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PARECER 

Para a finalidade de obter o grau de "Mestre em Adminis-

tração" pela Escola Brasileira de Administração Pública - EBAP, da 

Furidação Getúlio Vargas, na forma das normas regulamentares s)bre ti 

tu10s de Pós-Graduação, o Sr. Carlos Vaz apresentou monografia sobre 

liA potencialidade da declaração de bens corno instrumento de controle 

da Administração Fiscal", corno culminação dos estudos que fez no cur 

so do Programa Nacional de Aperfeiçoamento de Professores em Adminis 

tração -.PRONAPA. 

Lemos e discutimos com o candidato o referido texto, que 

evidencia conhecimento teórico e prático do assunto, demonstra consi 

deráve1 esforço de pesquisa e revela, ainda, criação pessoal. 

Somos de parecer que a referida monografia merece apro-

... 
vaçao, quer pelo que representa de intensidade de estudo e qualidade 

de formulação, quer pela sua utilidade, c~mo eventual contribuição 
/ ~ 

para o aperfeiçoamento da metodologia da Administraçao Fiscal. 

Rio, 12 de março de 1975 

/ 

A n <v. C \,J V. 
IV~ FRANCIS~O OSWALDO NEVES 

" 



tt A sobriedade que tem importância ~ a dos empresários 
ou dos que estão na faixa das rendas privilegiadas, para 
que obedeçam a fins ~teis, nas despesas que realizam. O ~ 
tado tem meios para chegar a esses resultados, através do 
imposto de renda, que represente esforço efetivo na aproxi 
maçeo das rendas desi~~ais, desde que não queira fazer dõ 
imposto de renda um instrumento ~ara aprofundar ainda mais 
a distância entre os que estão na camada superior e 06 crue 
são condenados a uma pauperização progressiva." 

(LIMA SO:BRn:F~, Barbosa. Japao: O Cap1tal 
se faz em casae Rio de Janeiro, Ed. Paz 
e Terra S/A, 1973. Pref.,pXV) 



A presente monografia foi aprovada pela Comissão 
Examinadora, constituída pela Determinação n 2 1/~~/DI/13, 
de 2~/05/13, do Sr. Dire~or da Escola Brasileira de Admini~ 
traça0 Pública da Fundaçao Getúlio Vargas, e composta pelos 
seguintes Nembros: 

- Pro!. Kleber Tatinge do Nascimento(Presidente); 
- Prof. Francisco Oswaldo Ueves Dornelles; 
- Prof. Agnello Uchoa Bittencourt. 
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1. APRESENTAç!O 

Esta monografia objetiva dar atendimento a exi -
gênoia feite pela Escola Brasileira de Administração P~lica - EBAP, 

da Fundação Get~lio Vargas, para a outorga do grau ode "Mestre em AA 

ministração" aos que terminaram o curso do "Programa Uaoional de Ape.l 

feiçoamento de Professores em A.dministração" - PRONAPA.(I) 

~tende o trabalho ora apresentado analisar u 

ma parte muito especializada do oampo da Administração ~lioa, isto 

I, o da Administração Fisca1(2) e, dentro desta, a do Imposto sobre a 

Renda e Proventos de :Qualquerllatureza(3)-e,-finalménte, ainda, oomo-

subdivisão desta, a que trata do Imposto de Renda das Pessoas Físicas. 

Curs2 de um ano, em re~ime de tempo integral, a nive1 de p&s-grA 
duaçao, oriado em 1967~lª turma), para professores graduados em 
Administração e oandidatos egressos de outras Facuidades e Esoo 
l~ Sup~riores oongêneres. Mestrado de Administraçao Pdblica. -

O Direito Tributário' uma parte ou projeção do Direito Finanoe1 
ro, parte que se diferenoiou adqUirindo autonomia didátio~ e, 3~ 
gundo alguns, tamb'm autonomia científioa, do mesmo modo como o 
Direito Finanoeiro oonstitui uma parte diferenoiada do Direito 
Administrativo, o que envolve a disoussão de reoonheoer-1he ou 
não autonomia científioa. Seja qual for a posição tomada quanto 
a esta questão, , fora de dúvida que_a Administração Fisoa1, com 
ponente espeoializado da Administraçao Pdblica, tem de sujeita~ 
se ao condicionamento jurídico provido pelo ramo específico do 
Direito que estuda os tributos, ou seja, o Direito Tributário ou 
Direito Fiscal(expressões que uma corrente doutrinária considera 
sinônimas, outra corrente admitindo um significado restritivo Pâ 
ra o Direito Fisoa1, entendido este oomo o conjunto de normas que 
regulam os poderes e funções das autoridades do Fisco, isto ',das 
autoridades encarregadas de fisoalizar e arrecadar os tributos). 
A Administração Fiscal' um sistema de variáveis inter1igadas,iD 
serido no sistema maior da Administração P4b1io~, apresentando ~ 
ma finalidade espeoífioa que exige a participaç&O de todos os 
seus componentes e , dotado de uma complexidade pr6pria, resul -
tante da natureza formal e substantiva da Fisca1idade. A inser -
ção da Administração Fiscal no oon~exto do Setor P~olico e a im 
portânoia que assume a Administraç&o Pdb1ica no prooe!so de d~ 
senvolvimento econômioo e sooial demandam a implantaçao de vários 
)ii90auismos objetivando a redução dos custos op!raoionais admini,! 
trativos e o aumento da eficiência na e1aboraç&O do processo de 
tomada de decisões. 

(3) llota: Esse 6 o nome completo com que foi "batizado" o conhecido 
"imposto de renda", de acordo com o Art. 43 da Lei nl2 5.172, 
de 25/10/66, que consagrou o IIC6digo Tributário Nacional". 
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Dentro de um espírito inov~or, este trabalho 

pretende analisar a "declaração de ~ns" e, a partir dela, propor um 

modelo, como instrumento operacional para a Administração Fiscal, a 

ser aplicado nos órgãos subregionais da Secretaria da Receita Fe~e 

ral(4), com vistas a detectar rendimentos omitidos e não oferecidos 

à tributação pelos contribuintes. (5) 

Trata, por conseguinte, o presente trabalho, 

de uma t~cnica fiscal inovadora de apuração de ren~imentos omitidos 

em relação aos bens declarados pelos contribuintes do imposto sobre 

a renda e proventos de qualquer natureza. 

