Ler o texto (item 5 dêste guia) 

Médico - Honorário pago por serviços profissionais 
prestados ao declarante e às pessoas compreendi
das como seus encargos de família e dependentes, 
desde que especificado e comprovado, com a indi
cação do nome e do enderêço de quem o recebeu 
(na falta de recibo, mencione o cheque do pa-
gamento) ......................... . . . . . . . . . . . . 11) 

Menor de 21 anos de idade, pobre, criado e educado à 
custa do declarante: o abatimento dêste ....... 12) 

Naufrágio - A perda extraordinária decorrente dêste 4) 

Natural reconhecido - O abatimento dêste filho ...... 10) 

Neto ~ Abater Cr$ 750.000, anuais, para cada um, 
quando sem arrimo dos seus pais, desde que me
nor de 21 anos de idade, ou maior, todavia in-
válido ........................................ 10) 

Pais - Abatem-se Cr$ 750.000, anuais, para cada um, a 
título de prestação de alimento, por incapacida
de de trabalho; quando em virtude de decisão ju
dicial, a importância a abater é a que tiver sido 
fixada na sentença ............................ 10) 

Pagamento de dentista, médico e hospitalização - A des-
pesa do declarante, ou das pessoas compreendidas 
como seus encargos de família e dependentes .. 11) 

Perda extraordinária decorrente exclusivamente de caso 
fortuito ou de fôrça maior, como incêndio, naufrá
gio, tempestade ou outros acidentes da mesma 
ordem, caso não tenha sido compensada por in-
denização ou seguro .......................... 4) 
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68 - ABATIMENTOS 

Espécie Item da declaração 

Pessoa compreendida como encargo de famíla e depen
dente: ver "Alimento", "Encargo de família" e 
"Dependente" 

Prejuízo decorrente, exclusivamente, de caso fortuito ou 
de fôrça maior, como incêndio, naufrágio, tempes
tade ou outros acidentes da mesma ordem, caso 
não tenha sido compensado por indenização ou 
seguro ........................................ 4) 

Prêmio 

- de estímulo à produção intelectual .......... 8) 

- de seguro de vida, exceto de seguro dotal a prê-
mio único ..................................... 2) 

Prestação de alimento a ascendente e a irmã ou irmão, 
por incapacidade de trabalho ................. 10) 

Progenitor e progenitora - O abatimento dêstes ...... 10) 

Prospecção de jazida mineral - Gastos nela .......... 6) 

Quantia investida - Ler o texto (item 52 dêste guia) 9) 

Rendimento de investimento - Ler o texto (item 52 
dêste guia) .............................. 9) 

Revolução - A perda extraordinária decorrente desta 4) 

Sinistro - A perda extraordinária decorrente dêste .. 4) 

Sobrinha e sobrinho - O abatimento dêstes .......... 10) 

Taxas bancárias - O abatimento destas............. . 1) 

Tempestade - A perda extraordinária decorrente desta 4) 



69 - REVISAO DA DECLARAÇAO: A revisão da declara
ção de rendimentos, isto é, o processo preparatório de lança
mento do impôs to, é feita, em parte, com os dados que a repar
tição lançadora obtém em investigações diretas e indiretas, den
tro das disposições legais (art. 334> e, em parte, com o auxílio 
de informações das fontes pagadoras (art. 364), cujo arquivo sis
tematizado constitui o "cadastro" dos contribuintes, seus bens, 
direitos e rendimentos. 

Da comparação entre êstes dados cadastraiS e as declara
ções, surge a matéria tributável que serve de base ao lança
mento, vale dizer, à fixação do impôsto, obtida como se per
cebe, sem arbítrio do fisco, inclusive nos casos de lançamento 
ex officio (item 72), salvo, é claro, quando ocorrer crime de 
sonegação fiscal. 

Graças a êsse sistema, a fraude é combatida, não só pela 
retificação dos rendimentos declarados, como, também, pelo 
lançamento das pessoas que deixarem de apresentar a declara
ção obrigatória. A autoridade lançadora, quando procede à re
visão, retifica, de ofício, a declaração de rendimentos que con
tiver erros técnicos ou outros, cometidos de boa fé. 

Quem recebe rendimento de qualquer origem, declara, 
obrigatoriamente, o nome e o enderêço da pessoa de quem o 
recebeu, assim como a importância recebida (art. 315, pará
grafo único); quem paga rendimento fixo ou previamente de
terminado, tal como salário, no primeiro caso, e juro, no se
gundo, informa, compulsoriamente, o nome e o enderêço da 
pessoa a quem o pagou e a importância paga (art. 364) . 

Tôda pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, é obri
gada a fornecer, nos prazos marcados, as informações ou escla
recimentos que a autoridade lançadora pedir; assim, também, 
as casas bancárias, bancos, caixas econômicas e semelhantes 
que, além disso, fornecem cópia das contas-correntes dos 
depositantes e outras pessoas com as quais mantenham rela
ções (art. 363) . 

Se a autoridade lançadora pedir esclarecimentos ao decla
rante, o não atendimento do pedido acarretará a exclusão das 
despesas não comprovadas e a conseqüente fixação do impôsto 
com base nos dados cadastrais da repartição (art. 409, b) . 
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70 - LANÇAMENTO DO IMPôSTO: O lançamento do im
pôsto constitui o ato declaratório da dívida fiscal (art. 336). Faz
se em nome da pessoa que possuir ou a quem pertencerem os 
rendimentos nos quais se apoiou o cálculo da dívida (art. 1.0) . 
Morta essa pessoa, o lançamento passa a ser feito em nome do 
seu espólio e perdura, até a comunicação da partilha ou adju
dicação dos bens, com base na receita adquirida pelo acervo, 
independentemente da parte ideal do meeiro e dos herdeiros 
ou legatários (art. 6.°, § 2.0

) • 

Quando a pessoa física ou o seu representante legal (item 
58) não apresentar a declaração obrigatória, deixar de- atender 
ao pedido de esclarecimentos da autoridade lançadora ou aten
dê-lo fora do prazo marcado, recusar-se a prestá-los ou não os 
prestar satisfatoriamente, bem como quando fizer declaração 
inexata, menos no caso de êrro excusável, tem início o pro
cesso de lançamento ex officio (art. 407) acrescido das penali
dades cabíveis (item 98). 

O lançamento do impôsto, de modo geral, é atribuição pri
vativa dos respectivos Delegados e Inspetores-Chefes distribuí
dos pelo território nacional, porém os Agentes Fiscais incumbi
dos da fiscalização do impôsto no interior dos Estados, quando 
devidamente autorizados, também lançam o tributo (art. 342) . 

A pessoa física é lançada na razão dos rendimentos pro
duzidos pelo seu patrimônio, pelas suas atividades, ou pela com
binação de ambos, inclusive os proventos de que tenha o gôzo 
privativo, exceto quando são incluídos nos seus rendimentos os 
das pessoas compreendidas como seus encargos de família e 
dependentes, casos em que o lançamento do impôsto é feito em 
nome do declarante mas abrange a receita de todos (art. 337) . 

Na constância da sociedade conjugal, não importa o regime 
matrimonial dos bens, o lançamento é feito em nome do cabeça 
do casal, abrangendo os rendimentos dos cônjuges e das pes
soas compreendidas como seus encargos de família e depen
dentes, salvo quando estas apresentarem declarações separadas 
(art. 337, parágrafo único) . 

Releva observar que o impôsto lançado das pessoas físicas 
não pode exceder, em cada exercício financeiro, a dois terços 
da respectiva renda líquida e o dos Magistrados ao montante 
dos seus vencimentos de dois meses, inclusive vantagens. 
Quanto à responsabilidade patrimonial dos menores de 21 anos 
de idade pela dívida fiscal, restringe-se à diferença entre os 
seus rendimentos líquidos e a renda bruta constante da decla
ração de seus pais (art. 348) . 
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71 - LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO: A declaração 
de rendimentos é o documento essencial do lançamento (art. 
336). Antes ou depois de pago o impôsto, o lançamento é indis
pensável e obrigatório. A lei dispõe expressamente que a pes
soa física. apresentará com a declaração de rendimentos, e como 
parte integrante desta, uma declaração de bens (art. 100), assi
nada pelo declarante ou pelo seu representante legal (art. 326). 
Eis como proceder em relação a uma e a outra, cujo preen
chimento deve ser feito a tinta ou a máquina de escrever: 

1. Na declaração de rendimentos devem constar a espécie 
~ a cédula dos rendimentos (item 15), com a indicação do nome 
e enderêço da fonte pagadora (item 91), assim como a data do 
início da percepção ou interrupção, majoração ou diminuição, 
ou ainda, da cessação dos rendimentos, quando relativos a pe
ríodo inferior a doze meses. Se, além dos rendimentos corres
pondentes ao ano base, houver outros, produzidos em época an~ 
terior, ou recebidos por antecipação, devem êles, também, ser 
mencionados (art. 95, § 1.0). Se houve no referido ano rendi
mentos de bens ou fundos em condomínio, deve ser consignada 
essa circunstância e esclarecida a natureza dêles e a propor
ção das quotas que tocaram ao declarante (art. 37). Se foram 
percebidos rendimentos de diversas fontes pagadoras, na mesma 
ou em diferentes localidades, deve ser preenchida uma só de
claração, com o montante dêles e as respectivas fontes, ende
reços e localidades (art. 315). A apresentação de declarações 
separadas, neste caso, fará com que a diferença do impôsto re
sultante da união delas seja cobrada em dôbro (art. 444, c) . 

2. Na declaração de bens (art. 100) devem ser discrimi
nados os bens móveis e imóveis integrados no patrimônio pes
soal do declarante e no de cada uma das pessoas 'compreendidas 
como seus encargos de família e dependentes, no dia 31 de 
dezembro do ano base, ressalvados os casos de obrigatoriedade 
da apresentação de declaração de rendimentos auferidos no pró
prio exercício da cobrança do impôs to (itens 3 e 6), em que 
devem ser enumerados os bens patrimoniais existentes no últi
mo dia a que corresponderam os rendimentos declarados 
(art. 100, § 1.0) . 

Note-se que entre os bens móveis incluem-se: (I) os di-
reitos reais sôbre objetos móveis e as ações correspondentes; 
(11) os direitos de obrigações e as ações respectivas; e (111) os 
direitos de autor. Que entre os bens imóveis, incluem-se: (I) os 
direitos reais sôbre imóveis, inclusive o penhor agrícola e as 
ações que os asseguram; (11) as apólices da dívida pública 
oneradas com a cláusula de inalienabilidade; e (111) o direito 
à sucessão aberta (art. 100, § 2.°). Todavia, quando não sejam 
de valor venal apreciável nem suscetíveis de exploração econô-
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mica, excluem-se: (a) o vestuário e objetos de uso pessoal, 
bem como (b) as peças de mobiliário que não sejam obras de 
arte ou antigüidades (art. 100, § 3.°) . 

Os bens devem figurar na declaração pelo seu valor de 
aquisição, constante dos instrumentos de transferência da pro
priedade, sendo facultada a indicação cumulativa dos res
pectivos valôres venais (art. 101), exceto dos incentivos fiscais 
que, no item 52 dêste Guia, constituem o abatimento 9, os quais 
deverão figurar individualizada e destacadamente (art. 101, 
§ 3.°). Tratando-se de bens móveis transferidos por doação sem 
caráter remuneratório, ou adquiridos antes de 1.0 de janeiro 
de 1963, é dispensada a indicação do valor de aquisição, desde 
que, justificadamente, não exista o respectivo. instrumento 
de transferência da propriedade, facultando-se, nesse caso, a de
claração do seu valor venal (art. 101, § 1.0). Quanto ao 
valor dos bens e valôres existentes no Exterior, inclusive 
depósitos bancários, êle deve figurar na declaração, segundo a 
moeda do país em cujo território se acharem situados (art. 101, 
§ 2.°), exceto quanto aos cidadãos estrangeiros, em relação aos 
bens que possuíam ao entrar no Brasil. Na indicação de prédios 
construídos, terrenos, etc., deve ser citado o título de aquisição 
ou posse; na de obrigações, títulos, etc., a quantidade, o valor 
nominal e os respectivos números, ou das cautelas que os re
presentem; e, na dos depósitos, em moeda, nos estabelecimentos 
bancários situados dentro ou fora do território nacional, devem 
ser consignados os saldos credores existentes no dia 31 de 
dezembro do ano base, ou, como ressalvado no início dêste item, 
no último dia do período a que se referirem os rendimentos 
auferidos no próprio exercício da cobrança do impôsto. Impõe
se, também, para a apuração anual do patrimônio líquido do 
declarante, que sejam relacionados seus ônus reais e obrigações 
pessoais, bem como os das pessoas compreendidas entre os seus 
encargos de família e dependentes (art. 101, § 4.0). A autori
dade lançadora, além do direito de pedir esclarecimentos por 
ela julgados necessários acêrca da origem dos recursos e do des
tino dos dispêndios e aplicações, quer no caso de acréscimo dos 
valôres patrimoniais, quer no decréscimo dêstes, não toma em 
consideração, para efeito de comprovação da origem dos re
cursos aplicados, os bens que não tenham sido declarados 
(art. 103). 

Feita a primeira declaração de bens, a subseqüente deve 
reproduzir o que foi declarado na anterior, cumprindo ao de
clarante esclarecer em todos os casos de acréscimo do patri
mônio, se adquiriu os bens a título oneroso ou a título gratuito, 
indicando os pormenores e documentos respectivos; nos casos 
de decréscimo deve explicar o motivo dêste e a importância 
respectiva, indicando a documentaçâo pertinente; e, nos casos 
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de perda ou desapropriação dos bens ou direitos, deve demons
trar, conforme o caso, o montante do seguro ou indenização 
recebida. 

Até 30 de abril de 1966, poderão ser retificados na decla
ração de bens para o exercício de 1966, os bens, valôres e de
pósitos omitidos nas declarações de bens apresentadas nos 
exercícios de 19063, 1964 e 1965 (art. 104), à exceção de bens, 
valôres e depósitos anteriormente transferidos do território na
cional para o Exterior, em que a retificação fica condicionada à 
volta para o Brasil, até 31 de outubro de 1966, de 70% dêles, 
no mínimo (art. 104, §§ 4.° e 5.°) . 

Note-se que, relativamente aos exercícios de 1963, 1964, 
1965 e 1966, será vedado ao fisco, com base nessa declaração 
retificadora (art. 104, § 3.°) : 

a) iniciar processo de lançamento ex officio por falta ou 
inexatidão da declaração de rendimentos; 

b) proceder a lançamento do impôsto; 

c) exigir comprovação da origem dos bens, valôres e de
pósitos; 

d) aplicar penalidades de qualquer natureza. 

72 - LANÇAMENTO EX OFFICIO: O processo de lança
mento ex oificio tem início quando a pessoa física (art. 407), 
ou o seu representante legal (item 58): 

a) não apresenta a declaração obrigatória de rendimentos; 

b) deixa de atender ao pedido de esclarecimentos da auto
ridade lançadora, atende-o fora do prazo marcado, re
cusa-se a prestá-los ou não os presta satisfatoriamente; 

c) faz declaração inexata, assim entendida tanto a que 
omite rendimentos, como a que inclui despesas não pa
gas ou não admitidas pela lei; 

d) presta declaração falsa ou omite qualquer informação 
que deva ser produzida, com a intenção de eximir-se, 
total ou parcialmente, do pagamento do impôsto devido 
(art. 455, I) . 

O ponto de partida do processo de lançamento ex officio 
é o despacho da autoridade lançadora exigindo a prestação de 
esclarecimentos, se julgá-los necessários, ou, então, determi
raA!qso apapuauad ap oppsalov 'OlS9dw! op a5ualqoo a opuau 
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(art. 408). Em se tratando de auto de infração (item 94), o 
autuado toma ciência, pessoalmente, de que deve prestar escla· 
recimentos dentro do prazo de vinte dias (art. 408, § 1.0). 

Se forem prestados os esclarecimentos pedidos, a autoridade 
lançadora somente os pode impugnar apoiada em elemento 
seguro de prova, ou indício veemente de sua falsidade ou inexa
tidão (art. 409, § 2.°). Todavia, se êles não forem prestados, esta 
circunstância será certificada no processo e, de acôrdo com 
a forma de intimação adotada: (a) será juntado o aviso de 
recepção (A. RJ; (b) averbados o nome e a data do jornal 
em que o edital foi publicado; e (c) indicados o nome e o local 
da repartição onde o edital estêve afixado (art. 408, § 3.°) . 

A autoridade procede ao lançamento ex officio (art. 409): 

a) fixando a matéria tributável de acôrdo com os dados 
que possuir, - se a pessoa física ou o seu represen
tante legal não apresentou a declaração de rendimentos 
obrigatória; 

b) desprezando as parcelas não esclarecidas, - se a pessoa 
física ou o seu representante legal deixou de atender 
ao pedido de esclarecimentos, atendeu-o fora do prazo 
marcado, recusou-se a prestá-los, ou não os prestou sa
tisfatoriamente; 

c) incluindo os rendimentos omitidos, ou cancelando as 
despesas não pagas ou não admitidas pela lei, - se a 
pessoa física ou o seu representante legal fêz declara
ção inexata; 

d) arbitrando os rendimentos pelos sinais exteriores de 
riqueza que evidenciem a receita ou a despesa, - se a 
pessoa física ou o seu representante legal prestou de
claração falsa ou omitiu informação que devia ser pro
duzida (art. 409, § 1.0); 

e) aplicando coeficientes de 5% a 10% sôbre a receita 
bruta que apurar, atendida a natureza da atividade ex
plorada, no caso de agricultor ou criador com receita 
bruta anual, superior a Cr$ 226.800.000 que não possua 
escrituração, ou esta não mereça fé (art. 75); 

f) aplicando coeficientes de 3% a 5% sôbre a receita bruta 
que apurar, atendida a natureza da atividade explo
rada, no caso de agricultor ou criador cuja receita 
bruta apesar de igualou inferior a Cr$ 226.800.000 seja 
notoriamente desproporcional ao valor declarado do 
imóvel rural (art. 75, parágrafo único). 
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A notificação do impôsto lançado ex officio é feita por 
meio de registrado postal com aviso de recepção, ou pessoal
mente, pelo serviço de entrega da repartição lançadora. Todavia, 
será feita por meio de edital, quando forem impraticáveis aque
las formas de notificação (art. 408, § 2.°) . 

Relativamente às multas de lançamento ex officio, elas são 
as seguintes (art. 445): 

a) Cr$ 2.142, se intimada a prestar esclarecimentos e es
tando obrigada à apresentação da declaração, a pessoa 
física demonstrar que, de acôrdo com a lei, não teve 
renda líquida superior ao mínimo de isenção; 

b) 10% sôbre o impôsto devido, no caso de inexatidão da 
declaração por deduções cedulares ou abatimentos não 
comprovados, ou indevidos, a pessoa física provar que 
agiu de boa fé; 

c) 50% sôbre o impôsto devido, no caso de falta ou ine
xatidão da declaração, excetuadas as hipóteses das le· 
tras a e b; 

d) 200% a 500% sôbre o impôsto devido e detenção de 6 
meses a 2 anos, nos casos de crime de sonegação fiscal 
(art. 455, § 1.0). 

Ressalvada a hipótese da letra d, será cobrada em dôbro 
a multa estabelecida na letra c, nos casos de falta ou inexatidão 
da declaração por omissão de rendimentos, - se a pessoa física 
não atender ao pedido de esclarecimentos no prazo marcado na 
intimação ou deixar de acusar, na resposta, todos os seus ren
dimentos (art. 445, § 1.0) . 

Note-se que será concedida a redução da quinta parte da 
multa exigida, - se a pessoa física liquidar o débito fiscal no 
prazo marcado, sem reclamar ou recorrer da exigência 
(art. 445, § 2.°) . 

As multas de lançamento ex offieia, à exceção da hipótese 
da letra a, são cobradas com o impôsto, isto é, constam da no
tificação do tributo (art. 4:45, § 3.°) . 

73 - PAGAMENTO INTEGRAL OU PARCELADO DO 
IMPóSTO: Se no ato de entregar a declaração para o exercício 
de 1966, o contribuinte pagar o impôsto devido, gozará dos des
contos adiante, os quais não se estendem, todavia, a qualquer 
diferença ou suplemento do tributo que venha a ser cobrado 
posteriormente (art. 350): 

8%, se o pagamento fôr efetuado no mês de janeiro; 

6%, se o pagamento fôr efetuado no mês de fevereiro; 
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4%, se o pagamento fôr efetuado no mês de março. 

2%, se o pagamento fôr efetuado no mês de abril. 

Quando o impôsto não fôr pago no ato de entrega da de-
claração de rendimentos, será êle cobrado dentro do exercício 
financeiro, mediante lançamento integral ou parcelado, assim 
(art. 343, § 1.0, a e § 2.°) : 

Quota única, se fôr igualou inferior a Cr$ 26.460; 

2 quotas iguais, quando fôr superior a Cr$ 26.460, mas não 
exceder Cr$ 39.690; 

3 quotas iguais, quando fôr superior a Cr$ 39.690, mas não 
exceder Cr$ 52.920; 

4 quotas iguais, quando fôr superior a Cr$ 52.920, mas não 
exceder Cr$ 66.150; 

5 quotas iguais, quando fôr superior a Cr$ 66.150, mas não 
exceder Cr$ 79.380; 

6 quotas iguais, quando fôr superior a Cr$ 79.380, mas não 
exceder Cr$ 92.610; 

7 quotas iguais, quando fôr superior a Cr$ 92.610, mas não 
exceder Cr$ 105.840; 

8 quotas iguais, quando fôr superior a Cr$ 105.840. 

O impôsto será sempre exigido pela sua totalidade, nos 
casos seguintes: 

a) de apresentação espontânea da declaração, porém de
corridos dez dias do encerramento do prazo legal para 
fazê-lo (art. 346, § 2.°); 

b) de lançamento ex officio (art. 346, § 1.0); 

c) de lançamento inferior a Cr$ 26.460 (art. 343, § 1.0, a); 

d) de lançamento suplementar (art. 346); 

e) de transferência definitiva de residência para o Ex
terior (art. 345, parágrafo único) . 

Note-se que se a declaração de rendimentos fôr apresentada 
espontâneamente, porém fora do prazo, ou se o contribuinte 
após liquidar a dívida fiscal, vier acusar rendimentos omitidos 
na declaração que serviu de base ao lançamento, o impôsto 
devido será corrigido monetàriamente e acrescido das multas 
cabíveis (item 98). 
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Os Delegados do Impôsto de Renda, em circunstâncias es
peciais, podem autorizar o parcelamento em quotas dos débitos 
vencidos, corrigidos monetàriamente e acrescidos das multas 
cabíveis, mas o atraso no pagamento de qualquer das quotas, 
acarretará o vencimento imediato da dívida global, e a conse
qüente cobrança judicial (art. 435) . 

Os débitos decorrentes de infração fiscal, superiores a 
Cr$ 1.071.000, podem ser parcelados em quotas iguais, mensais 
e sucessivas até o máximo de seis, desde que o infrator o re
queira por escrito à repartição arrecadadora local; contudo, o 
atraso de duas quotas sucessivas acarretará o vencimento ime
diato da dívida global, e a conseqüente cobrança judicial 
(art. 507). 

74 - ÉPOCA, LUGAR E FORMA DE PAGAMENTO: Res
salvado o caso de prorrogação do prazo para entrega das decla
rações de rendimentos, o impôsto lançado das pessoas físicas, 
regularmente notificado, começará a ser cobrado no mês de 
maio, (art. 343), para aquelas que apresentaram a declaração 
dentro do prazo (item 12) . 

Conformando-se com o lançamento, o contribuinte pagará 
a quota única ou a primeira quota do impôsto no dia marcado 
na notificação, e as demais quotas, até igual dia dos meses 
subseqüentes (art. 344); se o não fizer, incorrerá em multa mo
ratória (art. 442). Note-se que o atraso no recolhimento de 
uma quota até o vencimento da quota subseqüente, além de 
sujeitar o devedor ao pagamento do tributo corrigido monetà
riamente, acarretará o vencimento imediato da dívida global 
(art. 347) e a conseqüente cobrança judicial (item 87). 

Depois de regularmente notificado do impôsto, o contri
buinte pode antecipar o pagamento de uma ou mais quotas, ou 
ainda, da totalidade delas (art. 344, parágrafo único); entretan
to, se êle retirar-se definitivamente do território nacional, está 
obrigado a liquidar dívida global: neste caso, a lei considera 
imediatamente vencidos todos os prazos (art. 345, parágrafo 
único) . 
1.;._ 

o impôsto de renda lançado das pessoas físicas poderá 
ser liquidado, em moeda ou em cheque, na repartição arreca
dadora federal da respectiva jurisdição e, além dessa, no Dis
trito Federal, no Estado da Guanabara e na Capital do Estado 
de São Paulo, independentemente de vinculação, a qualquer 
estabelecimento bancário autorizado a arrecadar a receita fe
deral, desde que seja recolhido no dia marcado na notificação 
ou recibo enviado pela repartição lançadora (Instrução de Ser-
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viço n.o 9, de 8-11-1965, do Diretor do Departamento de Arreca
dação - Item XII, a e d, n.O 3). 

Será prorrogado para o primeiro dia útil imediato o ven
cimento ao prazo cUJo término ocorrer em domingo, feriado 
nacional ou local, ponto facultativo ou data em que, por qual
quer motivo, não íuncionarem as repartições públicas federais 
ou os estabelecimentos bancários locais (Instrução antes citada, 
item Xll, letra eL 

No cheque, que deverá ser emitido pelo próprio contribuinte 
e corresponaer exatamente ao valor do aébito fiscal, devem 
constar o número da carteira de identidade do emitente e o 
seu enderêço (lnstrução de Serviço cltaaa, item XV). Note-se 
que quem emitir cheque para o pagamento do impôsto, sem 
possUlr os fundos necessários, fica sujeito às penalidades de 
que trata o art .7.° do Dec. n,o 2.591, de 7 de agôsto de 1912, o 
qual dispõe textualmente: "Aquêle que emitir cheques sem 
ter suficiente porção de fundos em poder do sacado, ficará su
jeito à multa de 10%, além de outras penas em que possa 
Ulcorrer". , ~ .. ~,~.~,_ • ..J 

Outrossim, no caso de ser recusado o cheque por falta de 
provisão, éle será imediatamente protestado e, com a certidão 
do protesto, encaminhado diretamente pelo chefe da repartição 
arrecadadora à. autoridade policial da localidade, para o pro
cedimento criminal cabível contra o emitente, sem prejuízo da 
cobrança judicial da dívida, por meio de ação executiva (Ins
trução de Serviço, citada, item XV, e item 87 dêste Guia). 

75 - RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO: Se o contribuinte des
cobrir, dentro do prazo de cinco anos, contado da data do paga
mento do impôsto, que êste foi feito de forma contrária à lei, 
ou a mais, êle tem o direito de pedir por escrito a sua restitui
ção total ou parcial (art. 478). O pedido de restituição tem 
curso na repartição do lugar em que o tributo tiver sido arre
cadado, juntando-se ao pedido o comprovante do pagamento. 

Se o contribuinte teve, no ano de base, algum dos rendi
mentos referidos no item 59 em montante bruto não excedente 
a Cr$ 1.500.000, que sofreram, porém, o desconto do impôsto de 
renda arrecadado na fonte, pode juntar ao seu pedido uma 
declaração preenchida apenas para demonstrar que êle não era 
devido; obtendo, assim, a restituição da quantia descontada 
(art. 478, parágrafo único). 

No entanto; se o indivíduo teve, no ano de base, rendimen
tos brutos superiores a Cr$ 1.500.000, mas que não ultrapassa-
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ram Cr$ 7.560.000, originados exclusivamente de trabalho assa
lariado e, portanto, tributados na fonte, deve juntar ao pedido 
de restituição uma declaração preenchida a fim de provar que 
o impôsto arrecadado não era devido, obtendo, destarte, a res
tituição do que foi descontado (art. 478, parágrafo único) . 

Se o montante do impôsto a restituir fôr igualou inferior 
a Cr$ 1.058.400, a petição deve ser dirigida ao Delegado do 
Impôsto de Renda; todavia, se ultrapassar daquela importância, 
deve sê-lo ao Diretor do Departamento do referido tributo 
(Lei n.o 4.154, art. 17). 

Da decisão contrária do Delegado cabe interposição de re
curso, no prazo de vinte dias, para o Diretor, e do despacho 
denegatório dêste, cabe meio legal idêntico e em igual prazo, 
dirigido ao Diretor-Geral da Fazenda Nacional, cuja decisão. 
é definitiva e irrevogável, na órbita administrativa (art. 481, 
§§ 1.0 e 2.°) .. 

Observe-se que deve ser feita uma só petição para cada 
exercício financeiro a que se refira o pedido de restituição, a 
qual, quando feita, interrompe a prescrição do direito de pedi-la, 
até que seja proferida decisão final, na esfera administrativa 
(art. 482, parágrafo único) . 

7i(3 - PROVA DA QUITAÇÃO DO IMPõSTO: A prova da 
quitação do impôsto, nos atos em que é exigida (art. 396, § 1.0), 
faz-se com a certidão negativa de débito, fornecida pela repar
tição lançadora do seu domicílio fiscal (item 11). 

Essa certidão, que é numerada anual e consecutivamente, 
com a indicação, após o número, do ano civil a que se refere 
(art. 396, § 2.°), produz efeito no ano em que é passada, porém, 
tem validade apenas durante sessenta dias contados da data da 
respectiva emissão, quando fornecida a quem vai retirar-se de
finitivamente do território nacional (art. 396, § 3.°) . 

Sem a prova da quitação do impôsto, relativamente ao Es
p6lio e ao de cujus, por exemplo, nenhum esbôço ou formal de 
partilha pode ser convencionado, aprovado, ou julgado (art. 400). 
Note-se que o Juiz solicita informações sôbre essa situação fis
cal, submetendo à apreciação da repartição lançadora relação 
discriminativa dos bens do monte partível (art. 400, § 1.0). 

Qualquer inclusão posterior no referido monte, é comuni
cada igualmente à repartição lançadora, inclusive nos casos de 
sobrepartilha, de extinção de cláusulas testamentárias e de 
sub-rogação, quanto aos bens e direitos declarados, ou sôbre Oi 

quais versar o feito (art. 400, §§ 4.0 e 5.°) . 
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Note-se que nos inventários abertos em conseqüência de 
dissolução da sociedade conjugal ou causa mortis, a repartição 
lançadora compara os valôres dos bens e direitos informados 
pelo Juízo com os dados cadastrais e os constantes das res
pectivas declarações (art. 105). 

Nenhum passaporte poderá ser concedido ou visado, sem 
que o interessado faça prova de quitação do impôsto, ou do 
depósito da quantia litigiosa na repartição arrecadadora com
petente, ou ainda, do oferecimento de bens à penhora, na esfera 
judiciária (art. 398). No caso de servidor federal, estadual ou 
municipal, civil ou militar, e de funcionário de entidade autár
quica, paraestatal ou de economia mista em débito, desde que 
o devedor o requeira por escrito ao Delegado do Impôsto de 
Renda, esta autoridade poderá comunicar o débito à repartição 
pagadora, para averbação e desconto em fôlha de pagamento 
(art. 398, § 2.°) . 

Ao domiciliado ou residente no Brasil, que vai retirar-se 
definitivamente do território nacional, é permitido o depósito, 
em moeda, relativamente à quantia litigiosa da dívida fiscal, 
a fim de conseguir a certidão negativa para obtenção ou visto 
do passaporte (art. 398, § 3.°) . 

77 - COMO DISCUTIR O LANÇAMENTO: Se a pessoa fí
sica não se conformar com o lançamento do impôs to, tem o di
reito de reclamar contra êle (art. 4132), perante a própria auto
ridade lançadora, e do despacho contrário desta, o de recorrer 
para o Primeiro Conselho de Contribuintes (art. 464). Todavia, 
não é permitido reunir num só requerimento reclamações ou 
recursos referentes a mais de um lançamento ou decisão, ainda 
que versando assunto idêntico e alcançando o mesmo reque
rente (art. 475). Essa proibição igualmente se aplica às defesas 
contra infrações fiscais. Note-se, outrossim, que é de trinta dias 
corridos o prazo para a apresentação de reclamação, recurso 
ou defesa contra lançamento do impôsto ou exigência de multa 
(arts. 462, 465 e 470) . 

Nos casos de reclamação, recurso e pedido de reconsidera
ção cabíveis, na forma da lei, de lançamento do impôsto ou 
de exigência de multa, com base na renda presumida pelos 
sinais exteriores de riqueza, - é facultativa a garantia de 
instância (art. 473). Neste caso, se a decisão final fôr contrá
ria à pretensão, o débito fiscal, corrigido monetàriamente, será 
acrescido de multa complementar calculada à razão de 3% ao 
mês (art. 473, § 1.0). 
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78 - RECLAMAÇÃO: A reclamação é o ponto de partida 
da questão entre o contribuinte e o fisco. quer o lançamento 
venha a ser discutido perante as autoridades administrativas, 
quer perante as autoridades judiciárias. A reclamação é dirigida 
por escrito ao Delegado do Impôsto de Renda (no Exterior 
ao Delegado do Tesouro Brasileiro em Nova Iorque - Dec. 
n.o 55.855, art. 76, § 2.°), sem depósito ou fiança, expondo os 
fatos e argumentos em que se apóia a impugnação do lança
mento, assim como produzindo definitivamente as provas que 
o reclamante queira apresentar em resguardo do seu direito 
(art. 462, parágrafo único, e art. 463>. Note-se que o prazo mar
cado na notificação do lançamento é improrrogável, assim como 
a reclamação feita oportunamente suspende a exigibilidade do 
crédito fiscal até ser decidida. Todavia, o crédito fiscal não ga
rantido por depósito em moeda, quando suspensa a cobrança 
por medida administrativa ou judicial, fica sujeito à correção 
monetária do respectivo valor (art. 428, § 2.°, e item 88 dêste 
Guia), vale dizer, ao impôsto lançado será aplicado o coefi
ciente em vigor na data do pagamento, a partir, porém, do 
vencimento do trimestre civil em que êle deveria ter sido li
quidado, integralmente ou em quotas (art. 428) . 

79 - RECURSO: Do despacho contrário do Delegado do 
Impôsto de Renda, cabe interposição de recurso para o Primeiro 
Conselho de Contribuintes, no prazo marcado na nova notifi
cação do lançamento, prazo êsse que também é improrrogável 
(art. 464). Antes de recorrer, o contribuinte deve pagar, em 
moeda ou em cheque, a parte não litigiosa da importância exi
gida pelo fisco, e depositar na repartição arrecadadora com
petente (item 74), a parte objeto da discussão, em moeda ou 
em títulos da dívida pública federal, pelo seu valor nominal, 
ou ainda, em ações integralizadas ou debêntures das sociedades 
de economia mista de cujo capital a União participe, pelo valor 
de sua quotação em Bôlsa de Valôres no dia anterior ao da 
oferta (art. 466). Poderá depositar, igualmente. e neste caso, 
pelo seu valor atualizado, obrigações reajustáveis do Tesouro 
Nacional e ações ao portador, partes beneficiárias e debêntures 
ou outras obrigações ao portador, de sociedades anônimas de 
capital aberto. Se a importância em litígio exceder Cr$ 107.100, 
pode ser oferecido ao fisco fiador quite, com a expressa aquies
cência dêste, competindo ao Delegado do Impôsto de Renda 
julgar da idoneidade dêle (art. 467). Entretanto, tenha em 
vista o explicado no fêcho do item 78, relativamente à correção 
monetária dos débitos não garantidos por depósito, em moeda, 
quando suspensa a cobrança fis·cal por medida administrativa 
ou judicial. Note-se que, sob pena de perempção, o recurso não 
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será encaminhado ao Conselho de Contribuintes, sem a pres
tação da fiança ou sem o prévio depósito da quantia exigida, 
perimindo igualmente o direito do contribuinte, se o não fizer 
no prazo marcado (art. 465). 

80 - PEDIDO DE RECONSIDERAÇAO: Da deliberação 
condenatória do Primeiro Conselho de Contribuintes, exceto de 
acórdão que julgou perempto o recurso interposto, cabe pedido 
de reconsideração ao próprio Conselho, apresentado por inter
médio da repartição recorrida e com guarda do prazo marcado 
na notificação do acórdão, prazo êsse que é improrrogável 
(art. 470). Note-se que se não fôr oferecido argumento nôvo, 
o órgão coletivo não toma conhecimento do pedido de recon
sideração. Resolvido êste, a questão estará finda administrati
vamente, salvo recurso para o Ministro da Fazenda, interposto 
pelo Representante da Fazenda Nacional (art. 471), em se tra
tando de acórdão favorável, mas não unânime, que pareça ao 
referido representante contrário à prova dos autos ou infrin
gente das normas legais. Neste caso, e a fim de alegar o que 
fôr a bem do seu direito, o contribuinte terá vista do processo 
na Secretaria do Conselho, pelo prazo de quinze dias, contado 
da data da publicação do acórdão no "Diário Oficial" da União. 
A decisão ministerial é definitiva e irrevogável, encerrando o 
feito, na esfera administrativa (art. 472). Então, o contribuinte 
terá que pagar, no prazo de trinta dias, a importância da con
denação, ou nesse prazo, propor ação judicial de anulação ou 
reforma da cobrança fiscal (Dec.-Lei n.O 1.608, de 1939), e se 
o não fizer, a .cobrança será feita judicialmente, por meio de 
executivo fiscal, cujo processo tem início pela penhora dos bens 
(Dec.-Lei n.O 960, de 1938). 

81 - AÇAO DE ANULAÇAO OU REFORMA DA CO
BRANÇA FISCAL: Antes de propor ação contra a Fazenda 
Nacional, a fim de anular ou reformar a cobrança fiscal, deve
-se depositar na repartição arrecadadora federal a quantia liti
giosa, valendo (art. 430, § 1.°), todavia, para a ação judicial 
perante o Juízo Feqeral, a importância depositada para efeitos 
do recurso administrativo. 

82 - APELAÇAO: Da sentença contrária do Juiz Fe
deral, cabe apelação para o Tribunal Federal de Recursos 
(Dec.-Lei n.o 1.608, de 1939). 
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83 - RECURSO EXTRAORDINARIO: Da decisão conde
natória do Tribunal Federal de Recursos, pode caber recurso 
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal (Constituição 
Federal, art. 101). 

84 - MANDADO DE SEGURANÇA: Seja qual fôr a auto
ridade responsável pela ilegalidade ou abuso do poder, tem 
cabimento o mandado de segurança, que é meio de proteção a 
direito líquido e certo (Constituição Federal, art. 141, § 24). 