(4) Em consonância com. 3 diretrizes e objetivos gerais da Reforma 
Adrnin!strativa no âmbito do Governo F2deral, o processo de mode~ 
nizaçao e planejamento da Administraçao Fiscal adotou um modelo 
d2 estrat~gia de implantação, baseado em sistemas, cuja elabor~ 
çao resultou de uo diagnóstico interdisciplinar das experiências 
anteriores de reforma, no qual se procurou identificar as disfun 
cionalidades dessas tentativas e a natureza dos seus principais 
componentes: de ação, de conteúdo e valorativos. 
Enquanto a extinta Direção Geral da Fazenda Nacional se baseava 
numa estrutura de departamentos estanques e prurifuncionais,exe~ 
cendo cada um deles atividades idênticas(tributaçao, fiscaliza
ção, administração geral),_relativamente aos tributos de sua co~ 
petência, a nova organizaçao resultante desse esforço· moderniz~ 
dor e representada nela Secretaria da Receita Federal se apóia 
em quatro grandes á~as da Administração Fiscal, estruturadas e~ 
forma de sistemas funcionais: quatro Coordenações dos Sistemas 
de Fiscalização, Tributação, Arrecadação e de Informações·Econô 
mico-Fiscais, às quais competem os serviços predominantemente· 
normativos, a nivel naoional. Já os serviços predominantemente 
operacionais são projetados nas repartições descentralizadas: 10 
Superintendências Regionais(õrgãoB regionais), 50 Delegacias(ór
gãos subregionais), 19 Inspetorias, 60 AgênCias e 644 Postoe da 
Receita Federal(órgãos intermunicipais e locais). 
ESse ~ o atual complexo estrutural da Administração Fiscal da U 
nião, definido na Portaria Ministerial GE n 2 18, de 23/01/69. -

(5) O sujeito passivo da obrigação tributária principal ~ a pessoa 2 
bri~ada ao pagamento de tr!buto ou penalidade pecuniária(CTN,Art. 
121). O sujeito da obr~gaçao tributária principal ~ o ~contribuin 
te" quando tenha relaçao pessoal e direta com a situaçao que conJ! 
titua o respectivo fato gerador(Id.,id, par~afo único). Com re
lação ao i~posto de renda, o CTN define tamb~m o fato gerador como 
a "aquisiçao da disponibilidade econômica ou jurídica: de renda, 
a~sim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combina
çao de ambos; de proventos de qualquer natureza, assim entendidos 
os acréscimos patrimoniais não compreendidos em renda. 
"Contribuinte" do imposto de renda ~, assim, o titular da dispo
~ibilidade acima referida, sem prejuizo de atribuir a lei essa 
condição ao pOSSUidor, a qualquer título, dos bens produtores de 
renda ou dos proventos tribut~veis. 
Para o Regulamento do Imposto de Renda(RIR), aprovado pelo Decre
to nl! 58.400, de 10/05/66, tlcontribuintes ll são todas a.s pessoa.s 



2. IMPORl'lNCIA DO TEMA 

A importânoia aqui referida , relativamente a 

utilidade que o trabalho possa ter ou trazer para a Administração Fi~ 

cal. 

são tratados nesta parte os "objetivos" que se 

pretendem aloançar oom a utilização do modelo para apuração do ac~s

oimo patrimonial tribut4vel, assim como a "base legal tl ou fundamenta

ção em que se assenta todo o estudo, quer atrav's do controle de ren 

dimentos em função dos bens deolarados(declaração oontrolada) ou me~ 

mo, oomo alternativa, atrav's do emprego do processo ou m'todo indic! 

'rio, mediante o arbitramento da renda auferida ou consumida em face 

da utilização de ·sinais exteriores de riqueza. 

físicas, domiciliadas ou residentes no ~rasil, que tiv~rem renda l~ 
qUida anual superior ao limite de isen2&O, sem distinçao de nacion~ 
lidade, sexo, ida~e, estado ou profissao, bem oorno as que percebe -
rem rendimentos de bens de que tenham a posse, corno se lhes perten
cessem, de acordo com a legislação em vigor(Art. 1 2 e par4grafo u~ 
co). 

3 



2.1 OBJEl'IVOS 

o objetivo principal do presente trabalho , 

apresentar um estudo e um "modelo", baseados na declaração 

de rendimentos do imposto de renda da pessoa física, com vi~ -tas a identificar e tentar reprimir e coibir a sonegaç&o fiA 

oa1. 
" 

Um outro objetivo que se pretende alcançar 

, o de contribuir, ainda que modestamente, com o Governo br~ 

si1eiro, fazendo com que as autoridades fazendárias possam 

sentir na declaração de bens o poderoso instrumento de con 

tro1e que dispõem, a ser utilizado de acordo com a conveniên 

eia da Política Tributária, com vistas ao aumento da receita 

tributária federal e como fator de distribuição da renda. 

4 



2.2 BASE LEGAL 

o estudo em apreço tem suas bases assentadas 

na tributação, com apuração do ac~scimo patrimonial tribut4-

vel, quer atrav~s do cotejo dos valores dos bens declarados 

com os rendimentos oferecidos espontaneamente(6), quer median 

te a renda presumida(1), arbitrada esta em função da utiliza

ção de sinais exteriores de riqueza em que fique evidenciada 

a renda auferida ou consumida, constituindo, assim, o chamado 

Um~todo ou processo indici4rioll. 

O arbitramento da renda auferida, a ser em 

pregado em certos oasos, como m'todo alternativo, constitui o 

processo indiciário por excelênoia e est4 legalmente amparado, 

quer no Regulamento do Imposto de Renda(8), quer no C6digo T~ 

butário Nacional(9). 

Para uma melhor compreensão do m6todo indic! 

ário, seria interessante e conveniente remontar-se às suas 

rigens hist6ricas. Este ~ o assunto a ser tratado logo ~m 

guida. 

Dando continuidade ao tema, o trabalho trata 

tamb6m das "considerações sobre o m'todo ou processo ind.ici4-

rio", enfatizando o lançamento "ex officio",oom estudo, ain

da, da declaração controlada. 

O capítulo seguinte enfoca os institutos da 
-sonegaç80, fraude e conluio, nas esferas judicial e fiscal. 

(6) RIR, Art. 55, alínea IIC". 

(1) RIR, Art. 55, alínea "e". 
(8) Nota: No caso de pessoa jurídica, ver RIR, Art. 198; em se 

tratando de pessoa física, ver Art. 409. 

(9) Lei nQ 5.112, de 1966, antes referida, Art. 148. 