85 - CRÉDITO FISCAL: Findo o prazo para pagamento, se 
o contribuinte não tiver liquidado a dívida fiscal, recorrido da 
sua exigência ou contra a decisão condenatória, fica sujeito à 
aplicação de medidas de coação administrativa, isto é, não pode
rá transacionar por qualquer forma com as repartições públicas 
federais, nem gozar da abertura de créditos ou de levantamento 
de empréstimos nas Caixas Econômicas Federais e nos bancos 
do Brasil, de Crédito da Amazônia, Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Nordeste do Brasil, salvo, quanto a êstes, 
se lhes outorgar procuração para quitarem a sua dívida fiscal 
(art. 429) . 

Todavia, não será incluído nessas sanções o que provar, no 
prazo de cento e vinte dias, contado da data em que o ato se 
tornou irrecorrível na esfera administrativa, ter iniciado ação 
de anulação ou reforma da cobrança fiscal, com o depósito da 
quantia litigiosa (art. 430>. Note-se que êsse depósito pode ser 
o que foi efetuado para o recurso administrativo, mas se não 
fôr provado no referido prazo o início daquela ação judicial, 
êle será convertido em renda ordinária (art. 430, § 1.0). 

Note-se, ainda, que a propositura de ação contra a Fazenda 
Nacional, para anular ou reformar a cobrança fiscal, suspende 
os demais procedimentos com base no mesmo lançamento do 
impôsto ou exigência de multa, inclusive a cobrança judicial 
(art. 430, § 3.°) . 

Note-se, outrossim, que as Caixas Econômicas e os estabe
lecimentos de crédito de cujo capital participe a União, os Es
tados ou os Municípios, não podem aceitar em garantia de em
préstimos, bens de qualquer espécie consignando valôres maio
res que os declarados às repartições do Impôsto de Renda 
(art. 379)" 

86 - COBRANÇA AMIGAVEL: A arrecadação do impôsto 
e multas não liquidadas no prazo, promovida pela repartição 
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lançadora antes de remeter a relação dos devedores à Procura
doria da Fazenda Nacional (art. 434), chama-se cobrança ami
gável. Esta cobrança é promovida normalmente na própria no
tificação do lançamento ou de exigência de multas, mediante 
indicação do último prazo que antecederá a remessa da dívida 
para cobrança judicial, com aviso de que o prazo para pagar 
é de vinte dias (art. 434, ~§ 1.0 e 2.°). Faz-se, também, através 
de carta registrada com direito a aviso de recepção (A. R.), 
ou quando impossível ou improfícuo êsse meio, por edital men
cionando os nomes dos devedores e os números das notificações 
respectivas (art. 434, § 1.0). 

Em se tratando de dívida de servidor público federal, esta
dual ou municipal, civil ou militar, e de funcionário de entidade 
autárquica, paraestatal ou de economia mista, desde que o de
vedor o requeira por escrito dentro dé trinta dias do venci
mento do prazo, a cobrança amigável será feita mediante aver
bação em fôlha de pagamento e desconto parcelado no próprio 
exercício financeiro, conforme comunicação do Delegado do 
Impôsto de Renda à competente repartição pagadora (art. 436). 

Note-se que enquanto a relação dos devedores não fôr re
metida à Procuradoria da Fazenda Nacional, compete ao De
legado do Impôsto de Renda autorizar a liquidação da dívida 
fiscal; após a remessa da referida relação, a dívida deve ser 
liquidada mediante guia expedida pela Procuradoria; e, quando 
já iniciada a execução, somente com a guia do Juízo executante 
(art. 434, §§ 3.° e 4.°). 

87 - COBRANÇA JUDICIAL: A repartição lançadora re
mete à Procuradoria da Fazenda Nacional a relação das dívidas 
superiores a Cr$ 2.142 (as até essa importância não são cobra
das judicialmente - art. 354, § 3.°) para cobrança judicial, 
quinze dias depois da data de encerramento do período da co
brança amigável (art. 354). 

Todavia, em casos especiais, ou mediante expressa deter
minação do Diretor do Departamento do Impôsto de Renda, 
havendo interêsse fiscal, a cobrança judicial é providenciada 
sem a formalidade da cobrança amigável (art. 354, § 2.°). 

Note-se que é feita a cobrança judicial dos débitos fiscais 
com a correção monetária dêstes e o acréscimo de custas, multas 
percentuais e moratórias, taxas e outras cominações da sen
tença, as quais, quando procedente a ação executiva, correm 
por conta dQ executado (art. 438) . 



GUIA GERAL DO IMPOSTO DE HENDA / PESSOAS FISICAS 121 

Note-se, outrossim, que as dívidas fiscais em fase de co
brança judicial em 30-11-196.1), a requerimento do próprio exe
cutado ao Juízo executante, oferecendo plenas garantias, podem 
ser liquidadas em quotas iguais, mensais e sucessivas, até oito, 
no máximo. Recebido o requerimento, êste valerá como con
fissão irretratável da dívida que, no seu pagamento, não po
derá sofrer atraso de qualquer quota, sob pena de se conside
rarem automàticamente vencidas as demais, prosseguindo, neste 
caso, o executivo fiscal. Após a necessária audiência do Minis
tério Público e atendida a situação financeira do requerente, o 
Juiz de execução poderá autorizar o parcelamento do impôsto, 
corrigido monetàriamente, com o acréscimo de custas, multas 
percentuais e moratórias, bem como outros ônus da cobrança 
judicial (Lei n.o 4.862, art. 14 e §§ 1.0 e 2.0) . 

88 - CORREÇÃO MONETARIA: Desde 17 de julho de 1964 
e a fim de desacoroçoar a impontualidade então reinante na 
liquidação dos débitos fiscais, êstes passaram a ter o seu valor 
atualizado monetàriamente com base em coeficientes estabe
lecidos pelo Conselho Nacional de Economia no segundo mês 
de cada trimestre civil, porém, de acôrdo com a lei, a vigorar 
durante o trimestre civil seguinte. 

No cálculo da correção monetária, a atualização baseia-se 
na tabela de coeficientes em vigor na data do pagamento do 
débito fiscal, a partir, todavia, do vencimento do trimestre civi1 
em que deveria ter sido liquidado, excluindo-se o período an
terior a 17 de julho de 1964 (art. 428) . 

A atualização aplica-se, igualmente, aos débitos fiscais sus
pensos por medida administrativa ou judicial, exceto se tiver 
sido paga a parte não litigiosa da quantia exigida pelo fisco, 
e depositada, em moeda, na repartição arrecadadora competente, 
a parte objeto da discussão (art. 428, § 2.°). Se fôr reconhecida 
a procedência da reclamação, recurso ou ação, o depósito feito 
terá, também, o seu valor atualizado monetàriamente, desde 
que não seja realmente devolvido depois de sessenta dias con
tados da data da decisão ou julgado final (art. 428, §§ 3.° e 4.°). 
Note-se que o referido depósito pode ser compensado no paga
mento de qualquer tributo federal, ao invés de ser devolvido 
(art. 414) . 

Quando o débito fiscal resultar de decisão ou julgado de 
instância superior que modifique o de primeira instância, favo
rável à pretensão, o cálculo será feito, observada a explicação 
dêste item, mediante exclusão do período anterior à data em 
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que tiver sido comunicada a decisão ou julgado final (art. 428, 
§ 5.°) . 

No caso de declaração de rendimentos, ou de outro do
cumento necessário ao lançamento do impôsto ou à exigência 
de multa, entregue à repartição competente (item 13) dentro 
do prazo legal, o cálculo será feito, observada a explicação 
dêste item, a partir da data em que aquêles elementos básicos, 
após o exame da repartição, forem colocados à disposição do 
contribuinte mediante o lançamento do impôsto ou a exigência 
de multas (art. 428, § 6.§) . 

Em se tratando de lançamento suplementar de impôsto 01:1 

de lançamento ex officio, o cálculo será feito, observada a ex
plicação dêste item, a partir de 1.0 de janeiro do ano civil ime
diatamente posterior ao exercício financeiro a que se referir 
o impôsto (art. 428, § 7.°). 

Note-se que as multas e os juros moratórios calculados sôbre 
o montante do débito fiscal, corrigido monetàriamente, não são 
passíveis de correção monetária, nem podem ultrapassar, na 
sua totalidade, de 30% da importância inicial da dívida (art. 
428, § 10) . 
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89 - COEFICIENTES DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR 
AQUISITIVO DA MOEDA, NO TRIMESTRE CIVIL DE 
JULHO A SETEMBRO, 1966: 

Ano I Trim·1 Coef. 
11 

Ano I Trim·1 Coef. 
I1 

Ano 
I ,[ 

I Trirn' l 
Coef. 

--------

I I 
1965 4.° 1.00 1955 I 4.° 29.50 1945 4.° I 11'0.00 

3.° 1.05 , 3.° 30.20 3.° I 112.00 
2.° 1.10 I 2.° 31.10 2.° I 115.00 
1.0 1.16 I 1.0 31.50 1.0 I 117.00 

1964 4.° 1.32 
I 

1954 I 
I 

4.° 32.60 1944 4;° I 123.00 
3.° 1.54 I 3.° 33.50 3.° I 128.00 
2.° 1.76 I 2.° 34.60 2.° I 134.00 
1.0 2.05 I 1.0 37.60 1.0 I 139.00 

\ I 
1963 4.° 2.51 1953 I 4.° 40.90 1943 4.° I 143.00 

3.° 2.Y4 I 3.° 43.8'0 3.° I 147.00 
2.°' 3.33 I 2.° 47.80 2.° I 153.00 
1,0 3.73 I 1.0 48.10 1.0 I 155.00 

I I 
1962 4.° 4.57 1952 I 4.° 50.30 1942 4.° I 166.00 

3.° 5.16 I 3.° 51.50 3.° I 174.00 
2.° 5.71 I 2.° 52.70 2.° I 183.00 
1.0 6.03 I 1.0 53.90 1.0 I 188.00 

I I 
1961 4.° 6.74 1951 , 4.° 55.10 1941 4.° I 192.00 

3.° 8.05 , 3_° 56.30 3.° I 195.00 
2.° 8.81 I 2.° 57.50 2.° I 220.00 
1.0 9.53 I 1.0 58.60 1.0 I 229.00 

I I 
1960 4.° 9.98 1950 I 4.° 64.80 1940 4.° I 240.00 

3.° 11.10 I 3.° 67.30 3.° I 245.00 
2.° 11.90 I 2.° 69.70 2.° I 246.00 
1.0 12.30 I 1.0 72.10 1.0 I 248.00 

I I 
1959 4.° 13.20 1949 I 4.° 74.50 1939 4.° I 251.00 

3.° 14.30· , 3.° 76.90 3.° I 253.00 
2.° 15.50 , 2.° 79.40 2.° I 296.00 
1.0 16.30 I 1.0 81.80 1.0 I 259.00 

i I 
1958 4.° 18.10 1948 ,. 4.° 82.20 1938 4.° I 262.00 

3.° 20.10 I 3.° 84.00 3.° I 265.00 
2.° 21.60 , 2.° 85.60 2.° I 267.00 
1.0 21.80 , 1.0 87.40 1.0 I 270.00 , I 

1957 4.° 22.30 1947 1 4.° 89.20 I 
3.° 22.80 , 3.° 91.00 , 
2.° 23.30 , 2.° 92.80 I 
1.0 23.70 , 1.° 94.60 , 

I I 
1956 4.° 24.20 1946 , 4.° 96.40 I 

3.° 24.70 I 3.° 98.20 1 
2.° 25.20 I 2.° 99.20 I 
1.0 28.50 I 1.0 102.00 I 

I í 
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90 - FISCALIZAÇÃO: A fiscalização externa do impôsto 
de renda, feita diretamente no domicílio das pessoas físicas e 
jurídicas, contribuintes ou não, é atribuição privativa dos res
pectivos Agentes Fiscais, e visa proporcionar assistência àqueles 
no fiel cumprimento de suas obrigações fiscais e, do mesmo 
passo, verificar a exatidão dos rendimentos tributáveis 
(art. 351) . Por outro lado, aquelas pessoas são obrigadas a pres
tar tôdas as informações de que disponham com relação aos 
bens, negócios e atividades de terceiros, pedidas pelos agentes 
fiscais no desempenho das suas funções, sendo as declarações 
tomadas por têrmo assinado pelo declarante (art. 352) . 

São obrigados a auxiliar a fiscalização do impôsto de renda, 
prestando as informações e esclarecimentos que lhes forem so
licitados, cumprindo ou fazendo cumprir as disposições legais, 
e permitindo aos agentes fiscais colhêr quaisquer dados neces
sários ao fisco: os órgãos da Administração Pública, em geral; 
as entidades autárquicas, paraestatais e àe economia mista 
(art. 370); o Departamento Nacional de Registro do Comércio, 
as Juntas Comerciais e os Registros do Comércio (art. 401); a 
Fiscalização Bancária (art. 402); os leiloeiros (art. 403); os ta
beliães, escrivães, distribuidores, oficiais de registro de imóveis, 
de hipotecas marítimas, de títulos e documentos, contadores e 
partidores da Justiça (art. 380); e as emprêsas exploradoras 
de serviços de iluminação (art. 394). 

A repartição do Impôsto de Renda, ou o respectivo agente 
fiscal, ao fazer diligências necessárias à apuração de vacância 
de casas ou apartamentos e dos seus preços de locação, pode 
exigir, quer do locador, quer do locatário, a exibição dos con
tratos e recibos (art. 358). 

Por outro lado, para verificar a legitimidade dos juros aba
tidos, é assegurado à autoridade lançadora o direito de inves
tigar a natureza dos respectivos empréstimos, inclusive a ca
pacidade econômica e financeira dos prestamistas (art. 359). 

Depois de 30 de abril, as repartições federais, estaduais e 
municipais, assim como as entidades autárquicas, paraestatais 
e de economia mista, não pagarão vencimentos aos funcioná
rios civis e militares, ativos e inativos, que percebem impor
tância superior a Cr$ 630.000 mensais, sem que os beneficia
dos exibam o recibo de entrega da declaração (art. 372). 

91 - INFORMAÇõES SÓBRE OS RENDIMENTOS PA
GOS OU CREDITADOS: Entre outras, são obrigadas a forn€:
cer às repartições do Impôsto de Renda, até 30 de abril, infor
mações sôbre os rendimentos que pagaram ou creditaram, no 
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ano civil anterior, por si ou como representantes de terceiros, 
com a indicação dos nomes e endereços das pessoas beneficia
das, assim como da natureza e montante dos rendimentos 
(art. ::104): 

a) as pessoas físicas e jurídicas, contribuintes ou não: 
sôbre os salários, gratIficações, bonificações, interêsses, 
comissões, honorários, percentagens, juros, dividendos, 
lucros, aluguéis e quaisquer outros rendimentos pagos 
ou creditauos (art. 364, § 2.°) ; 

b) as pessoas que habitualmente se encarregam de rece
ber juros, exceto os de dívidas públicas, de comprar e 
vender cambiais e valôres da Bôlsa, por conta alheia: 
sôbre as operações efetuadas em nome dos seus clien
tes (art. 390) ; 

c) as companhias de seguros, qualquer que seja a forma 
de sua constituição: sôbre o pagamento de pensões aos 
seus contribuintes (art. 391>; 

d) as emprêsas de administração predial: sôbre os alu
guéis recebidos por conta de seus clientes, discrimi
nando as importàncias por prédio (art. 392); 

e) as emprêsas, sociedades e associações: sôbre os rendi
mentos que pagaram, provenientes de direitos autorais 
(art. 393); 

f) as Câmaras Sindicais de Corretores: sôbre as comissões 
perce bidas pelos corretores (art. 388); 

g) as autoridades superiores da Aeronáutica, do Exército, 
da Marinha e das Polícias, assim como os diretores e 
chefes de repartições federais, estaduais e municipais 
e de departamentos ou entidades autárquicas, paraes
tatais e de economia mista ou outros órgãos a êstes 
assemelhados por ato do Govêrno: sôbre os rendimen
tos pagos a seus subordinados e a terceiros (art. 371>; 

h) os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e seme
lhantes: sôbre os juros superiores a Cr$ 21.420 anuais, 
pagos ou creditados a particulares (art. 377); 

~. 
i) o Departamento Nacional de Registro do Comércio, 

Juntas Comerciais e Registros do Comércio: sôbre os 
contratos, alterações e distratos, enviando cópia dos 
documentos registrados (art. 386); 

j) o Departamento Nacional de Propriedade Industrial: 
sôbre os registros de patentes de invenção e de marcas 
da indústria e do comércio (art. 385); 
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k> as repartições federais, estaduais e municipais que pa
garem juros, prêmios, anuidades e bonificações de títu
los nominativos da dívida pública: sôbre as transfe
rências de títulos, ocorridas no ano de 1965 (art. 373); 

1) as exatorias federais e estaduais: sôbre as firmas e so
ciedades que adquiriram selos de vendas e consignações 
durante o ano de base, enviando relação com os nomes, 
endereços e as importâncias dos selos adquiridos, assim 
como as alterações ocorridas quanto aos contribuintes 
do Impôsto de Indústrias e Profissões (art. 375); 

m) as recebedorias, mesas de rendas e coletorias estaduais, 
assim como as prefeituras do Distrito Federal e dos 
municípios: sôbre qualquer alteração no seu cadastro de 
propriedades rurais ou urbanas e de licenças (art. 376); 

n) os oficiais de Registro de Imóveis e Hipotecas Marí
timas: sôbre o registro, averbação ou transcrição de tí
tulos relativos à transmissão de imóveis e aos contratos 
que indiquem despesa ou receita em moeda, passagem 
de capital de um patrimônio a outro, ou capitalização 
de juros (art. 382); 

o) Os escrivães de cartórios da Justiça do Distrito Federal, 
dos Estados e dos Territórios: sôbre a homologação de 
sentenças, com a indicação das importâncias correspon
dentes aos honorários, vintenas ou comissões pagas aos 
advogados, médicos, testamenteiros, síndicos, liquidatá
rios e avaliadores (art. 381>; 

p) os oficiais de registros de títulos e documentos: sôbre 
Os contratos de arrendamento, subarrendamento, loca
ção, sublocação, cartas de fiança, empreitadas de servi
ços, abertura de créditos ou conta-corrente, penhor 
agrícola ou mercantil, caução, contratos de parceria e 
estatutos de sociedades civis (art. 383); 

q) os tabeliães de notas e serventuários que exerçam fun
ção de notário público, federais e estaduais: sôbre as 
escrituras de arrendamento, sub arrendamento, locação 
e sublocação de bens corpóreos e locação de serviços 
(art. 383, § 1.0). 

Note-se que quando qualquer dessas fontes pagar ou cre
ditar rendimentos classificados na cédula C (item 27), é obri
gada a fornecer documento ao beneficiado, e êste, a instruir 
a respectiva declaração com tal comprovante (art. 366) . 
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92 - COMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES DO IMPOS
TO DE RENDA: A autoridade do Impôsto de Renda compe
tente para aplicar as disposições legais relacionadas com a tri
butação de rendimentos e proventos de qualquer natureza, é a 
do lugar do domicílio fiscal da pessoa física, ou do seu repre
sentante legal (art. 490), autoridade eSSa que pode solicitar de 
outra tôdas as informações, esclarecimentos ou investigações 
necessárias ao lançamento do tributo ou à exigência de multa 
(art. 491). 

Note-se que antes de efetuada a arrecadação do tributo, 
estando concluído ou não o processo de lançamento do impôsto 
ou de exigência de multa, quando circunstâncias novas deslo
carem a competência da autoridade que iniciou o processo, êste 
é enviado à nova autoridade lançadora, para prosseguimento ou 
conclusão dêle (art. 492). 

93 - COMPETÊNCIA DOS AGENTES FISCAIS DO IM
POSTO DE RENDA: Compete, privativamente, aos Agentes 
Fiscais do Impôsto de Renda, em relação às pessoas físicas resi
dentes ou domiciliadas no Brasil (Lei n.o 2.354, art. 7.°, 4): 

1. Exigir, em ação direta no domicílio dessas pessoas, a 
prova de entrega da declaração de rendimentos e de bens, assim 
como a de pagamento do impôsto (Lei nO 2.354, art. 7.°, 4) . 

2. Coletar dados para o contrôle da declaração de rendi
mentos e de bens, nos Cartórios de Distribuidores, Escrivães, 
Tabeliães, Oficiais de Registros de Imóveis, Títulos e Documen
tos, bem como nos órgãos federais, estaduais, municipais e pa
raestatais (Lei n.o 2.354, art. 7.°, 4). 

3. Realizar diligências para apuração da procedência das 
deduções cedulares e dos abatimentos relativos a juros de dí
vidas pessoais, encargos de família e dependentes e despesas 
realizadas com médicos, dentistas e hospitais (Lei n.o 2.354, 
art. 7.°, 4) . 

4. Conceder prazo até vinte dias, no decurso das diligên
cias fiscais, para a prestação de esclarecimentos e informações, 
manifestando-se sôbre as alegações dos autuados e as faltas que 
verificar. 

5. Realizar investigações junto aos corretores, quando de
signados pelo Diretor do Departamento do Impôsto de Renda 
ou pelos Delegados, para apurar as condições de venda de tí
tulos, examinando os livros e notas dêsses profissionais (L~i n.o 
3.470, art. 87). 
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6. Lavrar autos de infração ou representar à autoridade 
lançadora sôbre as faltas que verificar, quando elas não possam 
ser objeto de autuação (Lei n.o 2.354, art. 7.°, 1). 

94 - LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO: Ao apu
rar infração, o Agente Fiscal lavra o competente auto, descre
vendo-a com clareza e sem entrelinhas, rasuras ou emendas, 
bem como indicando a norma legal infringida. A seguir, convida 
o autuado para assinar o têrmo que a consignará no processo, 
não importando a assinatura dêle em concordância, nem a falta 
dela em nulidade do auto (art. 355). 

Tampouco será motivo de nulidade do processo de lança
mento do impôsto ou de exigência de multa, quaisquer incorre
ções ou omissões existentes, desde que do auto constem os dados 
suficientes para caracterizar, com segurança, a infração e o 
infrator (art. 355, § 2.°). 

Note-se que se de exames posteriores à lavratura do auto, 
ou por qualquer diligência no curso da ação fiscal, fôr apurada 
outra infração, além da inicial, nôvo têrmo, descrevendo-a, deve 
ir para o processo (art. 355, § 3.°) . 

Havendo crime de sonegação, e se o Agente Fiscal tiver 
concorrido para a sua prática, êle será punido com a pena de 
oito meses a dois anos e oito meses de detenção, independen
temente da abertura obrigatória de processo administrativo 
(art. 455, § 4.°). 

95 - SIGILO FISCAL E FUNCIONAL: Ressalvados os 
casos em que fique registrado em processo .regular que se trata 
de requisição de Magistrado, feita no interêsse da Justiça (art. 
406), ou de remessa de dados comprobatórios do crime de 
sonegação fiscal ao Ministério Público, para instrução do pro
cesso criminal cabível (art. 458), nenhuma outra informa
ção sôbre a situação fiscal ou financeira de contribuintes do 
impôsto de renda pode ser dada pela autoridade lançadora. 

As pessoas que tomarem parte nos serviços do Impôsto de 
Renda são obrigadas a guardar rigoroso sigilo sôbre o negócio, 
profissão ou riqueza dos contribuintes (art. 404), estendendo-se 
a proibição aos funcionários do Ministério da Fazenda e demais 
servidores públicos que, por dever funcional, vierem a ter co
nhecimento dessa situação (art. 404, §§ 1.0 e 2.°) . 

Note-se que se o servidor revelar ou utilizar informação 
obtida no cumprimento do dever profissional, ou no exercício 
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do ofício ou emprêgo, êle será punido como violador de segrêdo 
funcional, de acôrdo com as prescrições do Código Penal 
(art. 405) . 

96 - CONSULTAS: As consultas acêrca da interpreta
ção dos dispositivos da legislação em vigor atinentes à tributa
ção de rendimentos, ou objetivando o perfeito cumprimento das 
obrigações fiscais, devem versar unicamente casos concretos, e 
embora a solução delas seja da competência privativa do Dire
tor do Departamento do Impôsto de Renda, devem ser dirigidas 
por escrito às Delegacias e Inspetorias dêsse tributo (art. 
493, § 1.0) . 

Quando a decisão daquela autoridade fôr contrária à pre
tensão do consulente, êste pode interpor recurso para o Pri
meiro Conselho de Contribuintes, dentro do prazo de trinta 
dias corridos, contado da data da comunicação do despacho ne
gatório, prazo êsse que é improrrogável (art. 493). 

Note-se que se fôr modificado o sentido original da con
sulta apreciada pelo referido Diretor, o órgão coletivo não toma 
conhecimento do recurso, por lhe faltar competência para de
cidir em primeira instância. 

97 - PENALIDADES: As infrações fiscais, excluindo-se as 
sujeitas a multas e juros moratórios, apuram-se sempre me
diante processo administrativo, e as penalidades cabíveis, sem 
prejuízo das sanções das leis penais violadas, são impostas pelo 
Diretor, Delegados e Inspetores-Chefes do Impôsto de Renda, 
instâncias singulares perante as quais é facultado aos infratores 
apresentar defesa escrita dentro do prazo de trinta dias, contado 
da data do recebimento da intimação ou da ciência no auto de 
infração. No Exterior, a competência é do Delegado do Tesouro 
Brasileiro em Nova Iorque (Dec. 55.855, art. 76, § 2.°). 

Quando as autoridades antes referidas tomam conhecimento 
da existência de crime de sonegação fiscal, inclusive nos autos 
e papéis que conhecerem, são obrigadas a remeter ao Ministério 
Público os elementos comprobatórios da infração para instru
ção do processo criminal cabível (art. 458>, notando-se que se 
o destinatário necessitar de esclarecimentos, diligências ou do
cumentos complementares, requisitá-Ios-á na forma estabeleci
da no Código do Processo Penal (Lei n.o 4.729, art. 7.°, § 2.°), 
primeiro dia útil seguinte (art. 430). 

Note-se que o prazo para apresentação de defesa é contado 
em dias corridos, assim: começa a correr no dia imediato ao 
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recebimento da intimaçãç ou no da ciência no auto e, se vencer 
em sábado, domingo, feriado nacional ou local, ou outro em que 
não haja expediente nas repartições federais, extingue-se no 
primeiro dia útil seguinte (art. 497). 

Note-se, outrossim, que as multas fixadas em cruzeiros são 
atualizadas, anualmente, mediante aplicação dos coeficientes de 
correção monetária estabelecidos pelo Conselho Nacional de 
Economia (art. 441). 

98 - MULTAS ESPECíFICAS: 

Infração: 

Acusação espontânea de 
rendimentos, fora do 

Percen
tuaI<l) : 

prazo ................ 1 % ao mês 

Apresentação da declara
ção obrigat6ria d·o "de 
cujus", feita espontânea
mente pelo Esp6lio 

Apresentação de duas ou 
mais declarações ..... . 

Apresentação espontânea da 
declaração, mas fora do 
prazo .............•.. 

Inexatidão da declaração, 
por dedução ou abati
mento indevido ou não 
comprovado (êrro ex-

10% 

100% 

1% ao mês 

cusável) ............• 10% 

Inexatidão da declaração, 
por omissão de rendi-
mentos ............... 50%(2) 

Inexatidão da declaração, 
por omissão de rendi
mentos, ou dedução ou 
abatimento nos crimes 
de soneiação fiscal ...• 200% a 500% 

Inexistincia da declaração 
obrigat6ria ••••.••...• 500/(0 (2) 

Penalidade: 

Fixa: Variável: 
Cr$! Cr$!mil 
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Infração: 

Informação dolosa, devida
mente comprovada, quan
to ao pagamento ou re
cebiment() de comissão, 
juro e outros rendimen-
tos ................. . 

Infrações, em geral, nas in
formações das fontes pa-
gadoras ............. . 

Lançamento "ex ofricio" por 
falta de declaração: Ren
da líquida inferior a .. 
Cr$ 1.500.000 ....... . 

Não participação da mu
dança de resid~ncia 

Pagamento com atraso: 
até 30 dias ......... . 

acima de 30 até 180 dias 

acima de 180 dias - por 
semestre ou fração .... 

- a partir do !egundo 
m~s de atraso é cobrada 
mais a multa de mora de 
1% ao mês. 

Retificação espontânea da 
declaração para incluir 
rendimentos, f o r a do 

Percen
tuat<l) : 

50/0 

10% 

10% 

prazo ................ 1 % ao mês 

Penalidade: 

Fixa: 
Cr$/ 

Cr$ 2.142 

Variável 
Cri/mil 

Cr$ 79.380 a Cr$ 793.800 

Cr$ 39.600 a Cr$ 396.900(3) 

Cr$ 3.906 a Cr$ 158.760(4) 

(I) Calculam-se as multas percentuais sôbre o ImpOsto ou diferença de impóeto 
realmente devido. 

(2) A multa é aplicada no dObro, se a intimação não fÔr atendida no prllzo, ou 
se a resposta não acusar todos os rendimentos. 

(3) A multa é aplicada, no dôbro do máximo, se ficar positivada a inexatidão, e, 
no triplo do máximo, se se referir ao titular, sócio ou diretor da firma ou sociedade. 

(4) A multa é aplicada pela autoridade lançadora do local da nova residência. 
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99 - DECAD~NCIA DO DIREITO DE LANÇAR O IM
POSTO: O direito do fisco lançar o impôsto de renda, extingue
-se cinco anos depois da expiração do último dia do exercício 
financeiro a que corresponder o impôsto (art. 423>; e a faculda
de de efetuar nôvo lançamento, ou lançamento suplementar, 
extingue-se em igual período, contado, porém, da data da noti
ficação do lançamento primitivo (art. 423, parágrafo único) . 

Todavia, a propositura de ação judicial contra a Fazenda 
Nacional, para anular ou reformar o lançamento do impôsto, 
suspende a contagem dos prazos de decadência, até o julga
mento final do processo judicial (art. 427). 

Para melhor entendimento, eis um exemplo da contagem 
do prazo dentro do qual o fisco pode efetuar o lançamento do 
impôsto de renda: 

Ano- E%ercícios: Início e Fim da Decadência: 
Base: 

1960 1961 31112 Data inicial da decadência do direito; 
1961 1962 1.0 ano; 
1962 1963 2.° ano; 
1963 1964 3.° ano; 
1964 1965 4.° ano; 
1965 1966 31112 Data em que decai o direito de lançar 1961. 

Para o Leitor saber quando decai o direito da Fazenda Na
cional efetuar nôvo lançamento, ou lançamento suplementar, 
verifique a data marcada na notificação do lançamento primi
tivo e proceda como exemplificado atrás. Se a data do lança
mento de 1961, por exemplo, era 15 de agôsto, o prazo dentro 
do qual o fisco pode efetuar nôvo lançamento, ou lançamento 
suplementar, ficará definitivamente extinto em 15 de agôsto 
de 1966, contado da maneira seguinte: 

Data da Notificação do 
Lançamento Primitivo: 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

15/8 
1.0 ano; 
2.° ano; 
3.° ano; 
4.° ano; 

15/8 

Início e Fim da Decadência: 

Data inicial da dacadência; 

Data final da decad3ncia. 
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100 - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRAR O IM
POSTO E MULTAS: O direito da Fazenda Nacional cobrar o 
impôsto de renda notificado, mas não pago, e o de aplicare co
brar as multas respectivas, prescreve em cinco anos contados 
do vencimento da data marcada na notificação (arts. 424 e 425); 
todavia, a prescrição se interrompe (art. 424, § 1.0), recomeçan
do a correr por inteiro a partir de 1.0 de janeiro do ano seguinte 
àquele em que tenha sido feita qualquer intimação ao devedor 
para pagar a dívida fiscal; pela concessão de prazQs especiais 
para êsse fim; pela citação pessoal do responsável, feita judi
cialmente, para haver o pagamento; pela apresentação, em 
Juízo de inventário ou em concurso de credores, do documen
to comprobatório da dívida fiscal; ou enquanto o processo de 
cobrança estiver pendente de decisão (art. 424, § 2.°), inclusive 
no caso de ação anulatória ou reformatória do crédito fiscal 
(art. 427) e no de cobrança judicial, pela publicação do despa
cho do Juiz de execução determinando a citação do réu (art. 
424, § 3.°). 
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ALCOOL - Fabrico dtMe ....•.........•••............•...•....... 42 

ALPANDEGA ..................•..........•.......•..............• 13 
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Item 

ALIENAÇAO 

- de ação.................................................... 16 
- de bens e direitos .................................... ...... 23 
- de fôrmula ou processo de fabricação ......................... 46 
- de marca de comércio e de indústria .......................... 46 
- de patente de invenção ...................................... 46 
- de quota .•................................................. 16 
- de título ................................................... 16 
- mental ................................. " .... .... .... .. .... . 16 

ALIMENTAÇAO 

- dedução cedular .................•........................... 29 
- fornecida ao titular, sôcio ou diretor de propriedade agropastoril .. 16 
- recebida gratuitamente ....•.........•.......•...............• 16 

ALIMENTO 

- fornecido gratuitamente pelo empregador .....................• 16 
- prestado a ascendentes e a irm2:os e irmãs ...................• 52 

ALIQUOTA DO IMPOSTO 

ALOJAMENTO 

55 

- dedução cedular ............................................. 29 
- rendimentos ................................................• 35 

ALUGUEL 

- assimila-se a êste o valor locativo do prédio cujo uso é cedido 
gratuitamente .........•.••....••.................•....... 15 

- de instrumento, material e utensílio necessário ao exerclcio de car-
go, função ou emprêgo .................................... 29 

- de mostruário ....•.......................................... 29 
- de qualquer espécie ...................•...................... 15 
- pago pelo empregador a terceiros pela casa de moradia do seu em-

pregado ................................................. 27 

AMORTIZAÇAO DE AÇAO ....................................... 39 

ANIMAL DE QUALQUER ESPE.CIE 

- criação, recriação e engorda .................................. 42 
- de renda ................................................... 42 
- de trabalho ...................................... :.......... 42 

ANO ......... ; ............................ :...................... 42 

ANO-BASE................... .............. ...................... 9 

ANTECIPAÇAO 

- de pagamento do impôsto ...................................• 
- de rendimentos ............................................. . 

ANTICRESE 

ANUIDADE 

73 
71 

23 

- de apólice da dívida pública ................................. 19 
- de seguro ........................................ 23 
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Item 

ANULAÇAO 

- da cobrança fiscal: ação de .................................. 81 
- do casamento ............................................... 5 

APARTAMENTO 

- dedução cedular ............................................ 37 
- rendimentos ................................................. 35 

APELAÇÃO ...................................................... 82 

APICULTURA 

APóLICE 

42 

- ao portador ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 q 
- de pecúlio .................................................. 16 
- de seguro .................................................. 23 
- nominativa .... , .............. " ........ , . . . .. .. .... .... . . ... 19 

APOSENTADORIA 

- proventos isentos ............................................ 16 
- tributados ......................................... 27 

APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇAO 

_ dispensa de ...............................................• 7 
_ obrigatoriedade de .........................................• 1/6 

AQUECIMENTO 

- de água.................................................... 37 
- de ar ...................................................... 37 

AQUISIÇÃO 

- de ação.................................................... 23 
- de bens.................................................... 11l 
- de jornal. livro e revillta ...............................•.... 29 
- de rendimentos com infraçfto à lei ..................•......... 15 

- Ilícitos ....................................... 15 
- de uniformes ou roupas especiais ............•.....•.........•. 29 

AR CONDICIONADO - Despesa de consumo 

ARQUITETO 

37 

- honorário mensal. fixo ....................•...............•.• 27 
- do livre exercício da profissão ................•••.•. 31 

ARRECADAÇÃO DO IMPóSTO 

- na fonte ..........•.......................................• 59 
- por lançamento ..................••........................• 70 

ARRENDAMENTO ............................................•.• 35 

ASCENDENTES - Abatimenro dtste& ............................... 52 

ASCENSORISTA - Deduç60 ch salário pago a bte ................ 37 
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Item 

ASSALARIADO 

-- indenizaçil.o recebida por acidente no trabalho .................. 16 
-- rescisão do contrato .................. 16 

-- obrigação de apresentar declaração ............................ 1 

ASSENTAMENTO DA RECEITA E DESPESA ............... ..... 33 

ASSINATURA DE JORNAL. LIVRO E REVISTA .................. 29 

ASSOCIAÇÃO FILANTRóPICA -- Contt'ibuição e doação feita a estA 52 

ASSOCIADO DE COOPERATIVA -- luro do capital. até 12% ao ano 23 

ATIVIDADE 

-- agropastoril ................................................. 42 
-- assalariada ................................................. 27 
-- autônoma ou profissional .................................... 31 
-- iliclta ...................................................... 15 

ATO DE COMI!RCIO. POR CONTA ALHEIA 

ATRASO 

31 

-- na entrega da declaração .................................... 73 
-- na prestação de esclarecimentos ................... ,.......... 72 
-- no pagamento do impôsto .................................... 88 

AUDIBNCIA DO CONTRIBUINTE __ Dispensa no cala de canceliJ-
mento de dedução exagerada ou não comprovada ...•.............• 18 

AUSENCIA 

- do domicilio fiscal .......................................... 11 
__ no Exterior. a serviço da Nação ou por estudos ............ 2 e 11 

__ temporária ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

AUTARQUIA FUNCIONANDO NO EXTERIOR ................ 2 e 11 

AUTENTICAÇÃO DO LIVRO DE ASSENTAMENTOS ............ 33 

AUTO DE INFRAÇÃO __ Lavratura dêste 

AUTOR 

94 

-- de denúncia ou representação ................................. 27 
-- de obra artística. científica. didática e literária ................. 31 

AUTORIDADES DA AERONAUTICA. MARINHA. EXI!RCITO. PO
LICIAS E QUE s.uBSTITUEM AS JUNTAS COMERCIAIS ,-
Informações que devem prestar. ' .. , ...... " .. " ..... , .... .. .... . 91 

AUTORIDADE LANÇADORA 

-- mudança de competência ..................................... 92 
-- perante a qual deve cumprir as obrigações fiscais o contribuinte 

ausente do seu domicílio ..................................... 11 

AUXILIO 

-- à flscalizaçl!io ................................... ".......... 92 
- para custeio de despesas .....................••.............• 27 
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Item 

AVALIAÇÃO EM MOEDA DE RENDIMENTOS 

- adquiridos em espécie •.........•............................ 
- percebidos em moeda estrangeira ............................. . 
- recebidos por residente no Exterior .......................... . 
- resultantes das obrigações extintas •.......................... 

AVERBAÇÃO EM FôLHA DE PAGAMENTO ................... . 

AVISO PRÉVIO, PAGO EM MOEDA, NO CASO DE DESPEDIDA 

AVOS - Abatimento déstes 

-B 

BALANÇO 

14 
14 
2 

14 

86 

16 

52 

- de crédito fiscal e de crédito pessoal ......................... 59 
_ de juros em conta~corrente: saldo credor ...................... 23 
_ lucros creditados ou pagos a titulares e sócios de firmas ou socie~ 

dades de qualquer espécie •................................... 39 

BANCO 

- de Crédito da Amazõnia ••................................... 85 
- do Brasil .................................................. 85 

Nacional de Desenvolvimento Econômico ...................... 85 
Nordeste do Brasil •.......•...•.•.•......................... 85 

BASE 

ano........................................................ 9 
- do impõsto ................................................. 14 
- do lançamento .............................................. 70 

BEM 

alienação dêste ............................................. 23 
- corpóreo .................................................... 35 
- vendido pelo locador •.............................. . . . . . . . . . . 35 

BENFEITORIA 

- realizada pelo locatário ..................................... . 
- realizada em propriedade rural ............................... . 
- vendida pelo cedente do direito ............................. . 