5 



2.2.1 RETROSPECTO HISTORICO DAS ORIGENS 

DO METOno OU PROCESSO INDICIXRIO 

Três são os sistemas usuais de lançamento do 

imposto de renda: o da investigação direta pelos agentes do fisco, 

o da declaração do pr6prio contribuinte ou de um terceiro, control~ 

da pela administração e, finalmente, o indiciário. 

O primeiro m~todo, isto ~, o da investigação 

direta, era o empregado na França antes da Revolução. 

Quanto ao último - que interessa mais diret~ 

mente a esta 'parte do estudo - historicamente,apareoeu ap6s a Revo

lução Francesa.(IO) 

Com efeito. Vitoriosa a Revolução, a preoou

pação'dominante da Assembl~ia Constituinte de 1190, ao abordar a ~ 

forma lo sistema tributário, foi a de abolir todas as característi-

cas do regime antigo, e mesmo de eliminar tudo que pudesse sequer 

reoordar a inquisição e os vexames do regime deposto. Foi entoão que, 

oomo reação contra um sistema odioso, surgiu a id~ia do lançamento 

dos impostos pelo m~todo indioiário. Seu fundamento era muito mais 

político do que administrativo ou t~cnico. Tratava-se, por um lado, 

de poupar ao oontribuinte, oomo indivíduo, qualquer inquisição, v~ 

rificação, exame ou devassa, fazendo assentar o lançamento sobre os 

"sinais exteriores de riqueza", isto ~, sobre exteriorizações da c,! 

paoidade oontributiva às quais a lei atribuía o valor de uma pres~ 

ção absoluta e que podiam ser verifioadas pelos agentes do fisco 

sem qualquer contato direto com o contribuinte ou oom teroeiros; e, 

por outro lado, tratava-se de definir a obrigação tributária do c0l! 

tribuinte, oomo cidadão, por um ato unilateral do poder público in 

susceptível de discussão, dnioa f6rmula oompatível oom o exercíoio 

da soberania, na concepção extremada então vigente dos direitos do 

Estado. Em resumo, pode-se dizer que o EStado, no duplO objetivo de 

(10) Ver pareoer do Instituto dos Advogados de S~ Paulo, como sUR 
s!dio ao ante-projeto de reforma da legialaçao do imposto s~ 
bre a renda de 1941, sob o título "O l·hHodo I~dioi~rio de Lal! 
çamento e o Imposto sobre a Renda das Profis6oes Liberais"apud 
Rubens G,2mes de Souza -in ESTUDOS DE nlREITO TRIBUl'l!RIO, Ed..S.! 
raiva, Sao Paulo, 1950, p~.2l0J221. 
Ver tamb&n sobre o assunto o Capítulo XVI-"lmpôt Sur les sigo-
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afastar oompletamente qualquer possibilidade de medidas vexat6rias e 

atentat6rias da liberdade individual, e ao mesmo tempo de assegurar

se o exercíoio pleno da soberania, renunoiava a tributar a riqueza .! 

fetiva atrav&s do exame direto das suas fontes e do seu montante, p~ 

ra passar a tributar a riqueza presumida indiretamente atrav~s da sua 

exterioriz&9ão• 
o sistema indioi4rio instituído pela Revolução 

perdurou na França at& as v~speras da primeira guerra mundial. 

Por oonseguinte, a deolaração do oontribuinte 

teve um aloanc~ e uma importânoia muito limitados no regime fiscal 

franoês at~ 1913. Aquele regime era baseado em quatro oontribuições 

principais, chamadas popularmente "les quatre vieilles": a oontribui 

ção imobili4ria, que se subdividia em construída e não construída(im 

posto predial e territorial), a contribuição pessoal(imposto sobre a 

renda global), a contribuicão de portas e janelas(imposto indioiário 

por excelência) e a patente(imposto de indústrias e profissões). To

das essas contribuições foram cri~das em 1791 para substituir as oh~ 

madas "tailles" do antigo regime. 

Nessa época, a antiga Jlteoria da segurança" 

foi substituída pela "teoria da equivalência", segundo a qual o im

posto representa a "dívida comum dos: oidadãos e o preço das janelas" 

que a eles procura a sociedade.(ll) 

E evidente que tal método, baseado unicamente 

nos sinais exteriores de riqueza demonstrou ser inadequado às novas 

condições econômicas, tendo "sido abandonado em França desde o proje

to Caillaux, que se converteu em 1913 no sistema orgânico do imposto 

sobre a renda.(12) 

.! partir de 1945, logo a~s o t~rmino da S~ 

gunda Guerra Mundial , voltou a França, segundo nos informa LAUFENBU]! 

GER(13), a tributar o capital globàl e simultaneamente sobre um dos 

seus aspectos particulares: o enriqueoimento. A solidariedade naoio

nal eXigia, al~m da tributação de uma parte das fortunas, o abandono 

nes extérieurs du revenu en Francetlin SYSTEMES GENERAUX n'nIPOTS, 
de Renf Stourm, Librairie Félix Aloan, Paris, 1912, págs.204/223. 

Schm61ders, G e Duberg~, J. - PROBLEMAS DE PSICOLOGU FINANCIEM, 
Editorial de Derecho Financiere, Madrid-I, 1965, p4g. 100. 

Parecer do Instituto dos Advogados de são Paulo, oit., pág.2l5. 

L aufe nburge r , H. - FINANÇAS COMPARADAS, Ed. Finanjeiras S/A, Rio 
de Janeiro, trad. 21 ed. francesa, 1952, pág. 211 2. 
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parcial ou total do enriqueoimento realizado durante a guerra pelos 

privileg1ados. A taxa atingia não o acréscimo do valor nominal, mas 

o aumento real do patrimônio(novos bens, melhoramento dos antigos) 

entre as datas limites de lR/l/40 a 4/6/45. 

Com relação ao Brasil, o m~todo indioi4rio 

de lançamento foi proposto no projeto da legislação do imposto de 

renda em 1947 para ser aplicado apenas aos profissionais liberais. 

Os rendimentos dessa olasse profissional j' eram, desde 1943, olas

sifioados na c~dula "n", juntamente com os rendimentos não oompree.u 

didos em outr~ 0~du1as.(14) 

Mais tarde, a incidência da antiga o~dula t'J)" 

foi repartida entre essa o'dula e a nova c~dula IIHn. (15) Com a ~ 

parti9ão entre essas duas c~dulas ou mesmo classifioando o rendime~ 

to em qualquer outra o~dula, esse m~todo foi ampliadO e estendido 

para todos os contribuintes, dado o oar4tor de generalidade do im 

posto, denominando esta t~cnioa de Itmétodo indici4rio de 1ançamento tl
, -cuja justificativa legal , a preeunçao relativa de mat~ria tributt-

vel com base em determinados elementos de fato. 