- locador ....................................... . 

BEZERRO ....................................................... , 

BOA-FÉ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0. 

BOI •............................................................. 

BOLSA 

35 
45 
46 
35 

"'5 

69 

"'5 

- de especialização ............................................ 52 
- de estudos ......•...•....................................... 52 
- de ValOres .......••••••..•....•.........•.................. 52 
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Item 

BONIFICAÇAO 

,.... a empregado ............................................... 27 
,.... a titular ou sócio de firma ou sociedade ........................ 39 
,.... de ação.................................................... 39 
,.... de apólice da divida pública................................. 19 

,.... de seguro ........................................ 23 

CABEÇA DE CASAL 5 e 70 

CADASTRO ...................................................... 69 

CAPe......................................................... .... 45 

CAIXA ECONóMICA ,.... Informação que deve prestar.............. 91 

CAIXEIRO-VIAJANTE 

,.... despesas que pode deduzir .................................. 29 
,.... sua remuneração ............................................ 27 

CALCULO DO IMPOSTO (exemplos) .............................. 57 

CAMARA SINDICAL DOS CORRETORES,.... Informação que deve 
~estar ........................................................• 91 

CAMBIO 

CAMPO 

,.... de invernada ................................................ 45 
,.... terra de ................................................... 45 

CANCELAMENTO 

,.... de dedução não comprovada ou exagerada ..................... 18 
,.... de dívida, em troca de serviços prestados .................... 27/31 

CAPACIDADE CIVIL 

CAPITAL 

58 

,.... da apólice de pecúlio ........................................ 16 
- seguro..... .. .. .. .. . . . . .. . . .. . .. .. .. .... . . .. .. . 16 

,.... de emprêsa individual: definição .............................. 27 
,.... imobiliário .................................................. 35 
,.... mobiliário .................................................. 23 

CAPRINO....... ...... .................................... ... .... 45 

CARDIOPATIA GRAVE ......................................... 16 

CARGO PÚBLICO OU PRIVADO 

,.... juros de fiança para o seu desempenho ........................ 23 
,.... rendimentos do exercício dêste .............................. 27 

CASA 

,.... alugada para o exercício de atividade ......................... 33 
- diligência para apurar a sua vacância ........................ 93 
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_ ocupada gratuitamente por quem não é dono, nem possuIdor .... 
- residencial ocupada pelo próprio dono ....•................... 

Item 

15 
16 

CASADO .................•....................................... 5 

52 

23 

45 

CASO FORTUITO OU DE FÓRÇA MAIOR ..................... . 

CAUÇÃO ........................................................ . 

CAVALO 

CSDULA 
- A ......................................................... 19 
- B .......................................................... 23 
- C .......................................................... 27 
_ D ... ....................................•............ ...... 31 
- E .......................................................... 35 
- F .......................................................... 39 
- G .......................................................... 42 
- H ......................................................... 46 

CEGUEIRA....................................................... 16 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

- luvas, -prêmios, gratificações ou outras importâncias recebidas pelo 
locador, por motivo da ..................................... ,. 35 

- idem, recebidas pelo cedente do direito, pelo mesmo motivo 45 

CERTIDÃO 

- de quitação ................................................. 76 
- negativa ................................................. 3 e 76 

CESSÃO DE DIREITOS QUAISQUER ............................ 46 
CHACARA DE RECREIO ......................................... 35 

CHEFE DE REPARTIÇÃO - Informação que deve prestar.......... 91 

CHEQUE ...................................................... '" 74 

CLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS EM CaDULAS 

CLAUSULA 
- de incomunicabilidade e de impenhorabilidade ................. . 
- de isenção tributária .......................................•. 
- testamentária ............................................... . 

COBRADOR - Despesa pessoal de locomoção 

COBRANÇA DO IMPOSTO 

15 

5 
19 
76 

29 

- ação de anulação ou reforma ..............................•• 81 
- amigável •......•....•....................................•. 86 
- ?eC~~ência da prerrogativa de ........•....................... 99 
- Judicial •........•.................. " .... ' ............ " .... 87 
- prescriçlio do direito da ...................................... 100 

COEFICIENTE DE CORREÇÃO MONETARIA ................... 89 

COLETORIA ESTADUAL - Informação que deve prestar............ 91 
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COMeRCIO EXERCIDO ESPORADICAMENTE 

COMISSÃO 

145 

Item 

31 

,..- a titular ou sócio de firma ou sociedade .....................• 39 
,..- deduça:o cedular •...••...•......•................... 21. 25, 37 
,..- em conta-corrente, nos contratos de abertura de crédito ......... 23 
,..- paga a terceiro, por conta do cedente do direito ................ '16 

,..- locador ......................... 35 
,..- rendimentos ............................................. 27 e 31 

COMPANHIA DE SEGUROS 

COMPENSAÇÃO 

52 

,..- pela liquidação antecipada do empréstimo ...................... 23 
,..- recebida pelo cedente do direito por anuir em celebrar o contrato '16 
,..- idem, pelo locador, por motivo idêntico .................. , .. " . 35 

COMPETENCIA 
,..- das autoridades lançadoras .•................................. 92 
,..- dos Agentes Fiscais do Impôsto de Renda .................... 93 

COMPRA DE INSTRUMENTO, MATERIAL E UTENS1LIO TeC-
NICO ..................................................... 29 e 33 

COMPROVAÇÃO 
,..- das deduções cedulares .....................................• 13 
,..- dos abatimentos da renda bruta ..............................• 52 
,..- dos rendimentos da cédula C ................................. 91 

COMPUTO DOS RENDIMENTOS NAS CeDULAS EM QUE COU-
BEREM ....... .................. ...... ...... ...... ....... ..... 15 

COMUNICAÇÃO 
,..- da inclusão de bens no monte partível ........................ 6 
,..- da mudança de residência .................................... 11 
,..- de decisão, em reclamação ou recurso ...................... 78 e 79 
,..- do contribuinte que está fora do seu domicílio ................. 11 

,..- se ausenta do País,.......................... 11 
,..- sõbre homologação da partilha ..•.................. ,........ 7 
,..- rendimentos do Espólio ..................... , ........ ,...... 76 

CONCEITO DE "RENDIMENTO" E DE "RENDA" 

CONDOMINIO 

50 

,..- limpeza e conservação de bem corpóreo em .................... 37 
,..- rendimentos recebidos em ........•............................ 35 

CONGRUA 

CONJUGE 

27 

,..- na constância da sociedade matrimonial ....................... 5 
,..- na dissolução da sociedade matrimonial ............... ,....... 5 
,..- no regime da comunhão de bens ..•........................... 5 

,..- separação de bens ...... '.................... 5 
meeiro, sua responsabilidade no caso de não pagamento do impõs-
to devido pelo Espólio ...................................... li 
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Item 

CONSELHEIRO 

,.- de administração ......•....................................• 27 
,.- de órgão de deliberação coletiva .............................. 29 
,.- fiscal ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES .......................... 79 e 80 

CONSERVAÇAO DE BEM CORPÓREO .......................... 37 

CONST ANCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL ..................... 5 

CONSTRUÇAO 

,.- de alvenaria: lucro na exploração individual ................... 31 
,.- de qualquer natureza ........................................ 35 
,.- realizada na propriedade agropastoril ......................... 45 

CONSULTA SOBRE INTERPRETAÇAO DA LEI TRIBUTARIA 96 

CONSUMO 

,.- de água ................................................... 35 
,.- de ar condicionado .......................................... 37 
,.- de fôrça ................................................ 35 e 37 
,.- de luz ................................................. 35 e 37 
,.- de telefone ................................................. 35 

CONTA 

,.- conjunta .................................................... 23 
,.- corrente .................................................... 23 
,.- do correspondente ........................................... 42 

CONTADOR 

,.- honorário mensal. fixo ....................................... 27 
,.- do livre exercício da profissão...................... 31 

CONTRATO 

,.- de abertura de crédito ou financiamento: juros mInlmos .•...... 23 
,.- de empreitada ....•.....•.................................... 31 
,.- de locação. com opção de compra do bem locado .........•.... 35 
,.- de serviços ................................................. 31 
,.- rescisão dêste: indenização recebida .......................... 16 

CONTRAVENTOR 

CONTRIBUIÇAO 

97 

,.- à instituição científica: dedução cedular ................... 29 e 33 
,.- de cultura. educação e filantrópica................ 52 

,.- de empregador às instituições de previdência social ............ 33 
,.- para constituição de fundo de beneficência ................. 15 e 29 
,.- para sindicato de classe •...............•...................• 29 

CONTRIBUINTE 

,.- conceito de .•...••.......................•.................• 58 
,.- falecimento dêste ...•.....................................•.• 6 
,.- fora do seu domicilio fiscal ....•.•.••.••...•••...........••..• 11 
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Item 

- livro dos seus assentamentos de receita e despesa .............. 33 
- que se retira definitivamente do Pais .......................... 3 

- temporàriamente do País......................... 11 
- que transfere residência para o Brasil ........................ oi 

CONVERSÃO 

- do crédito ou dívida inicial em empréstimo .................... 23 
- do depósito em renda ........................................ 85 
- do rendimento percebido em moeda estrangeira ................ H 

- espécie............................ 14 
- do rendimento recebido da Delegacia do Tesouro Brasileiro em 

Nova Iorque ou de qualquer autarquia ou sociedade de economia 
mista, no Exterior .......................................... 2 

- do título ou obrigação ao portador, em nominativo .............. 39 

COOPERATIVA - Juros, até 12% ao ano, pagos ao titular do capital 
desta......................................................... 23 

CORREÇÃO MONET AR IA DO DEBITO FISCAL 

CORRETAGEM 

88 

- dedução cedular ......................................... 21 e 25 
- paga a terceiro, por conta do cedente do direito ................ 46 
- idem, idem do locador ..........•............................ 35 
- rendimentos •......................................... ,.. 27 e 31 

CORRETOR. SEU PREPOSTO E AJUDANTE 

COTA - Ver "Quota" 

COTA-PARTE EM MULTA OU EM RECEITA - Ver "Quota-parte 
em multa ou em receita" 

COTA SOCIAL - Ver "Quota social" 

CREDITO 

31 

- comercial, com caráter de empréstimo .......................• 23 
- decorrente de sentença judicial ............................... 23 
- fiscal....................................................... 85 
- pessoal ......................................... ~............ 59 

CRIAÇÃO 

- animal, de qualquer espécie .............................. ,... 42 
- de criança pobre, menor de 18 anos de idade .................. 52 

CRIADOR....................... ........................... ...... 42 

CRIANÇA POBRE ................................................ 52 

CULTURA DE QUALQUER NATUREZA ......................... 42 

CURADOR ........... .... ............ ............................ 58 

CUSTA 
- dedução cedular ...........................................• 33 
- rendimentos .................................................. 31 
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Item 

CUSTEIO 
- de veículo pelo empregador •.........•......................• 16 
- de veiculo pelo próprio usuário, sem indenização ............... 33 
- de viagem e estada .....•........•................... 16, 29 e 33 

D 

DANO ....•.................................... .......... ......... 52 

DE~NTURE - Juros desta obrigação .............................. 23 

DBBITO FISCAL 

- de servidor público: averbação em fôlha de pagamento ...... ,.. 73 
- em nome do defunto ou do seu Espólio ........................ 6 
- não liquidado no prazo marcado ............................. 88 

DECAogNCIA DA FACULDADE DE LANÇAR O IMPOSTO 99 

"DE CUJUS" 

- inexistência da sua declaração, ou inexatidão desta ............. 6 
- informação sôbre a situação fiscal dêste ...................... 76 

DECISAO 

- em reclamação contra lançamento ............................ 78 
- em recurso voluntário ........•............................... 79 
- em pedido de reconsideração ................................. 80 

- restituição de impôsto .......................... 75 
- ministerial no recurso do representante da F,,:enda Nacional .... 80 

DECLARAÇAO DE BENS 

- obrigatoriedade de apresentação ................•............. 1/6 
- o que se inclui nesta ....•.................................... 71 
- o Que NAO se inclui nesta .................................. 71 
- relação entre esta. os bens cadastrados na repOlrtição e os arrolados 

em inventário............... .......... .. .. .......... ... .. ... 76 
- retificação, sem cobrança retroativa do impôs to, nas apresentadas 

em 1963, 1964 e 1965 ............ , ......... ,................ 71 

DECLARAÇAO DE PROPRIEDADE DE TITULOS OU OBRIGA-
GAÇOES. AO PORTADOR ................................ 39 

DECLARAÇAO DE RENDIMENTOS 

_ obrigatoriedade de apresentação desta ..•...................... 1/6 
_ apresentada fora do prazo ....... ,........................... 12 
- como se prepara ............................................ 60 
- de quem se muda para o Brasil ............................... -4 
- de quem se retira do Brasil .,.................................. 3 
- exigência fiscal para apresentá-la ............................. 7 
- dispensa da sua apresentação ................................. 7 
.- do ausente, no Exterior, por motivo de estudos ou a serviço da 

Nação ....... .............................................. 2 
- do Espólio ..•.............................................. 6 
- dos cônjuges ............................................... 5 
- dos menores ............................................. 1 e 52 
- preenchida (Modêlo) .....................................••• 61 
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Item 

DEDU~ÃO CEDULAR 

- regras a que está sujeita .................................... 18 
- na cédula A ................................................ 21 

- B ................................................ 25 
- C................................................ 29 
- D ................................................ 33 
- E................................... ............. 37 
- H................. ...... ......................... 48 

- lista de contrOle ............................................. 67 

DELEGACIA 00 TESOURO BRASILEIRO EM NOVA IORQUE 2. 11 e 13 

DELEGACIA SECCIONAL DO IMPOSTO DE RENDA ........... 13 

DENTISTA 

- honorário mensal. fixo •...................................... 27 
- dt» livre exercício da profissão ..................... 31 

- pagamentos por serviços prestados: abatimento ................ 52 

DEPARTAMENTO NACIONAL 

- da Propriedade Industrial ................................ 52 e 91 
- da Produção Mineral •...•................................... 91 
- de Indústria e Comércio. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 

DEPENDENTES - Abatimento dêstes .............................. 52 

DEPóSITO 

- administrativo. para garantia de instância .....................• 79 
- bancário. a prazo e a vista .................................. 23 
- conversão em renda ......................................... 85 

DESAGIO - Não inclusão no rendimento bruto. no exercicio de 1966 16 e 23 

DESCENDENTES - Abatimento Jêstes ...........................• 52 

DESCONTO 

- de títulos: lucro nesta operação ............................... 23 
- do débito de servidor público. em fôlha de pagamento .......... 73 
- pelo pagamento antecipado do impôsto ....................... 73 

DESPACHANTE, SEU PREPOSTO E AJUDANTE 

DESPESA 

21 

- com ação trabalhista ........................................ 29 
- com instrução ............................................... 52 
- pessoal de locomoção ........................................ 29 
- registro para efeito de declaração ............................ 60 

DESPESA GERAL - Remuneração escriturada nesta conta ou em conta 
subsidiária ..................................................... 27 

DESQUITE........................... ............................ 5 

DEVEDOR BENEFICIADO COM O CANCELAMENTO OU PER-
DAO DE DlVIDA ............................................ 15 
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Item 

DIARIA 

- dedução cedular ............................................. 29 
- rendimento ...............................•.................. 27 

DIFERENÇA 

- de caixa ................................................ 16 e 29 
_ para menos, entre o valor de emissão ou aquis;çã'O e o de reem

bôlso ou resgate de açã'O: ver "Agio" 
- para menos, entre o valor nominal do título e o preço de venda; 

'Ou, no caso de revenda, entre o valor de aquisição e o da respecti
va alienação: ver "Deságio" 

- entre o rendimento bruto e as deduções cedulares: ver "Rendi
mento líquido" 

- entre a renda bruta e os abatimentos: ver "Renda líquida" 

DILIGENCIA 

- para apuração de vacância de casa .......•................... 93 
- para cobrança de multa ....................•.•.............. 93 

DIREITO 

- alienação dêste .............................................. 23 
autoral ..................................................... 31 
cessão dêste ................................................ 46 
de aproveitamento 'Ou uso de fõrça hidrâulica ................... 35 
de exploração de conjuntos industriais ......................... 35 

- de exploração ou uso de bens móveis ......................... 35 
- de opção ................................................... 42 
- de uso ou aproveitamento de água privada .................... 35 
- de uso ou passagem de terreno ............................... 35 

DIRETOR 

de ~ntidade pública ou privada .............................. 27 
- informação que deve prestar ................................. 91 
- sua remuneração •........................................... 27 

DIRIGENTE DE PESSOA JURfDICA - Gratificação ou plJrticipação 
no remltado ................................................... 39 

DISCRIMINAÇAO DO VALOR DA PROPRIEDADE............... 45 

DISCUSSAO DO LANÇAMENTO 

DISPENSA 

77 

- de apresentação de declaração ................................ 7 
- de empregado •.............................................. 16 

DISSIMULAÇAO DE JUROS EM CONTRATO 

DISSOLUÇAO 

23 

- da sociedade conjugal ....................................... 5 
- de firma ................................................... 39 

DISTRIBUIÇAO 

- de lucros e dividendos .................................••.•• 39 
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Item 

- de rendimentos recebidos acumulada mente pelos exercI CIOS finan-
ceiros correspondentes .................................... 27 e 31 

DISTRIBUIDOR 

DIVIDA 

91 

cancelada, em troca de serviços prestados .................. 27 e 31 
fiscal: correção monetária ................................... 88 
pessoal: juros desta ......................................... 52 
pública: juros desta ......................................... 19 

DIVIDENDO 
de ação nominativa e qualquer bonificação a ela atribuída ...... 39 

- de título ao portador, quando o possuidor se identificar ........ 39 
- distribuído sob forma disfarçada ..............•............... 39 

DOAÇAO 

- a instituição filantrópica ..................................... 52 
- valor do bem adquirido sem caráter remuneratório .............. 16 

DOCUMENTO 

comprobatório dos assentamentos do contribuinte .............• 33 
- fornecido pela fonte pagadora, relativo aos rendimentos de traba-

lho assalariado ............................................. 91 

DOMICILIADO 

- no Brasil, ausente, no Exterior, a serviço da Nação ............ 2 
- que muda para o Exterior .......................... 3 

- no Exterior, que muda para o Brasil .......................... 4 
- ou residente no Brasil ....................................... 1 

DOMICILIO FISCAL 

- comunicação de quem o transfere ............................. 11 
- do contribuinte .........................................•... 11 

DOTAÇAO 

para representação ou custeio de despesas ..................... 27 
- que ultrapassar a Importância da apólice de seguro ............ 23 

EDIF1CIO DE APARTAMENTOS 

EDITAL 

37 

- afixado na repartição ........................................ 72 
_ publicado na imprensa .................................•....• 72 

EFEITO 

- da revisão da declaração .................................... 69 
_ de comércio: juros de empréstimo representado por............ 23 
_ suspensivo da cobrança .........•.....•.••...••..•........... 78 
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Item 

EGUA ............... o o ••• o o. 0 •• 0. o 0 •• 0 •• 00 •• o o 00 o ••• o o 00 o o o o o o. o. 42 

EMISSAO 

- de ação ......... 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... 23 
- de certidão negativa . o •••• o o • o o • o o • o o o o o o o • o o o • o ••• o ••• o • o o • • 76 
- de cheque ......... o •••••• o • o o • " • o o o' o o o '. o •• , o. o •••• o o. o. • 74 
- de passaporte ............ o o. o •• , •••• " o •• o o o o •• o o. o o o' o o • o o • 76 

EMOLUMENTO 

- dedução cedular '" o o •• o o o • o • o • o o o • o • o ••••••• o o o • o • o • o ••• o • • 33 
- rendimentos .. , o ••••••••• o o o •• o ••••• o ••••• o •• o •••••• o o ••• o • • • 31 

EMPREGADO 

_ indenização por despedida ou por rescisão do contrato de trabalho 16 
- limite da gratificação no ano de 1965 ..... o o •• o ••••• o ••••• o o • 27 
- remuneração em retribuição do seu trabalho ............ o • • • • • • 27 

EMPRl!.GO PÚBLICO OU PRIVADO - Rendimentos dêste .......... 27 

EMPREITADA DE SERVIÇO - Lucro na exploração individual desta 31 

EMPRP,SA DE ILUMINAÇAO - Informação que deve prestar ....... 91 

EMPRE.STIMO 

_ bem dado em garantia dêste não pode ter valor superior ao que 
constar da declaração de bens ....... o •• o o o o •• o o •• o •• o o • o •• o • • 85 

- contraído dentro ou fora do Pais ... o o • o o o •• o •••• o •• o o •• o • o • 23 
- liquidado antecipadamente ............................... o •• o • 23 
- para manutenção ou desenvolvimento de propriedade agrícola: não 

se compreende no abatimento ........... o o •• o ••••••••••• o •• o • 52 

ENCARGO DE FAMILlA - Abatimento dêste ... o ••••••••• o. o o o o... 52 

ENCARGO PESSOAL - Registro para efeito de declaração 

ENCERRAMENTO 

60 

- da cobrança amigável ................ o o o o • o • o o o o o •• o • o o •• o • • 87 
- do prazo para entrega da declaração .. o • o o o o • o • o o o. o • o o • o o o o • 12 

ENFITEUSE ................... o •••••••••••••• o ••• o o •••••• o ••• o • • 37 

ENGENHEIRO 

- honorário mensal. fixo ........ o ••••••• o • o •• o o o ••• o •• o o o o o o • • 27 
- do livre exercicio da profissão o ••• o o o •• o • o o •• o o o o • • • • • 31 
- recebido acumuladamente ....... o •••••• o • • • • • • • • • • • • • 31 

ENGORDA DE ANIMAL DE QUALQUER ESPE.CIE ... o ••• o o • • • • • 42 

ENTIDADE AUTARQUICA OU PARAESTATAL - Informação que 
deve prestar ., o •••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 91 

ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS 

- fora do prazo ............. o ••••••• o ••• o ••• o o o o o o • o • o o o o • o o • 12 
- forma de fazê-la ... o • o o • o •• o • o ••• o ••••••• o • o • o • o o ••• o •• o o • • • 12 
- onde fazê-la ..... o •••• o ••••••• o •••••••••••• o ••• o o • o o o o • o • • • • 13 
- quando fazê-Ia .. o ••• o ••• o ••••••••••••• o •••• o ••••••• o • • • • • • • • 12 
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Item 

EQUIPARAÇÃO 

- de filho maior a menor ..................................... 52 
- de taxas e comissões bancárias, a juros de dívidas pessoais .... 52 

BRRO EXCUSA VEL .............................................. 98 

ESBõÇO DE PARTILHA 

ESCLARECIMENTO 

76 

- de impugnação do prestado .................................. 72 
- lançamento ex ofticio pelo desatendimento do pedido dêste ...... 72 
- obrigação de prestá-lo no domicílio .......................... 90 
- prazo de resposta ao pedido déste ............................ 72 

ESCRITOR....................................................... 31 

ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DE ASSENTAMENTOS ......... 31 e 42 

ESCRIVÃO 

- informação que deve prestar ................................. 91 
- verificação dos autos, escrituras e livros de registro, pela fiscali-

zação do impõsto de renda .................................. 93 

ESCULTOR 

ESPóLIO 

31 

- informação sõbre a situação fiscal dêste ....................... 76 
- obrigação fiscal dêste ....................................... 6 

ESTABELECIMENTO BANCAR 10 - Informação que deve prestar 91 

ESTADA FORA DO DOMICILIO FISCAL 

- dedução cedular .......................................... 29 e 33 
- cumprimento da obrigação fiscal perante a autoridade lançadora 

do local em que se achar .................................... 11 

ESTADO CIVIL DO CONTRIBUINTE ......................... .. 

ESTUDO - Lucro na exploração individual dEste .................... 31 

EUCALIPTO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

EXATORIA FEDERAL OU ESTADUAL - Informação que deve 
prestar ...... , .........••••.•. '" .......................... ,. 91 

EXCEDENTE DA REMUNERAÇÃO .......................... 27 e 39 

EXEMPLO DE CALCULO DO IMPóSTO ........................ 57 

EXERCICIO DE CARGO, FUNÇÃO OU EMPRBGO 

- dedução cedular ............................................ 29 
- domicílio fiscal ............................................. 11 
_ em casa alugada de moradia particular ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

EXERCICIO FINANCEIRO ....................................... 8 

EXeRCITO - Informação que deve prestar ........................ 91 
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EXIBIÇÃO DO RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO 

EXPLORAÇÃO 

Item 

90 

-- agropastoril: determinação do rendimento líqUido .............. 42 
-- tributação dos parceiros....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

-- da apicultura. piscicultura e sericicultura ...................... 42 
-- das indústrias extrativas animal e vegetal ...................... 42 
-- de direitos ................................................. 46 
-- de fórmula ou processo de fabricação ....................... 46 
-- de marca do comércio ou da indústria ......................... 46 
-- de patente de invenção ...................................... 46 

EXTINÇÃO 

-- de cláusula testamentária .................................... 76 
-- de convenções civis ......................................... 76 
-- de uso fruto ................................................ 76 

EXTRAORDINÁRIO (hora extra) -- Tributação déste ............... 27 

FABRICO INDIVIDUAL COM MATJ::RIA-PRIMA DA PROPRIE
DADE 

-- de açúcar .................................................• 
-- de aguardente ............................................. . 
- de álcool .................................................. . 
-- de manteiga ............................................... . 
-- de queijo .................................................. . 

FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE .......................... . 

FATO GERADOR DO IMPCSTO ..................... '" ........ . 

FIADOR 

FIANÇA 

FILHOS _ Abatimento d~tes ..................................... . 

FILME CINEMATOGRÁFICO - E~ploração ou uso de ............. . 

FIRMA INDIVIDUAL -- Remuneração do titular ................... . 

FISCAL __ Despesas pessoais de locomoção ........................ . 

FISCALIZAÇÃO BANCÁRIA - Auxílio à do lmpõsto de Renda ..... . 

FCLHA DISCRIMINATIVA DO VALOR DA PROPRIEDADE 
AGRO PASTORIL ............................................ . 

FONTE 

-- impôsto retido: seu desconto do calculado na declaração ..... 2. 
-- pagadora: fornecimento de documento comprobatório do paga-

mento de rendimentos do trabalho assalariado ao beneficiado com 
os mesmos ................................................• 

-- informação que deve prestar •...•. , ................•......•... 

42 
42 
42 
42 
42 

15 

14 

79 

79 

52 

35 

27 

29 

90 

45 

59 

91 
91 
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PÓRÇA 

- elétrica: dedução cedular ................................ 35 e 37 
- hidráulica: direito de aproveitamento ou uso ................... 35 
- maior: declaração fora do prazo. por motivo desta .............. 12 
- perda extraordinária decorrente desta ......................... 52 

FORMAL DE PARTILHA ........................................ 76 

FóRMULA DE FABRICAÇÃO 

FOR MULARIO 

-46 

- de declaração de rendimentos e de bens ........................ 61 
- de fõlha suplementar de rendimentos da cédula G .............. -45 
- de informação de fonte ..................................... 63 
- de minuta de lançamento (M. L.) ............................ 62 

FóRO. NO CASO DE ENFITEUSE: r!edução cedular ........•...•.. 37 

FRAUDE .......... .................... ........................... 72 

FRETE DE VOLUMES ....................................... 29 e 33 

FRUIÇÃO DE DIREITOS ........................................ -46 

FUNÇÃO PúBLICA OU PRIVADA 

- juros de fiança. em moeda. relativo ao exerclclo desta ........ 23 
- rendimentos desta ........................................... 27 
- técnica: dedução cedular ................................. 29 e 33 

FUNCIONAR 10. EM DEBITO 

FUNDO 

73. 76 e 86 

- de amortização •............................................ 39 
- de beneficência ............................................. 15 
- de condomínio .............................................. 15 

GADO ............ ...... ........ .................. ...... .......... -45 

GANHO DA EXPLORAÇÃO 

_ de fórmula ou processo de fabricação ........................ -46 
_ de marca do comércio ou da indústria ......................... 46 
_ de patente de invenção ............................... ~. .. .. . 46 

GARANTIA 
_ de empréstimo .............................................. 23 
_ de execução de contrato ..................................... 23 
_ de instância ............................................ 79 e 88 

GARROTE 

GASTO 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o-o ••• 45 

- com prospecção de jazida mineral ...........................• 52 
- de viagem e estada fora do local do domicílio: (alimentação. 

alojamento e passagem) •.....•.......•••...........•.• , 29 e 33 
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Item 

GERENTE 

dedução cedular ........................................... . 
- gratificação máxima ........................................ . 
- remuneração ............................................... . 

GLOSA 

27 
27 
27 

_ de abatimento da renda bruta ............................... 52 
_ de dedução cedular .......................................... 18 

GORGETA ................................... ................. ... 27 

GOVBRNO ESTRANGEIRO - Servidor déste ...................... 16 

GRATIFICAÇÃO 

a administrador ou dirigente de pessoa jurídica ................. 27 
a empregado ............................................... 27 
a titular ou sócio de firma ou sociedade de qualquer espécie .... 39 
limite desta ................................................. 27 
não será dedutível se não fôr indicada a causa que lhe deu origem 18 
recebida pelo cedente do direito .............................. 16 

- locador .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

GUARDA.LIVROS 

GUIA 

27 e 31 

da procuradoria ............................................. 86 
do juízo.................................................... 86 

-H-

HERANÇA 

- não se inclui no rendimento bruto o valor do bem adquirido .... 16 
- rendimentos que tocaram ao herdeiro .......................... 15 

HERDEIRO - R.esponsabilidade solidária no débito fiscal do Espólio .. 6 

HIPOTECA 

- juros desta ................................................. 23 
- marítima: informação que deve prestar o oficial do registro .... 91 

HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA - Obrigação fiscal do inventariante 6 

HONORARIO 

distribuição do recebido acumuladamente pelos exercI CIOS finan-
ceiros correspondentes ....................................... 31 
do livre exercício da profissão ............................ 10 e 31 
informação do seu pagamento ................................ 91 
mensal. fixo ....................................... 10 e 27 

HORA EXTRA - Ver "Extraordinário" 

HOSPITALIZAÇÃO ,- Abatimento desta 52 
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Item 

-1-

IDADE DO CONTRIBUINTE ..................................... . 

IDONEIDADE DO FIADOR: A quem compete julgar ................ 78 

ILUMINAÇÃO 

dedução cedular ......................................... 35 e 37 
_ obrigação das emprêsas que a exploram de prestar informações de 

rendimentos pagos ou creditados .............................. 91 

IMóVEL 

adquirido por doação ou herança ............................ 16 
alugado para o exercício da profissão ....................... 33 
arrendado, subarrendado, locado, sublocado ................... 35 
de moradia própria .......................................... 35 
informação sôbre a sua transmissão .......................... 91 
juros da demora no pagamento de aluguel, aforamento ou arren-
damento .................................................... 35 

- juros resultantes da sua venda ................................ 35 

IMPOSTO 

antecipação do seu pagamento ............................... 73 
- base dêste ................................................. 14 
- como é calculado ........................................... 57 
- de magistrado: limitado a dois meses de vencimentos, inclusive 

vantagens .................................................. 70 
- de menores de idade: sujeito, apenas, à parcela apurada entre os 

respectivos rendimentos líquidos e a renda bruta de seus pais .... 52 
~p~c~ e .pra:o para o seu pagamento .... , ... , ......... , .. .. .. . 74 

- mCldencla deste ............................................. 55 
- indevido, ou maior que o devido ............................ 75 
- limite máximo, anual, do impôsto lançado das pesso:ls fisicas .. 70 
- pagamento integral ou parcelado ............................... 73 
- pago por conta do cedente de direitos ........................ 46 

- locador .............................. 35 e 37 
progressivo ................................................. 55 
prova de sua quitação ....................................... 76 
quando começa a sua arrecadação ........................... 74 
sindical: dedução cedular ................................ 29 e 33 

- suplementar ................................................. 73 

IMPUGNAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PRESTADOS - Quando 
cabe .......................................................... 72 

IMPUTAÇÃO DE CRBDITOS ..................................... 59 

IMUNIDADE FISCAL............................................ 16 

INATIVO........................................................ 27 

INCAPACIDADE 

_ do contribuinte ......................................... 58 
- financeira do devedor ................................... li 

INCE',NDIO ....................................................... 52 
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Item 

INCIDBNCIA DO IMPOSTO LANÇADO DAS PESSOAS FISICAS 55 

INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE - Vantagem auferida com a 
valorização do ativo, neste caso ................................ 39 

INDENIZAÇÃO 

- pela despedida do emprêgo ................................... 16 
- pela liquidação antecipada do contrato ......................... 23 
- pela rescisão do contrato de trabalho ......................... 16 
- por acidente no trabalho ..................................... 16 
- recebida pelo locador ou cedente do direito. motivada pela rescisão 

do contrato de locação ou cessão ............................. 35 

INDúSTRIA 

- exercida esporàdicamente ....................................... 31 
- extrativa animal e vegetal ................................... 42 

- mineral ........................................... 46 

INEXATIDÃO DA DECLARAÇÃO DO "DE CUJUS" 6 

INFORMAÇÃO 

- não prestada: intimação da multa imposta ....••.............. 72 
- pessoas físicas e jurídicas que devem prestá-Ia .................• 91 

INFRAÇÃO FISCAL 

- cometida pelo inventariante .................................. 6 
- defesa nas questões decorrentes de .......................... 77 
- penalidades ................................................. 97 
- recursos nestas questões ...................................... 79 

INICIO 

_ da percepção de rendimentos no Brasil ........................ 4 
- do processo de lançamento ex ofticio .......................... 72 

INSOLVBNCIA DO DEVEDOR................ .................. 14 

INSPETOR - Despesas pessoais de locomoção ...................... 29 

INSTITUIÇÃO FILANTRóPICA _ Contribuições e doações a esta .. 52 

INSTRUMENTO PARA O DESEMPENHO DE FUNÇÃO 
TBCNICA ................................................ 29 e 33 

INTERESSADO .................................................. 27 

INTERBSSE 

- recebido de firma ou sociedade .............................. 27 
- pelo cedente do direito .............................. 46 
- pelo locador ........................................ 35 

- resgate de "Partes Beneficiárias" e de "Partes de Fundador" .. , 23 
_ superior ao lucro ou dividendo distribuído ..................... 23 

INTERPRETAÇÃO DA LEI TRIBUTARIA 

- consulta sôbre a ............................................ 96 
- recurso voluntário nas questões dela originadas ...............• 96 
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Item 

INTERRUpÇÃO DA PRESCRIÇÃO 

- para cobrar dívida fiscal .................................... 100 
- para pedir restituição do impôsto ......•...................... 75 

INTIMAÇÃO 

- como é feita ................................................ 72 
- para informar juros dissimulados em contrato .................. 23 
- para prestar informações ..................................... 72 

INVÃLIDO 

- por incapacidade física ou mental •........................... 52 
- por velhice ................................................. 52 

INVENTARIANTE ............................................... 6 

INVENTARIO ...... , ............. , ..................... , . .. ... 6 e 76 

INVERNADA - Campo de ........................................ 45 

INVERNIST A .................................................... 45 

INVESTIGAÇÃO FISCAL ........................................ 90 

INVESTIMENTO DA RENDA _ Abatimentos admitidos ............ 52 

IRMÃOS - Abatimento dêstes ...................................... 52 

ISENÇÃO PESSOAL DE CADA CÔNJUGE, NO CASO DE DISSO-
LUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL ........................ 5 

-J-

JAZIDA MINERAL - Abatimento dos gastos de prospecção 

JÓIA ESPONSALlCIA 

JORNAL T:BCNICO NECESSARIO AO DESEMPENHO DO CAR-

52 

71 

GO, FUNÇÃO OU EMPRe.GO, PúBLICO OU PRIVADO .. 29 e 33 

JORNALISTA 

_ remuneração mensal, fixa .................................... 27 
- pelo livre exercício da profissão... . . .. . . . . . .. . . .. . 31 

JUIZ 

_ limite da sua contribuição do impôsto de renda .............• 70 
_ remuneração dêste ........................................... 27 
- indagação sôbre a situação fiscal do Espólio ou do "de cujus" 76 

JUIZO DOS .FEITOS DA FAZENDA PúBLICA FEDERAL ........ 81 

JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA LANÇAMENTO ;.. 
A quem compete ............................................... 78 

JUNTA COMERCIAL - Informação que deve prestar.............. 91 
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Item 

JURO 

alienação de bens e direitos ................................. 23 
da demora no pagamento de aluguel. aforamento ou arrendamento 35 
da indenização recebida pelo assalariado ...................... 15 
da venda de imóvel. quando o comprador ficar a dever uma 
parte ou a totalidade do preço ......................•......... 35 
de apólice nominativa da dívida pública .....•............. '" . 19 
de caução. em moeda. para garantia de execução de contrato .. 23 
de conta--corrente conjunta .................................. 23 

,..... saldo credor .............................. 23 
de crédito comercial. quando tiver o caráter juridico de empréstimo 23 

,..... decorrente de sentença judicial ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
,..... de debênture. quando o possuidor se identificar ..... ........... 23 
,..... de depÓSito. em moeda. a vista e a prazo fixo ......... ........ 23 
,..... de dívida pecumarta .................................. 23 

,..... pessoal ......•................................ 23 e 52 
,..... resultante da prestação de serviços .............. 27 e 31 

de dote pago a prestação .................................... 23 
de empréstimo garantido por hipoteca ........................ 23 

para manutenção ou desenvolvimento de proprie~ 
dade agrícola .....•........................... 52 
públicO •..................................... 19 
representado por efeito do comércio .......... 23 

,..... de fiança. em moeda. relativa ao exercício de cargo. função ou 
emprêgo. público ou prívado .•..................... 23 

,..... para garantia de contrato ........... . . . . . . . . . . . . . . . 23 
,..... de hipoteca ........•........................................ 23 
,..... de qualquer crédito. inclusive o de transação a prazo. civil ou 

comercial .......................•........................... 23 
de título emitido em substituição de obrigação que represente 
preço de venda ..........•.................................. 23 
dissimulado no contrato ou título •........................... 23 
do bem ou direito que tocar ao meeiro. e ao herdeiro ou legatário 15 
do capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do 
segurado •.................................................. 16 
do prêmio de seguro restituído .............................. 16 
do provento de aposentadoria ou reforma ..................... 15 
fix? até 12% ao ano. auferido pelo titular do capital da coope~ 
ratIva pagadora ........•.................................... 23 
incluído em letra de câmbio ................................. 23 