Em oonolusão, o m~todo indici4rio de lança -

mento, como método alternativo, , v4lido, principalmente nas hip6t~ 

ses de o contribuinte fazer deo1aração fraudulenta ou omissa. 

Com essa finalidade de lançamento de ca~ter 

supletivo, ou de lançamento preliminar destinado a abrir um debate 

entre a Administração Fiscal e o contribuinte, é que o m~todo indi

ci4rio é admitido hoje em dia na Alemanha, na Inglaterra, nos Esta

dos Unidos e na It41ia.(16) 

Hais recentemente, no Brasil, a posse ou ~ 

priedade de oertos bens e valores, isto ~, veíoulos automotores com 

(14) Decreto-lei nR 5.844, de 23/09í43, Art. 6R e par~afo ~ioo. 

(15) Lei nR 154, de 25/11/47, regulamentada pelo Art. 10 do Decreto 
nO 24.239, de 22/12/47. _ _ 
Nota: Para fins de deolaraçao, os rendimentos sao atualmente 

classificados em oito cédulas, que se coordenam e deno 
minam palas primeira~ letras do alfabeto(RIR, Art. 38) 
Na cédula "D" classificam-se 08 rendimentos dos "profi!! 
sionais liberais" ou "autônomos 11 , sem vínculo empregati 
oio com a fonte pagadora. Na cédula UH" serão olassifi
oados os rendimentos de capital e de trabalho não com -
preen~idos nas demais cédulas, sem necessidade de just1 
ficaç&o de sua origem. 

(16) Pareoer do Instituto dos Advogados de são Paulo, cit., p(g.2l8. 
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mais de 30 HP; embarcação de transporte, oom finalidade eoonômioa 

e barco de corrida ou recreio, de qualquer natureza; aeronave; r.!! 

sidência de veraneio ou casa de campol im6ve1 residencial de 4rea 

oonstruída superior a 100 metros quadrados; im6ve1 urbano, com ou 

sem benfeitorias, alugado, desocupado, ou com seu uso cedido grâ 

tuitamente; título patrimonial e/ou de s6cio proprietáriO de clu

be reoreativo ou sociedade desportiva, de valor venal superior a 

Cr$ 5.000,00; título de renda e/ou títulos de c~dito, de valor 

superior a Cr$ 5.000,00 e, ainda, cr~ditos e bens, de quaisquer 

montantes e esp~cies, disponíveis ou exi~tentes no exterior,' tam 

b4m uma das formas do m~todo indiciário.(11) 

9 

(11) ~: Com o advento do Decreto-lei nO 401, de 30/12/68, foi 
dada competênCia ao Ministro da Fazenda para fixar li 
mites de rendimentos e de posse ou propriedade de bens. 
Em conseqüência, foi baixada a Portaria Z,Iinisteria1 G13 
nQ 8, de !5/0l/69, que introduziu, no exercício de 1969, 
essa nova sistemática .. A partir daí, a relação de val,2 
res e de bens vem aendo aumentad~ a cada ano e com maior 
sofisticação. 
Independentemente de tal eXigênoia, as autoridades adm1 
nistrativas têm conseguido coletar, junto a d!versas en 
tidades, de forma indireta, inúme::a.s inforrnaçoes que,.!! 
ma vez oruzadas oom outras, poderao revelar sinais ext~ 
riores de riqueza, servindo, assim, de valiosos subsi
dios para a fiscalização do imposto de renda das pessoas 
físicas. 
"P~sando a obrigatoriedade da apresentação da declarâ 
çao de rendimentos a vinoular-se a limites de posse ou 
propriedade de bens, serão os sonegadores pilhados em 
mais esta situação, pois terão que explicar a origem _ 
de crescimentos patrimoniais sem a competente peroepçao 
de rendimentos que lhes dê cobertura" - , a opinião de 
LA ROCQUE, conhecido tributarista brasileiro. 
Ver La Rocque, G. de ... ALTERAÇ~ES DO IMPOSTO :D~ RENDA 
PARA 1969, Comparulia Editora Forense, Rio de Janeiro, 

·1969, p4g. 80. 



2.2.2 CONSIDERAÇõg) SOBRE O laTODO 

OU PROCESSO INDICIARIO 

o processo indici~rio, antes referido, &, c~ 

mo se disse, imprescindível como elemento complementar, no caso 

de impossibilidade de apuração direta da qualidade ou valor da 

mat&ria sujeita à imposição. Para repress~ das sonegações, pode 

ofereoer auxílio inestim~vel, como, por exemplo, no o~lculo ap~ 

ximativo de rendimentos suspeitos, atrav&s da despesa ostensiva 

ou do aumento evidente e não justificado do patrimônio do cont~ 

buinte.(18) 

'E, portantc, o m&todo indici~rio um processo 

de lançamento absolutamente unilateral, em que a determinados d~ 

dos de fato, de existência física facilmente verificável, & at~ 

buída a presunção "jure et de jure: t de corresponderem a um dete.!: 

minado montante de renda ou de fórtuna.(19) 

O m&todo ou prooesso indioi~rio pode, contu

do, ser substituído pelo lançamento de ofício("ex officio ll
), nos 

casos em que a repartição fiscal conhecer da mat&ria tributável 

omitida, arbitrada ou, ainda, por ela glosada. 

E necess~ria a função do lançamento de ofí -

cio, nos casos em que os obrig,dos ao auto-lançamento ou às decl~ 

rações e informações para o lançamento misto, deixam de cumprir, 

ou cumprem incompletamente, as suas obrigações.(20) 

O p~prio C6digo Tributário Nacional(21) es

clarece que a base para o lançamento' a declaração do sujeito 

passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legisla

ção tribut~ria, presta à auto~dade administrativa informações 

sobre mat&ria de fato, indispensáveis à sua efetuação. 

(18) Baleeiro, A. _ tr~ INTRODUÇÃO A CIE!rCIA DAS FIN.UrçAS E A P.Q 
LITICA FISCAL, Forense, Rio de Janeiro, 1964, 3D ed.,p(g.183. 
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Parecer do Instituto dos Advogados de são Paulo, cit.,pág.213. 

Nogueira, R. B. - DIREITO FI NA NC EIRO ( CURSO DE DIREITO TP.IBU 
TARIO), 3§ ed., Jos& Bushatsky Editor, são Paulo, 1971, pig. 
196. 