,..... nota promissória ................................. 23 
menor que o recebido ....................................... 23 
mínimo no contrato de abertura de crédito ...................... 23 
moratório •. . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23 e 27 
pago a terceiros por conta do cedente do direito ............... 46 

,..... locador ........................ 35 
percebido até a data da venda de títulos ...................... 23 
qualquer. havendo sub~rogação .............................. 23 
sõbre o capital ou quota social ............................... 39 

,..... saldo devedor do preço pago pela aquisição ........ 37 e i8 

JUSTIFICAÇÃO 

das deduções cedulares •...................................... 18 
,..... dos abatimentos da renda bruta ............................• 52 
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LANÇAMENTO 

- a quem compete efetuá-lo .................................... 70 
- decadência do prazo para efetuá-lo .......................... 99 
- discussão dêste .............................................. 77 
- do Espólio ................................................. 70 
- ex oflicio .................................................. 72 
- por declaração .............................................. 71 
- suplementar ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO ........................ 94 

LEGADO ...................................................... 6 e 15 

LEGATARIO .................................................. 6 e 15 

LEI TRIBUTARIA - Consulta sôbre a sua interpretação ............ 96 

LEILOEIRO, SEU PREPOSTO E AJUDANTE.................... 31 

LEITE ........................................................... 42 

LENHA ........... ...... .... ....... ...... .... ............ .... .... 42 

LEPRA........................................................... 16 

LETRA DE CAMBIO --- Deságio sôbre sua venda ou colocação no 
mercado....................................................... 23 

LIMITE 

--- da gratificação ............................................. 27 
--- da remuneração dos titulares e sócios ou diretores de firmas ou 

sociedades civis ou comerciais de qualquer espécie .............. 27 
--- das deduções da cédula D ................................... 33 
--- do prazo para efetuar lançamento ............................ 99 
--- dos abatimentos da renda bruta ............................. 52 

LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO ................ 23 

LIVRE EXERClCIO DA PROFISSÃO .......................... 10 e 31 

LIVRO DESTINADO AOS ASSENTAMENTOS DE RECEITA E 
DESPESA ................................................ 31 e 42 

LISTAS DE CONTRõLE ......................................... 64 

LOCAÇÃO DE BENS CORPóREOS 

___ diligência fiscal para verificação do preço da .................. 93 
_ rendimentos produzidos pela .................................. 35 

LUCRO 

_ arbitrado ................................................... 39 
___ da cessão de direitos ......................................... 42 
_ da exploração individual de contrato de empreitada unicamente 

de serviços ................................................. 31 
_ decorrente da glosa de bonificações, comissões, gratificações e 
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Item 

semelhantes ................................................. 39 
- distribuído a terceiros ....................................... 31 

- sob forma disfarçada .............................. 39 
- do sócio ostensivo de sociedade por conta de participação ...... 46 
- dos fundos em condomínio .................................. 15 
_ em conta-corrente ........................................... 39 
- esporádico, do comércio ou da indústria ........................ 31 
- nas operações de desconto, de reporte e de "swap" ............ 23 
- presumido ................................................. 39 
- que ultrapassar a importância da apólice de seguro .............. 23 
- real........................................................ 39 
- utilizado na amortização de apólices .......................... 23 

LUGAR DO PAGAMENTO DO IMPÕSTO 

LUVAS 

74 

- recebidas pelo cedente do direito .............................. 46 
- locador ....................................... 35 

-M-

MADEIRA............. ............ .......... .... ........ ... ...... 45 

MAGISTRADO 

- limite da sua contribuição anual para o impôsto de renda ........ 70 
- pedido de informações sõbre a situação fiscal do Espólio ou do 

de cujus ................................................. 76 
- sua remuneração ............................................ 27 

MAJORAÇÃO DO PATRIMóNIO PESSOAL 

MANDADO DE SEGURANÇA 

45 e 71 

- sõbre correção monetária: não é concedida a medida liminar .... 84 
- sõbre questões de exigência fiscal ............................ 84 

MANEIRA DE DECLARAR OS RENDIMENTOS 

- da cédula A 
-B 
-C 
-D 
-E 
-F 
-G 
-H 

20 
24 
28 
32 
36 
40 
43 
47 

MANTEIGA - Fabrico desta...................................... 42 

MANUTENÇÃO DE ELEVADORES .............................. 37 

MÁQUINA AGRtCOLA ........................................... 45 

MAQUINISMO ................................................... 45 

MARCA DO COME:RCIO E DA INDúSTRIA .................... 46 

MARINHA - Informação que deve prestar......................... 91 
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Item 

MATA EXPLORADA ......................................... '" 45 

MATERIAL TÉCNICO PARA O DESEMPENHO DE CARGO, 
FUNÇÃO OU EMPReGO ................................. 29 e 33 

MATÉRIA-PRIMA ................................................ 42 

MEAÇÃO ..................................................... 6 e 15 

MÉDICO 

- honorário mensal, fixo ................................... 10 e 27 
- do livre exercício da profissão .................. 10 e 31 
- recebido acumuladamente: distribuição pelos exercícios 

financeiros correspondentes .......................... 31 
- pagamento a êste, por serviços prestados: abatimento ............ 52 

MEDIDA PARA DEFESA DO CRÉDITO FISCAL................. 85 

MEEIRO - Responsabilidade solidária no débito fiscal do EspóUo .. 6 

MEIO DE PAGAMENTO ......................................... 74 

MEIO DE PROTEÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO .......... 84 

MEIO-SôLDO ..... " ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

MELHORAMENTO REALIZADO EM BEM CORPóREO .......... 35 

MENOR POBRE - Abatimento dêste dependente .................. 52 

MILITAR ............................................... ,. 27, 76 e 86 

MINIMO DE ISENÇÃO PESSOAL ................................ 54 

MODeLO 

- da declaração de rendimentos e de bens, preenchida ........... 61 
- da fôlha suplementar dos rendimentos agropecuários ............ 45 
- da relação dos rendimentos pagos ou creditados a terceiros, 

preenchida .... , ....... , ................ , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

MOEDA ESTRANGEIRA _ Conversão para cruzeiros .......... 2 e 14 

MONTE PARTIVEL ........................................... 6 e 76 

MONTEPIO ...................................................... 27 

MORA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE "ROYALTIES" 23 e 46 

MOSTRUARIO - Dedução do aluguel dêste ........................ 29 

MOTORISTA DESEMPENHANDO ATIVIDADE EM VEICULO 
PRóPRIO .................................................... 33 

MóVEL VENDIDO PELO CEDENTE DO DIREITO .............. 46 

MóVEL VENDIDO PELO LOCADOR............................ 35 

MUAR ................... ................... , .. ' .... ,....... ..... 45 

MUDANÇA 

- de residência dentro do Pais: comunicação ......•........... 11 
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Item 

-- para o Brasil, de quem antes residia no Exterior .............. oi 
-- para o Exterior, em caráter definitivo ........................ 3 

MULHER CASADA -- Considerada cabeça do casal. se o marido fôr 
interdito ..........................•.....•...................... 5 

MULTA 

-- específica .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
-- limite do prazo para aplicá~la e cobrá~la ...................... 100 
-- prescrição do poder de cobrá~la ............................. 100 

MUTAÇÃO PATRIMONIAL NÃO CORRESPONDENTE AOS REN~ 
DIMENTOS DECLARADOS .................................. 46 

NACIONALIDADE DO CONTRIBUINTE ........................ . 

NÃO INCIDBNCIA TRIBUTARIA ................................. 16 

NAUFRAGIO 52 

NEGOCIANTE EM FIRMA INDIVIDUAL ........................ 27 

NEOPLASIA MALIGNA.......................................... 16 

NOME DA PESSOA BENEFICIADA COM O PAGAMENTO DAS 
DESPESAS ................................................... 18 

NOTA PROMISSÓRIA ......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 23 

NOTARIO -- Informação que deve prestar 91 

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 

__ por edital publicado na imprensa ou afixado na repartição 72 
__ por mensageiro da repartição lançadora ........................ 72 
-- por registrado postal ........................................ 72 

NOVAÇÃO ..................... , ...... ........... ............ ... 23 

NOVILHA .......................................................... 45 

OBRA ARTISTICA, CIENTIFICA, DIDATICA, LITERARIA E UR~ 
BANISTICA: DIREITO AUTORAL ............................ 31 

OBRIGAÇÃO 

-- ao portador: tributação na cédula B, quando o possuidor se iden~ 
tificar ...................................................... 23 

-- da dívida pública ........................................... 19 
-- de apresentar declaração de rendimentos e de bens .......... 1 a 6 
-- de prestar informação sôbre rendimentos pagos ou creditados .... 63 
-- do inventariante, de comunicar a homologação da partilha, ou a 

adjudicação dos bens ........................................ 6 

OCUPAÇÃO NÃO COMERCIAL.................................. 31 
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OFICIAL PÚBLICO 

~ informação que deve prestar .................................. 91 
~ não remunerado exclusivamente pelos cofres públicos ........... 31 

OPÇÃO PELO RENDIMENTO LIQUIDO "REAL" OU "PRESU~ 
MIDO", DA EXPLORAÇÃO INDIVIDUAL DAS ATIVIDADES 
AGROPASTORIS E DAS INDúSTRIAS EXTRATIVAS ANI~ 
MAL E VEGETAL ........................................... 42 

OPERAÇÃO 

~ de comércio, por conta alheia ................................ 31 
~ de desconto e de reporte de títulos .......................... 23 

ORDENADO 

~ de ascensorista .............................................. 37 
~ de zelador ................................................. 37 
~ dedução cedular ............................................ 33 
~ informação de pagamento .................................... 91 
~ rendimentos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

ORGANIZAÇÃO DE NOVA SOCIEDADE ~ Vantagem dos titulares 
e sócios das firmas ou sociedades, com a valorização do ativo destas, 
nos casos de .................................................. 39 

óRGÃOS AUXILIARES DA FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO DE 
RENDA ... ...... ...... ...... ................................. 90 

OVINO .......................................................... -+5 

~P~ 

PADRE 27 

PAIS ~ Abatimento dêstes ......................................... 52 

PAGAMENTO 

a médicos. dentistas e hospitais ................................ 52 
antecipado de aluguéis ....................................... 35 

~ rendimentos ................................... 71 
de fõro .................................................... 37 
de prêmios de seguro ....................................... 37 

~ de vencimentos pelas repartições públicas, autarquias, entidades 
paraestatais e de economia mista: condição para continuar após 
o mês de maio de 1966 ...................................... 90 

PAGAMENTO DO IMPOSTO 

~ após a remessa da relação de dívidas para cobrança judicial .... 86 
~ desconto pela sua realização no ato de entrega da declaração ., 73 
~ em moeda ou em cheque ................................... 7 i 
~ época, lugar e forma de efetuâ-lo ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
~ integral ou parcelado ....................................... 73 
~ pelo empregador, em benefício do empregado .................. 27 
~ sanção pela não realização dêste no prazo legal ................ 85 
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PARALISIA ...................................................... 16 

PARCEIRO NA EXPLORAÇAO AGROPASTORIL E NA DAS IN-
DúSTRIAS EXTRATIVAS ANIMAL E VEGETAL............ 42 

PARTE 

-- beneficiária 
-- de fundador 

PARTICIPAÇAO 

39 
39 

-- de administrador ou dirigente de pessoa jurídica ................ 39 
- de mudança de residência .................................... 11 
-- em comissão, corretagem, honorário, lucro ou semelhantes ...... 27 
-- em multa e em receitas •.................................... 27 
-- nos lucros dos fundos em condomínio ........................ 15 
-- recebida pelo cedende do direito ....•........................ 46 

-- locador .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

PARTILHA DE BENS 

-- obrigação do inventariante de comunicá-la, após a homologação 5 
-- prova de quitação do impõsto no esbõço ou formal ............ 76 

PASSAGEM 

-- dedução cedular ....•.•..................................... 29 
-- ou uso de terreno •......................................... 35 

PASSAPORTE -- Obtenção ou visto dêste ......................... 76 

PASTAGEM....... ..••....•.••.•................................. 45 

PASTO NATURAL OU ARTIFICIAL ............................. 45 

PATENTE DE INVENÇAO __ Alienação desta.................... 46 

PATRIMONIO -- Aumento do valor dêste ...................... 46 e 71 

PECúlIO PAGO POR MORTE DO INSTITUIDOR 

PEDIDO 

16 

-- de esclarecimentos .......................................... 72 
-- de reconsideração ao Conselho de Contribuintes ................ 80 

-- do Representante da Fazenda Nacional ...... 80 
-- de restituição do impõsto indevido, ou maior que o devido .... 75 

PELlCULA CINEMATOGRAFICA -- Exploração ou uso de .......... 35 

PENALIDADES .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

PENHOR ........................................................• 23 

PENHORA DE BENS 

PENSA0 

80 

-- civil ou militar, de qualquer natureza ........................ 27 
-- recebida acumuladamente, após habilitação demorada: distribuição 

pelos exercícios financeiros correspondentes ...................• 27 

PERCENTAGEM .......................................... 27,35 e 46 
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Item 

PERDA EXTRAORDINARIA 52 

PERDÃO DE OlVIDA, EM TROCA DE SERVIÇOS PRESTADOS 27 e 31 

PEREMPÇÃO DE RECURSO 

PESSOA FISICA 

acréscimo patrimonial não correspondente ao rendimento decla-

79 

rado: inclui-se na cédula H .................................. 46 
aJfquotas do impôsto progressivo .............................. 56 
ausência do domicílio na época de cumprimento da obrigação fiscal 11 
como deve efetuar o pagamento do impôsto lançado ............. 73 

- dispensa da obrigatoriedade de apresentar declaração .......... 7 
- divisão, em quotas, do impôsto devido ......................... 73 
- domiciliada ou residente no Brasil ............................ 1 
- domicilio fiscal desta ........................................ 11 
- incidência do impêsto lançado ................................. 55 

lançamento individual ou familiar ............................ 70 
mudança de residência ...................................... 11 
obrigada a apresentar declaração de rendimentos e d~ bens 1 a 6 
sujeita ao regime de arrecadação na fonte antes da mudança para 
o Brasil .................................................... 4 

PETIÇÃO DISTINTA PARA CADA EXERCICIO ............. 75 e 77 

PINHEIRO ....................................................... 45 

PINTOR ......................................................... 31 

PISCICULTURA .................................................. 42 

POLICIA 74 e 91 

PRAZO 

como se conta ............................................. 77 
- de decadência ...........................................•... 99 
- de encerramento para entregar a declaração .................... 12 
- de prorrogação para entregar a declaração, em caso de fôrça maior 12 

para apresentar defesa contra multa fiscal .................... 77 
para conversão do depósito para garantia de instância em renda 85 
para entregar, após o prazo legal. a declaração ................ 12 

a declaração do Espólio, relativa ao período entre 
lQ de janeiro e a data da homologação da partilha 
ou da adjudicação de bens .................... 7 

_ para interpor recurso ........................................ 79 
_ para pagar o impôsto ..................................... '. . 73 
_ para provar o início de medida judicial contra exigência fiscal .. 80 
_ para reclamar, recorrer ou pedir reconsideração ......•.•... 78 e 80 
_ para responder o pedido de esclarecimentos ................... 72 

PRÉDIO URBANO CONSTRUIDO 

_ quando cedido o seu uso gratuitamente: inclui-se o valor locativo 
no rendimento bruto do proprietário .......................... 35 

_ quando usado pelo dono: NÃO se inclui o valor locativo no ren-
dimento bruto .............................................. 16 

PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO .......................... 71 
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Item 

PREFEITURA - lnfonnação que deve prestar ....................• 91 

PRBMIO 

- de apólice da dívida pública ................................. 19 
- de estímulo ................................................. 52 
- de seguro contra fogo ....................................... 33 

- de acidente pessoal ................................ 52 
- de vida.......................................... 52 
- de vida do empregado. pago pelo empregador ........ 27 
- ou pecúlio. restituído em qualquer caso .............. 16 

rendimentos ............ o o o o •• o o o o o •• o o • o • o o • • • • • • • • • 27. 35 e -46 

PREPOSTO DE CORRETOR. DE DESPACHANTE E DE LEI~ 
LOEIRO ................ 0..................................... 31 

PRESCRIÇÃO 

- da dívida fiscal ....... o ........ o.... .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. 100 
- da faculdade de proceder a nôvo lançamento .................. 99 
- do poder de aplicar e cobrar multas .......................... 100 
- quando começa a contar a do lançamento do impôsto ............ 99 

PRESENÇA .............. o •••••••••• o. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 

PRESERVAÇÃO DE DIREITOS CEDIDOS ........................ -16 

PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS A ASCENDENTES E A IRMÃO 
OU IRMÃ o.... ........ ...... ...... ............ .......... ..... 52 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

- juros resultantes desta •...................................... 27 
- não comerciais ............................................... 31 
- por conselheiro fiscal e de administração ...................... 27 
- por médicos, no consultório ou em clínica domiciliar .......... 10 
- por titulares e sócios ou diretores de firmas ou sociedades ...... 27 
- prevendo pagamento acumulado ou final. " .......... " .. . .. .. . 31 
- remuneração mensal, fixa ......... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 e 27 

PROCESSO 

- de extinção de cláusula testamentária .......................... 76 
- de fabricaç~o ...... o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -46 
- de lançamento ex offieio .................................... o 72 
- de sobrepartilha o o o o o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o 76 
- de sub-rogação o o o o o • o o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o • • 76 

PROCURAÇÃO - Como é regulado o seu uso .................... 58 

PROCURADOR 58 

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL ................ 87 e 88 

PRODUTO ALIMENTAR 

PROFESSOR 

16 

remuneração mensal, fixa ............ o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 
- do livre exercício da profissão .................... 31 



GUIA GERAL DO IMPÓSTO DE RENDA / PESSOAS PISICAS 169 

Item 

PROFISSÃO 

-- autônoma .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO e 31 
-- dedução dos impostos especificos relativos ao exercício de cargo, 

função ou cmprêgo ...................................... 29 e 33 
-- do contribuinte .......................................... 1 e lO 
-- não comercial .............................................. 31 

PROJETO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO, INST ALAÇAO OU 
EQUIPAMENTO ............................................. 31 

"PRO-LABORE" .................................................. 27 

PROMISSÓRIA __ Juros desta..................... ..... ........... 23 

PROPAGANDISTA -- Despesa pessoal de locomoção 

PROPRIEDADE AGRtCOLA OU PASTORIL 

29 

-- arrendamento ............................................... 42 
- elementos que compõem o seu valor ........................ 42 
- opção pelo rendimento líquido "real" ou "presumido" .......... 42 
- valor arbitrado pela autoridade lançadora .................... 72 

PROPRIETARIO 

- de apartamento: deduçllo cedular ............................. 37 
-- de edificío de apartamentos: dedução cedular ................ 37 
- de prédio construído em vila ou rua particular: dedução cedular .. 37 
- de título ou obrigação ao portador ........................... 39 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO 
DE RENDIMENTOS, EM CASO DE FÔRÇA MAIOR ........ 12 

PROSPECÇÃO DE JAZIDA MINERAL - Abatimento dos gastos 52 

PROVA 

-- de ação judicial contra a Fazenda NaCional .................... 85 
- de desconto do impôsto de renda na fonte .................... 59 
- de quitação do impôsto de renda ............................. 76 

PROVENTO 

- de aposentadoria ou reforma ................................• 27 
- de ex-integrante da Fôrça Expedicionária Brasileira ............ 27 
- de profissão, ocupação e prestação de serviço, não comercial ... 31 