(21) CTN, Art. 147 



Todavia, quando as declarações ou esclarecim9~ 

tos prestados sejam omissos ou não mereçam f4, a autoridade la~ 

çadora, mediante prooesso regular, arbitrar4 o val.or.(22) 

Finalmente, existem ainda os casos em que o 

lançamento pode ser efetuado e revisto de ofioio pela autoridade 

administrativa. (23) 

·"0 lançamento "ex officio" relativo ls deolar,! 
-çoes de rendimentos, al'm dos oasos j4 especifioados em lei,far-

se-4 arbitrando os rendimentos, oom base na renda presumida,atr,! 

vés da utilização dos sinais exteriores de riqueza que evidenci

em a renda auferida ou oonsumida pelo contribuinte."(24) 

Analisando a aplica,ção do lançamento "ex offioio" 

aoima transcrito, ANGELO ROSSI(25). entende que o sistema aprese~ 

ta o aspeoto justo de pagar o contribuinte segundo ele gasta. P~ 

rém, tal como foi introduzido em nossa lei, apresenta sérios p~ 

r·igos no inoonveniente de deixar essa determinação do "quantumfl 

~ribut4vel aos Agentes do Fisoo. Na lei, segundo o autor citado, 

a melhor aplioação desse sistema é o método objetivo. Deve haver 

um índioe, um quociente que determinar4 o valor do rendi~entc. 

Daí ser necess4rio um método objetivo, judioioso, um regUlamento 

para essa atividade do Fisoo, baseada sempre em índice de custo 

de vida. 

A ação do Fisco no exame das deolarações - , ~ 

portuno que se esolareça - se fazoom ori tério, sem perigos - ao 

oontrário do que pensa o autor supra referido. Existe sempre a 

preooupação de não se oometer uma injustiça fisoal. Para isso, o 

oontribuinte , convidado, inioialmente, a prestar esclarecimentos. 

Em oaso de recusa ou não os prestando satisfat~ 

riamente, o Fisco est4 oapacitado a arbitrar os rendimentos e qua~ 

do pode, geralmente utiliza tabelas ofioiais de ~rgãos de direito 

p4blico e privado. 

(22) CTN, Art. 148. 

(23) CTN, Art. 149. 

(24) Lei n2 4.729. de 14/07/65, Art. 9Q• 

(25) Rossi, A. R. - CRIME DE SOlmGAÇÃO FI~CAL, Editora Jurídica e 
Universitária Ltda, Rio de Janeiro-Sao Paulo, 1967, p4g. 132. 
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Sobre o assunto, comenta BALEEIRO( 26) que a ttS,2 

nic& moderna, inspirada em que ~ contribuinte tem um mínimo de 

consciência cívioa de seus deveres e das sanções pela violação 

destes, repousa sobretudo na declaração,controlada pelas informa

ções de teroeiros, tamMm sob ação daquela. oonsciênoia. 

AttS prova em oontr4rio(e tamb'm são provas os 

indíoios e as presunções veementes), o Fisco aoeita a palavra do 

sujeito passivo, em sua declaração, ressalvado ° oontrole poste -

rior, inolusive nos oasos do Art. 149 do (}'!'N. Mas, em relação ao 

valor ou preço dos bens, direitos, serviços ou atos j-~ídioos, ° 
sujeito passivo pode ser omisso, retioente ou mendaz. (21) Do meA 

mo modo, ao prestar informações, ° teroeiro, por displioênoia, o~ 

modismo, oonluio, desejo de não desgostar o oontribuinte, eto, às 
vezes deserta da verdade ou da 3xatidão.(28) H4, ainda, os oasos 

de despreparo que, geralmente, ooorrem oom pessoas que se dizem 

oonheoedoras da"ttSonioa fiscal" e. com isso, prejudicam o contri

buinte que lhes confia ° preenchimento de sua declaração, levado 

na sua boa-f&. 

Nesses casos, a autorid&ee est4 autorizada legi 

timamente a abandonar os dados da declaração ou de informações,eã 

olarecimentos ou documentos, sejam do primeiro, sejam do segundo, 

e arbitrar ° valor ou preço, louvando-se em elementos idôneos de 

que dispuser, dentro do razo4vel. Poder' arbitrar, isto " esti 

mar, caloular, buscar a verdadb dentro (lU fora da' omissão, reti 

oênoia, mentira ••• O procedimento h4 de ser racional, l6gioo e m2 

tivado.(29) Tal procedimento,convtSm repetir, & precedido geral

mente de um pedido de esolareoimentos ao contribuinte, salvo se 

desneoess4rio.(30) 

O sonegador se trai ou pelo enriqueoimento(3l) 

ou pelos gastos(32), incompatí7ais com a renda ofereoida à tribu-

tação, isto tS, face a desarmonia entre o elevado padrão de 

ostentado e a renda deolarada. 

vida 

(26) Baleeiro, A - DIREITO TRI13U1'~RIO 13RASlLEIRO, Forense, 3~ ed, 
Rio de Janeiro, 1971, p(g. 452. 

(21) Idem, idem, pág. 454. 
(28) Ibidem. 

(29) Ibidem. 
(30) RIR, Art. 408. 
(31) RIR, Art. 55, "c". 
(32) RIR, Art. 55, tle". 
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Assim, a c~du1a "H" possibilita o 1ançame,n 

to "ex officio" do imposto sobre a renda não declarada, que se Pl'!! 

sume(33): 

a) pela disorepânoia ent~ acr~soimo do patrimônio e 

renda declarada, se tal disorepância não for ju~ 

tificada, conforme Art. 58 do RIR; (34) 

b) pela desarmonia entre a renda oonsumida(nivel el~ 

vado de vida) e renda declarada. 

Com relação às outras c~du1as, se o fisoo 

conseguir descobrir e identificar rendimentos omitidos, deverá tri 

butá-10s nas cédulas correspondentes; oaso contrário, promover4 a 

tributação na c~du1a "Hu, por ser esta c~du1a de incidênc.la substi 

tutiva ou residual. 

A primeira modalidade acima, refere-se ao 

Qontrole da pr6pria declaração de bens com a de rendimentos(deolar~ 

ção controlada), enquanto a segunda modalidade corresponde ao pro

cesso ou método indiciário propriamente dito, a ser aplicado supl~ 

tiva e excepciona1mente.(35) 

Com relação ainda à primeira modalidade de 

lançamento, também ooncorda TILBERY(36), quando assevera que a t~~ 

nioa do controle da declaração ficou de tal mono aperfeiçoada, que 

o termo "m~todo indici;!rio" não faria justiça a este procedimento. 

Para o citado autor, esse m~todo nada mais é do que uma t~cnica de 

"presunção por conclusão aritmética", com probabilidade bastante 

grande de aproximação à rea1idada. Trata-se Simplesmente de apertei 

çoamento da técnica administrativa no processo d~ "declaração con

trolada". 

(33) Nota: Ressalvam-se os casos de aCNso-imo com origem em valores 
não tribut;!veis. 
Ver Tilber3t H. - A TRIBUTAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL in 
DIREITO TRIBUT~RIO, 3~ Coletânea, Jos~ Bushatsky Editor, 
são Paulo, 1971, p4g. 287. 

(34) Ibidem. 
(35) nota: Em que pese a respeitável opinião de Tilbery, no m~todo 

---- indiciário não se presume. O lançamento indiciário dife - -re do lançamento por presunçao, porque neste a presunçao 
refere-se ao valor da matéria tributável, ao passo que 
no indiciário refere-se diretamente ao montante a pagar; 
e também porque no lançamento por presunção o ccntribuin - -te pode sempre fazer a prova de que a presunçao legal nao 
corresponde à realidade, e por conseeuinte pagar menos, 
ao passo que no indiciário Lão tem essa possibilidade. 
Sobre o assunto, ver Gomes de Souza, R. - COMPEUDIQ DE 
LEGISLAÇÃO TRIBUT~RIA - Parte Geral - 3ª ed.,/Ediçoes Fi 
nanceiras S/A Rio de Janeiro 1964, págs. 84 5. 

(36) Tilbery, H. - AUltLISE DO INSTITUTO DA DECLARAÇÃO DE BEUS FACE 
AO IMPOSTO DE ~IDA ~n DI~~ITO TRIBUTKRIO, José Bushats
ky Editor, são Pau1o:-l972, pág. 31. 
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2.2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A COIIDUTA E ATOS 

PRATICADOS PELO CONTRIEUINTE OU TER 

CEIROS EM RELAçIO A LEI DE SONEGAçl0 

FISCAL. 

Os rendimentos dos profissionais liberais e 

autônGrnos, na maioria das vezes, por serem variáveis, ficam e~ 

c1usivamente ao arbítrio dos respectivos "titulares. O "quantum" 

oferecido à tributação, quase sempre ~ bastante insignifioantp. 

e em completa discrepância com o renome e a projeção de que ~ 

zam e com o padrão de vida que desfrutam. 

Apesar da dedução a que ficaram submetidos 

seus rendimentos, do exercício de 1972 em diante, ou seja, de 

20%, sem comprovação(37), ainda assim tais rendimentos brutos, 
-muitas vezes, nao parecem espelhar a realidade, possibilitando 

quando não a "isenção no pagamento do impostoU, pelo menos, ~ 

su1tam em um imposto irris6rio e, por conseguinte, inferior à 

sua verdadeira capacidade contributiva, comprometendo, desta 

forma, o caráter de generalidade do impos~o e atentando contra 

os princípios da verdadeira justiça fiscal.(38) 

Por outro lado, tais rendimentos quando s~ 

negados, certamente irão aparece:- na declaração de bens sob a 

forma de bens m6veis e im6veis adqUiridos no ano-base. A esses 

contribuin~es que agem dessa forma, aconse1ha-se um exame mais 

acurado em suas declarações de rendimentos e de bens, cuja in 

vestigação deverá ser estend~da pelos ~ltimos cinco exercícios. 

Diversas foram as tentativas de coibir esses 

procedimentos, destacando-se a Lei n2 4.50~, de 30/11/64,ao d~ 

finir as figuras de sonegação, fraude e conluio: 

"Sonegação ~ toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir 

ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por pa1: 

te da autoridade fazendária: 

I) da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 

principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; 

lI) das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis 

de afetar a obriGação tributária principal ou o c~ 

dito tributário COrr9spor.dente(Art. 71);" 

(37) Portaria Ministerial BSE n2 7,· de 18/01/72, publicada no 
D.O.U. de 19 seguinte. 

(38) Nota: Para se ter una idéia do compo~amento dos contri
buintes da cédula "D" em re1açao aos da cédula "CU, 
ver o ANEXO I. 
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-"Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir 

ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do f~ 

to gerador da obrigação tribut4ria principal, ou a e,i 

cluir ou modificar as suas características essenoiais, 

de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a ~ 

vitar ou diferir o seu pagamento(Art. 72)". 

-"Conluio , o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas n,! 

turais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos refe

ridos nos Arts. 71 e 72."(Art.73) 
... 

Nota-se, portanto, que os institutos sao dis-

tintos. A sonegação s($ ocorre em relação ao fato gerador j4 :t:! -alizado. Sonegar , fazer com que a autoridade fazend4ria nao 

tome conhecimento da realização do fato gerador, da sua natu~ 

za ou circunstâncias materiais ou, ainda, das condições pesso

ais do contribuinte. J4 na fraude, a intenção do agente' no 

sentido de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador ou 

~duzir, evitar ou retardar, pagamento de imposto devido. 

]?a toCios cs casos, porem, a expressão dolosa., 

contida nos textos legais, , o mais importante termo integra~ 

te da conceitu.ação e, entendido o "dolo", aí imanente, no se~ 
; 

tido de vontade consciente e livre dirigida a um resultado il~ 

gítimo. 

Sutil' a diferença entre "evasão l!cita" e 

"evasão il!ci ta" ou "fraude". A evasão fisoal lato senss , to

da e qualquer ação ou' omissão tendente a elidir, reduzir ou ~ 

tardar o cumprimento de obrigação tributária. Lícita' a eva. -

são concretizada na conduta individual preventiva tendendo a, 

por processos sempre l!citos, afastar, reduzir ou retardar a 

ocorrênoia do pr($prio fato gerador. J4 na evasão il!cita, ou 

fraude em sentido gen~rico, atinge-se o resultado econômico ~ 

limado mc,s, a meio caminho de sua exteriorização formal ou ap($s 

esta, o contribuinte se vale de artif!oio doloso para, distor

oendo-a, prodUZir as conseqHênoias tributárias acima indicadas, 

afastando-se aquelas que, segundo a lei, tal realidade econômi 

ca, assim juridicamente vestida, deveria provocar.(39) 

(39) Sampaio D6ria, A. R. - ELISÃO_E EV'ASIO FISCAL, Livraria 
dos Advogados Editora Ltda, Sao Paulo, 1971, p4g. 20. 
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A diferença característica entre fraude e eC2 

nomia de imposto("tax avoidance" ou "Steuererspaurunglt, impropriame.s 

te chamada evasão legal), & que nesta o contribuinte tem o direito 

de escolher legalmente as situações m~nOG onerosas.(40) 

Segundo GOl{ES DE SOUZA(4l) o ~nico crit~rio 

seguro ~ verificar se os atos praticados pelo contribuinte, para evi 

tar, retardar ou reduzir o pagamento de um tributo, foram praticados 

antes ou depois da ocorrência do respectivo fato gerador: na primeira -hip6tese, trata-se de ~vasao; na segunda, trata-se de fraude fiscal. 