-Q-

QUANTIA 

correspondente ao lucro líquido que decorrer da cessão de direitos 46 
__ excedente aos limites fixados para a remuneração dos titulares e 

sócios ou diretores de firmas ou sociedades ................ 27 e 29 

QUEBRA DE CAIXA ............................................. 16 

QUEIJO -- Fabrico dêste .......................................... 42 
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Item 

QUITAÇÃO DO IMPOSTO 

- certidão negativa para obtenção ou visto de passaporte ........ 76 
- prova de .................................................... 76 

QUOTA 

- de depreciação de instalação ............................. 33 e 37 
- de depreciação. amortização ou exaustão de bens .............. 37 
- parte em lucros distribuídos ............................... 33 e i8 
- parte em multa ou em receita ............................... 27 
- parte nas despesas de conservação. limpeza e manutenção ........ 37 
- social...................................................... 39 

-R-

RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS; comissões e corretagens pagas 
para o ............................................. 21. 25 e 37 

RECEITA 

- aquisição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
- registro para efeito de declaração ............................ 60 
- sua classificação em cédulas ................................. 15 

RECLAMAÇÃO CONTRA LANÇAMENTO 

- a quem compete o seu julgamento ........................... 78 
- como deve ser formulada .................................... 78 
- efeito suspensivo da cobrança ................................ 78 
- é vedado reunir num só requerimento mais de um lançamento ou 

decisão .................................................... 77 

RECREIO - Chácara não explorada noutro fim .................... 42 

RECRIAÇÃO DE ANIMAL DE QUALQUER ESPf:CIE 

RECURSO NA ESFERA ADMINISTRATIVA 

42 

- como deve ser interposto .................................... 79 
- do representante da Fazenda ................................ 80 
- em caso de consulta ........................................ 96 

em caso de pedido de restituição do impôsto .................. 75 
- em caso de lançamento ..................................... 78 
- interposto por quem está fora do domicílio .................... 11 

RECURSO EXTRAORDINARIO .................................. 83 

REEMBOLSO DE AÇÃO 

REFORMA 

23 

- da cobrança fisC<ll .......................................... 81 
- de militar .................................................. 27 

REFRIGERAÇÃO 

- de água................. ................................... 37 
- de ar ............... '.. .................................• 37 
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Item 

REGIME 

- de arrecadação na fonte: quem estava sujeito a êle antes da mu-
dança para o Brasil o....................................... 4 
de comunhão de bens: rendimentos excluídos desta o........... 5 
de separação de bens: facultado aos cônjuges apresentar em se-
parado as respectivas declarações de rendimentos e de bens o... 5 
matrimonial de bens o........................................ 5 

REGISTRADO POSTAL 

REGISTRO 

72 

de Imóveis: informação que deve prestar o..................... 91 
do Comércio: informação que deve prestar o................... 91 
do livro destinado aos assentamentos de receita e despesa dos 
contribuintes . o ••• o. o ••• o ••• o. o ••••• o ••••••••••••••••• o. 31 e 42 
Marítimo: informação que deve prestar o....................... 91 

RELAÇÂO DOS RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS A 
TERCEIROS o................................................ 63 

REMUNERAÇÂO 

de agente, representante ou outra pessoa que tomando parte em 
atos de comércio, não os pratica por conta própria o............. 31 
de caixeiro-viajante o........................................ 27 
de conselheiro fiscal ou consultivo de sociedade comercial ou civil 
de qualquer espécie o....................................... 27 
de negociante em firma individual. sócio, gerente, diretor ou 
administrador de sociedade comercial ou civil de qualquer espécie, 
pela prestação de serviços à mesma o......................... 27 
de trabalho assalariado o........................... 10,27, 35 e 46 
de trabalho autônomo ou profissional o.............. lO, 31. 35 e 46 
dos trabalhadores avulsos de que trata a legislação traba
lhista o.......................................... 27, 31, 35 e 46 
mensal, fixa, pela prestação de serviços o.................. 10 e 27 

RENDA 

- bruta: definição o........................................... 51 
- conceito de o................................................ 50 
- conversão de depósito em renda o............................ 85 
- investimento desta: limite da que é permitido abater o........... 52 
- líqUida: definição o.......................................... 53 

RENDIMENTO 

- bruto: definição o •••••••••••••••••••••••••• • •••••••• • •••••••• 

- bruto da cédula A o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-B 
-C 
-D 
-E 
-F 
-G 
_H 

conceito de o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

computado para base do impõsto o •••••••••••••••••••••••••••• 

17 
19 
23 
27 
31 
35 
39 
42 
46 
50 
li 

, 
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Item 

da exploração individual agropastoril e das indústrias extrativas 
animal e vegetal 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 15 e 42 
distribuído por pessoas jurídicas e emprêsas individuais o o o o o o o o o o 39 

- do capital aplicado em títulos nominativos da divida pública 15 e 19 
do capital e de valôres imobiliários 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 15 
do capital e de valôres mobiliários o o o . o o o . o o o o . o o o o o o . o o o o 15 e 23 
do capital associado ao trabalho o o o o o . o o .. o o o o o o o . o o o . o o .. o o o o 15 
do comércio e da indústria o o o o o o o o o o o . o .... o o o o o .... o o o . o . o o o 46 
do trabalho assalariado 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 1 e 27 
do trabalho autônomo ou profissional o o o o o . o ... o ... o .. o . o . o 15 e 31 
em espécie: conversão para moeda o o o o o o o o o o o . o o o ....... o .. o o 14 
eom ~oe~a e~.trang~ira: co~v~;são para cruzeiros o o .. o .. o o . o o 2 e 14 
liqUIdo real ou presumIdo 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 42 
recebido do Exterior 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 39 
recebido por antecipação 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 71 

REPARTIÇÃO 

- competente para receber a declaração de rendimentos e de bens 13 
- federal. estadual ou municipal: informação que deve prestar 91 

REPETIÇÃO - Ver "Restituição do indébito" 

REPORTE DE TITULOS - Lucros nesta operação 

REPRESENTAÇÃO 

23 

- como é regulada 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 27 
dedução cedular 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 29 

- excedente a 15% da remuneração mensal. fixa. retirada por titular 
ou sócio de firma ou sociedade o o o . o . o .... o o o . o o o o o o o o o o o o o . o 39 

- paga pelos cofres públicos o o o o ................ o o ......... o . o 27 
- paga por entidades privadas o o o o o ..... o ... o . o o ...... o o .. o o ... o 27 

REPRESENTANTE 

- comercial 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 31 
- da Fazenda Nacional junto ao Conselho de Contribuintes o .. o o o 79 
- de pessoas físicas 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 58 
- no Brasil. de emprêsa estrangeira o .. o .. o ...... o o ............ o 27 

REQUERIMENTO 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 77 

RESERVA DE FUNDOS MUTUADOS ............................ 23 

RESCISÃO DE CONTRATOS 

- de cessão de direitos o. o o ...... o o o . o o o .. o o . o ... o .... o o o o o .. o o o 46 
- de locação • o o . o o o o .... o ... o .. o .... o o o . o o . o .... o . o o . o .. o o .. o 35 
- de trabalho o o . o o . o .. o o o o . o o o ... o .. o o o .. o ... o . o o . o .... o ... o . o 16 

RESGATE 

- de ação: diferença a maior (ágio) ............................ 23 
- de "Parte Beneficiária" ou de "Parte de Fundador" o ..... o .. o . o 39 

RESIDENCIA 

das pessoas que recebem importâncias dedutíveis o o o . o o . o .... o o o . 18 
mudança de um local para outro. dentro do País o o o . o .... o . o . o o . II 
no Brasil: domicílio fiscal ................................... o 11 
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RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO MEEIRO E DOS HER~ 
DEIROS OU LEGATARIOS PELA DIVIDA FISCAL DO 

173 

Item 

ESPóLIO..................................................... 6 

RESTITUIÇÃO 

,....... de créditos ................................................. 59 
,....... do indébito ................................................ 75 

RESULTADO DE ATIVIDADE INDIVIDUAL AGROPASTORIL ... 42 

RETENÇÃO DO IMPôSTO DE RENDA NA PONTE: compensação 59 

RETIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DO VALOR DA PROPRIEDADE 
AGROPASTORIL. ATÉ ABRIL DE 1966. SEM TRIBUTAÇÃO 
RETROATIVA ............................................... 42 

RETIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DAS DECLARAÇOES DE BENS 
DOS EXERCICIOS DE 1963 A 1%5. ATE: ABRIL DE 1966 71 

RETIRADA 

,....... a título de representação. feita por titulares ou sócios de firmas 
ou sociedades ............................................... 39 

,....... não escriturada em despesas gerais ou contas subsidiárias ....... 39 
,....... que exceder ao limite legal .................................. 39 
,....... que não corresponder à prestação de serviços a pessoa jurídica ou 

emprêsa individual .......................................... 39 

REVISÃO DA DECLARAÇÃO ................................... 69 

ROUPA ESPECIAL .............................................. 16 

"ROY AL TIES" ................................................ 35 c 37 

SACERDOTE 

SALARIO 

-S,....... 

.................................................... 27 

,....... dedução cedular ............................................. 33 
,....... família: não se inclui no rendimento bruto .................. 16 
,....... recebido acumuladamente: distribuição pelos exercícios financeiros 

correspondentes ............................................. 27 
,....... rendimento ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

SALDO CREDOR DO BALANÇO 

,....... de créditos fiscal e pessoal ................................. . 59 
,....... de juros. em conta-corrente .................................. 23 
,....... de juros. em conta conjunta .................................. 23 

SANÇÃO 

,....... administrativa a devedores do impôsto ........................ 88 
,....... NÃO imposta a quem provar inicio oportuno de ação judicial 

contra a Fazenda Nacional .................................. 85 
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Item 

SEGRBDO FISCAL E FUNCIONAL SOBRE O NEGóCIO, PROFIS-
S.i\O E RIQUEZA DOS CONTRIBUINTES .................. 95 

SEGURADO _ capital da apólice de seguro ou pecúlio pago por sua 
morte ......................................................... 16 

SEGURO 

contra fogo ............................................. 33 e 37 
- de acidente pessoal .......................................... 52 
- de vida .................................. ,................. 52 
- dotal a' prêmio único ........................................ 52 

SENTENÇA JUDICIAL 

- alimentos prestados em virtude desta ........................ 52 
- juros de créditos decorrentes desta ........................ :. 52 

SERICICULTURA ................................................ 42 

SERVENTUARIO DA JUSTIÇA - Informação que deve prestar.... 91 

SERVIÇO 

- autônomo ou profissional .................................... to 
- de terraplenagem ........................................... 31 
- de utilidade pública: lucros da exploração individual .......... 31 
- não comercial .............................................. 31 
- remuneração mensal. fixa, pela prestação dêste ............. 10 e 27 

SERVIDOR PúBLICO, EM DeBITO - Averbação e desconto em fõlha 
de pagamento, mediante requerimento prévio ...................... 73 

SEXO DO CONTRIBUINTE .................................... . 

SIGILO FISCAL E FUNCIONAL .................................. 95 

SINDICATO DE REPRESENTAÇ.i\O DE CLASSE - Dedução cedular 29 

SITUAÇ.i\O FISCAL 

- do de cujus e do seu Espólio ................................ 76 
- vedado o fornecimento de informações. salvo quando pedidas por 

Magistrado. no interêsse da Justiça, ou feitas ao Ministério Pú-
blico, para instrução de processo criminal ...................... 95 

SOBREPARTILHA 

SOCIEDADE 

76 

- conjugal: apresentação de declaração conjunta ................ 5 
- conjugal: forma de lançamento ............................... 70 
- de economia mista funcionando no Exterior ................ 2 e 11 
- dissolução da sociedade conjugal: mínimo de isenção para cada 

cônjuge .........•.......................................... 5 
- em conta de participação ..................................... 46 
- nacional ou estrangeíra: emissão de debêntures ................. 23 
- nova: organização ou incorporação .......................... .39 

SÓCIO 

- de sociedade comercial e industrial: remuneração pela prestação 
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Item 

de serviços ................................................. 27 
- ostensivo de sociedade em conta de participação ............... 46 

SOGROS - Abatimento dêstes ..................................... 52 

SOLDADA ..... ............. ................ .......... ........... 27 

SOLDO ... '" ............................. ...... ............ ..... 27 

SOLIDARIEDADE DO MEEIRO E DOS HERDEIROS OU LEGA-
T ARIOS NA DIVIDA FISCAL DO ESPóLIO ................ 6 

SOLO - Cultura dêste, seja qual fôr a natureza do produto .......... 42 

SOLTEIRO ...................................................... . 

SUBARRENDAMENTO ..................................... ,..... 35 

SUBLOCAÇÃO ................................................... 35 

SUB-ROGAÇÃO 

- de juros .................................................... 23 
- no caso de esbõço ou formal de partilha ...................... 76 

SUBSIDIO ........................................................ 27 

SUBSISTE:NCIA _ Mínimo desta, para efeito de tributação .......... 54 

SUCESSÃO - Abertura dCoSta e responsabilidade fiscal do inventariante, 
a partir dêste instante ........................................ 6 

SUINO ........................................................... 45 

SUPLEMENTAÇÃO ....................................... 27 

SUPLEMENTO DO IMPOSTO - Cobrança dêste ............... .. 73 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ................................. 83 

-T-

TABELA 

- de cãlculo rãpido ........................................... 56 
- dos coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda .... 89 

TABELIÃO - Informação que deve prestar.......................... 91 

TARIFA PROGRESSIVA......................................... 55 

TAXA 

- de ocupação ................................................. 37 
- paga a terceiro por conta do cedente do direito .............. 46 

- locador ........................ 35 

TELEFONE _ Dedução cedular .................................... 35 

TERRA EXPLORADA ............................................ 45 
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TERRAPLENAGEM 

TESTAMENTEIRO 

TITULAR 

Item 

31 

31 

. - de ação nominativa: valor das ações novas recebidas gratuitamente 39 
de emprêsa individual: juros de capital a êle atribuido .......... 23 

- de emprêsa individual: vantagem auferida com a valorização do 
ativo. no caso de incorporação ou organização de sociedade 39 

TITULO 

- adquirido entre duas épocas de vencimento de juros. com a con
dição do comprador pagar ao vendedor os juros respectivos até a 
data da venda ............................................. 23 

- depositado para garantia de instância ........................ 79 
- da divida pública: rendimentos dêste .......................... 19 
- que tocou ao meeiro e aos herdeiros ou legatários .............. 15 

TOURO .............................................. ............ 45 

TRANSAÇÃO ILlCITA 

TRANSFER~NCIA 

- de um lugar para outro no território nacional: comunicação à 

15 

autoridade lançadora ........................................ 11 
- de residência do Exterior para o Brasil ...................... 4 
- de residência do Brasil para o Exterior ........................ 3 

TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS AGRíCOLAS E PECUARIOS 
FEITA POR AGRICULTOR OU PECUARISTA. COM MA'rn--
RIA-PRIMA DA PROPRIEDADE EXPLORADA ............... 42 

TRANSPORTE DE VOLUMES - Dedução cedular ................ 29 
TRATAMENTO M~DICO. DENTARIO E HOSPITALAR: abatimento 52 

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS ............................ 82 

TRIBUTAÇÃO 

- dos parceiros na exploração agropastoril e na das indústrias ex-
trativas animal e vegetal .................................... 42 

- do rendimento líquido "real"' ou "presumido" na exploração indi
vidual de propriedade agropastoril e na das indústrias extrativas 
animal e vegetal ............................................ 42 

TUBERCULOSE ATIVA......... .. .. .. .... .. . .. .. .. .. .. .. .... .... 16 

TUTOR ..............................................••... ....... 5& 

UNIFORME ESPECIAL........................................... 16 

USO 

- de direitos ................................................. 46 
- gratuito de prédio ........................................... 15 
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Item 

UTENSlLIO NECESSARIO AO EXERClCIO DE CARGO. FUN-
çÃO OU EMPR~GO DE NATUREZA TÉCNICA .......... 29 e 33 

UTILIZAÇÃO DE FUNDO OU LUCRO DA SOCIEDADE NA 
AMORTIZAÇÃO DE AÇOES OU QUOTAS. SEM REDUÇÃO 
DO CAPITAL ................................................ 39 

-V-

VACA .. , ........ ........ .... .............. ....................... 45 

V ACÃNCIA DE CASA OU APARTAMENTO - Diligência fiscal para 
sua apuração .................................................. 93 

VALOR 

- da alimentação recebida gratuitamente pelo assalariado .......... 16 
- da propriedade agrícola ou pastoril ...................... 43 e 45 
- de ação nova distribuída gratuitamente ........................ 39 
- de campo de invernada ...................................... 45 
- de construções, benfeitorias, máquinas agrícolas e maquinismos das 

propriedades agro pastoris .................................... 45 
de resgate de "Partes Beneficiárias" e de "Partes de Fundador" 39 

- do bem ou direito adquirido por meação. herança ou legado .... 16 
- do bem patrimonial do contribuinte. .. .. .. . . ...... .... .... .. .. . 71 
- do serviço médico. dentário ou hospitalar prestado por conta do 

empregador ................................................. 16 
- do transporte custeado ou subvencinoado ~lo empregador .... 16 
- locativo do prédio residencial cujo uso é cedido gratuitamente 15 e 35 
- locativo do prédio residencial ocupado pelo dono .............. 16 
- locativo de prédio residencial em propriedade agropastoril. usado 

pelos titulares e sócios ou diretores que ali habitem permanente-
mente ...................................................... 16 

- nominal de ações novas ..................................... 39 

VALORIZAÇÃO DO ATIVO, NO CASO DE INCORPORAÇÃO OU 
DE ORGANIZAÇÃO DE NOVA SOCIEDADE - Vantagens aos 
titulares ou sócios de firmas ou sociedades .....................• 39 

VANTAGEM ..................................................... 27 

VARA DA FAZENDA PúBLICA FEDERAL 

VARIAÇÃO DA CORREÇÃO MONETARIA 

VARIANTE PROFISSIONAL 

VENCIMENTO 

81 

16 

10 

- da dívida fiscal: correção monetária ........................• 88 
- de funcionários ............................................. 27 
- recebido da Delegacia do Tesouro Brasileiro em Nova Iorque ou 

de qualquer autarquia ou sociedade de economia mista funcionando 
no Exterior ...............................................• 2 

VENDA 

- de fórmula ou processo de fabricação ......................... 46 
- de marca do comércio ou da indústria .....................•. 46 
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Item 

- de patente de invenção .....................................• 46 
- de títulos ........... '. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 16 
- do ativo .................................................... 39 

VENDEDOR - Despesas pessoais de locomoção .................... 29 

VERACIDADE DA DECLARAÇAO - Investigação pelo Agente Fiscal 
ckJ I mpâsto de Renda .......................................... 93 

VERBAS PARA REPRESENTAÇAO OU CUSTEIO DE DESPESAS 27 

VERBAS NAO TRIBUTADAS - Lista destas...................... 66 

VESTUARIO ................................................. 16 e 71 

VETERINARIO ............................................... 27 e 31 

VIAGEM E ESTADA 

_ dedução cedular ........................................ 29 e 33 
- limite dos gastos ........................................ 29 e 33 
- rendimentos ................................................. 15 

VILA - Dedução cedular permitida ao locador do prédio aí construído 37 

VINTENA DE TESTAMENTEIRO - Distribuição da recebida acumu~ 
ladamente, pelos exercícios financeiros correspondentes ...........• 31 

VIOLAÇAO DE SIGILO FUNCIONAL .......................... 95 

VISTO NO PASSAPORTE....................................... 76 

VIúVA SEM ARRIMO .......................................... 52 

VIÚVOS .... ......... ... ......... .... ............ ..... ...... ..... 5 

ZELADOR - Dedução cedular do salário Pago a êste ............•. 37 