~ fácil compreender a razão: se o contribuinte aeiu antes de ocorrer 

o fato gerador, a obrieaçãc tributária específica ainda se encontra

va em sua fase abstrata, não concretizada nem individualizada em r~ 

lação a um fato e a um contribuinte determinados: por conseguinte, o 

fisco nada poderá objetar se um determinado contribuinte consegue, 

por meios lícitos, evitar a ocorrência do fato gerador, ou fazer com 

que essa ocorrência se dê na forma, na medida ou ao tempo que lhe s~ 

jam mais favoráveis. Ao contrário, depoiS da ocorrência do fato ~ 

rador, já tendo portanto surcido a obrigação tributária específica, 

qualquer atividade desenvolvida pelo contribuinte, ainda que por ~Je1 

os lícitos, s6 poderá visar a modificação ou a ocultação de °ume sit~ 

ação jurídica já concretizada a favor do fisco, que poder~ então 1~ 

gitimamente objetar violação do seu direito adqtiirido, mesmo q'te a ~ 

brigação ainda não esteja individualizada contra o contribui~te pelo 

lançamento, de vez que este é meramente declarat6rio. 

Delineadas as características distintivas e~ 

tre evasão(eoonomia de imposto) e fraude, resta acentuar que a frau

~, quando procura ocultar o fato gerador ou dados importantes para 

o lançamento, toma o nome de soneracão.(42) 

A Lei nº 4.502/64, antes referida, que deíi 

niu as figuras de sonegação, fraude e conluio, teve sua aplicação 

mais voltada para o Imposto de Consumo(atualmente dito Imposto sobre 

(40) Andrade Carvalho, E. F. de - CP..INE DE SONEGAÇÃO FISCAL: LEI U2 
4.129, DE 14 DE JULHO DE 1965L in DIR~ITO TRIBUT~RIO, 4~ Colet~ 
nea, José Bushatsky Editor, Sao Paulo, 1971, pág. 277. 

(41D Gomes de Souza, R. - Opus cit., pág. 107/8. 
(42) Andrade Carvalho, E. F. de - Opus cit., Páe. 260. 



Produtos Industrializados, se bem que poderia ser igualmente aplá, 

oada, nesta parte, ao campo do Imposto de Renda. Entretanto, a 

lei do Imposto de Renda não seguiu a mesma orientação desta últi

ma, prefer.indo o RIR considerar o conceito de tlsonegação fiscal", 

trazido pela Lei n2 4.729, de 14/07/65, in verbis: 

"Art. 455. Constitui crime de sonegação fiscal(Lei nl! 4.729,a.! 

tigo 12): 

I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, 

info~ação que deva ser produzida a agentes das pessoas j~ 

rídicas de direito público interno, com a intenção de ex1 

mir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, 

taxas e quaisquer adicionais devidos por lei; 

II - inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou oper~ 

ções de qualquer natureza em documentos ou livros exigi -

dos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do 

pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública; 

III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a ~pera-
... 

çoes mercantis com o propósito de fraudar a Fazenda Púb11 

ca; 

IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despe

sas, majorando-as, com o objetivo de obter dedução de t~ 

butos devido~ à Fazenda Pú~lica, sem prejuizo das sanções 

administrativas cabíveis .. fi 

Pena: Detenção, de seis meses a dois ancs, e multa de du

as a cinco vezes o valor do tributo. 

Analisando os aspectos acima, ensina-nos 

!NGELO ROSSI(43) que a fraude do inciso I diz respeito à conduta 

do contribuinte. O não pagamento do tributo não constitui crime. 

Por~m, nas operações diretamente libadas ao lançamento, pode oco~ 

rer o ilícito penal por: 

a) falsa declaração; 

b) omissão total ou parcial de inaormações. 

(43) Rossi, A. R. - Opus cit., págs. 39/40 , 55, 63/64, 132/133. 
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-O crime de sonegaçao fiscal de que trata o io!! 

ciso I oonsiste, pois, em o agente prestar deolaração falsa,ou 

omitir, total ou parcialmente, informações que devam ser pres

tadas a agentes de pessoas jurÍdicas de direito p4blico inter-

no. 

o inciso II , outra modalidade de fraude. 

O crime est4 na inserção de elementos inexatos, 

não verdadeiros, em relação ao dooumento fiscal. "Omitir rendi

mentos", diz a le-~. No Brasil, h4 o imposto de renda, cujo fato 

gerador são os proventos em dinheiro auferidos pela pessoa fís! 

ca ou jurídica em suas atividades. 

A finalidade desse imposto , a ooordenação e ~ 

nião, num s6 sistema, de todos os impostos diretos, com o fim de 

equilibrar igualdades e desigualdades na tributação das classes 

desfavorecidas, corrigindo as possíveis injustiças. Discrimina

-das as rendas, h' a oonsiderar as deduções e abatimentos, para 

que o tributo s6 recaia sobre os ganhos líqüidos. O imposto z:! 

cai sobre a renda líqUida, que , a renda bruta menos o necess4-

rio para as despesas. Se o contribuinte omite rendimentos or ~ 

perações de qualquer natureza, evidentemente est4 usando de fra~ 

de, est4 lesando o Fisoo, porque est4 alterando a sua renda lí

qUida. 

A intenção do agente ou dolo na alteração de f~ 

tura ou documentos fiscais est4 patente no inoiso III. O dolo 

consiste, poiS, na vontade consciente, dirigida na alteração da 

fatura ou de quaisquer documentos em operações meroantis. ASsim, 

se a fatura' alterada, oom o prop6sito de fraudar a Fazenda ~ 

blica, o crime , de sonegação fiscal, regido pela lei especial. 

Se a fatura , simulada, ou não corresponde à venda de meroado 

rias, se , chamada "fatura fria" usada para cr'dito banc4rio, 

transações feitas por endosso, pode acontecer que o Fisco não s~ 

ja fr~udado. Nestas condições, h4 a pOSSibilidade de prejuízo de 

terceiros. Quando a fatura' falsa e transacionada, como tem ~ 

contecido, o orime , de falsidade, pena mais grave. 

Quanto ao inciso IV, quem fornece ou emite d,9, 

cumentos graciosos, ou altera despesas, evidentemente est4 1e -

sando o Fisco. ls vezes esses documentos graciosos são forneoi
dos com oomp1eta ignorânoia de sua finalidade. Fato oonheoido , 
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o de certa instituição religiosa que fornecia atestados graciosos, 

recebendo em troca pequenos donativos. Com esses atestados, int,! 

ressados fraudavam o fisco. Entretanto, não tinha essa instituição, 

com certeza, objetivo de obter deduçeo de tributos. S6 haver' cri 

me se houver a intenção de obter, o agente, dedução de tributos 

devidos à Fazenda ~lica. 

A citada Lei de Sonegação Fiscal inovou o 

nosso Direito Penal, trazendo fieura jurídioa até então indisori

minada. nos incisos I e 11 define todas as formas de evasão fis -

oal; a prática da sonegação diz respeito à conduta do contribuin

te, em operações diretamente ligadas ao lançamento. IIos incisos 

111 e ri ouida dos atos do contribuinte sobre documentos que pos

-SBm servir no lançamento para a estimativa do tributo. 

se: 

Com relação à oonduta do contribuinte,tem-

a) falsa declaração; 

b) omissão parcial ou total de informações 

prestadas aos agentes fiscais; 

Com relação aos ~ do oontribuinte; aos 

livros e documentos, tem-se: 

a) inserção de elementos inexatos; 

b) omissão de rendimentos; 

o) omissões de operações; 

d) alteração de faturas; 

e) alteração de quaisquer documentos relativos 

a operações mercantis; 

f) fornecimento ou emissão de documentos g.raoi~ 

sos ou de favor; 

g) alteração de despesas, majorando-as. 

Em todos os fatos típicos descritos no Art. 

lQ h' a inserção do elemento subjetivo do injusto: o dolo. 

Sem a intenção, elemento subjetivo, não há 
-orime de sonegaçao fiscal. -A lei de sonegaç&o fiscal especifica o dolo, 

usando expressões como "intenção", "prOPósito", "objetivo". 



Para que se verifique o dolo no delito de s~ -ne~ao fisoal basta que o agente tenha oonsoiênoia da falsi-

dade e seja sua intenção oriar um dooumento não verdadeiro,oom 

int~ito de oausar prejuizo 1 Fazenda ~lioa. 

ConvIm observar que ao orime de sonegação fi~ 

oa1 será aplioada, na esfera judioiária, a pena de detenção de 

seis meses a dois anos e multa de duas a oinoo vezes o valor 

do tributo(44), al'm da multa de 15~ sobre a totalidade ou di 

ferença do im~osto devido, nos oasos de evidente int~ito de 

fraude, no oampo adminis'~rat i vo-fisoa1. (45) Se, porem, o OOA 

tribuinte não atender, no prazo marcado, a intimação para pre~ 

tar eso1areoimentos, essa multa ser' majorada para 225%.(46) 

Quando se tratar de oriminoso primário, a p.! 

na ser' reduzida, na esfera judioiária, à mult~ de 10 vezes o 

valor do tributo, isto I, sem a pena de detenção, mas sujeito 

1 multa na área fisoal. Será, oontudo, oonoedida a redução de 

5~ da multa, ao oontribuinte que, notificado do 1ançamentone~ 

offioio", efetuar o pagamento do d€bito, no prazo legal, inde

pendentemente de reclamação ou recurso.(47) 

Se o agente oometer o orime prevaleoendo-se 

do oargo ~lioo que exerce, a pena será aumentada da sexta paE 

te(48) e quando o funoion'rio p~b1ioo,oom atribuições de veri

fioação, lançamento ou fisoa1ização de tributos,oonoorrer para 

a prátioa do orime de sonegação fisoa1, será punido oom a mes

ma pena, aumentada da: terça parte, com a abertura obrigat6rta 

do oompetente prooesso administrativo.(49) 

Extingue-se, porem, a punibilidade do orime, 

quando o agente promover o reoolhimento do tributo devido, a~ 

tes de ter iníoio, na esfera administrativa, a ação fisoal p~ 

ptia.(50) 

(44) RIR, Art. 455, § lQ. 

(45) Deoreto-lei nQ 401, de 30/12/68, Art. 21, "efl
• 

(46) Idem, idem, § lQ. 

(47) Idem, idem, § 2Q• 
(48) RIR, Art. 455, § 3Q 

(49) Idem, idem, § 4Q
• 

(50) IdeM, Art~456. 
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3. ASPECTOS METODOLOGICOS DA DECLARAçIO 

DO UlPOSTO DE RENDA DE PESSOA FISICA 

A deolaração de rendimentos do imposto de ren 

da da pessoa física divide-se em duas partes: declaração de ren 

dimentos e deolaração de bens. 

Pretendlt-se no presente trabalho analisar, s,! 

paradamente, as duas partes, de vez que uma 6 complemento da o~ 

tra. 

O interesse maior 6, oontudo, em relação à d,! 

claração de bens, de vez que sobre ela repousa todo o controle 

aqui exposto, com apresentação da sua metodologia, relativamen

te ao conteúdo e preenohimento, a16m de outros aspectos de igual 

impo~ância. 

O capítulo ~eguinte trata exclusivamente da d,! 

claração de rendimentos. 
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3.1 DECLARAÇÃO DE RENDn!E1lTOS 

ASCARELLI(51), em 'poca quando ainda não exi~ 
tia a declaração de bens, já observara a importânoia da decla

ração de rendimentos sob seu &specto formal, definindo-a como 

o "ato formal obrigatcSrio do contribuinte, pelo qual este leva 

ao conhecimento da autoridade fisoal a ooorrência do fato ge~ 

dor e os demais elementos pertinentes A fixação ooncreta da 

prestação devida". 

A declaração assim definida, constitui tamMm 

o prcSprio formulário, como , conheoido. Anualmente, vem sendo 

cada vez mais aperfeiçoado, com mudança na cor e tamanho e i,n 

trodução de novos quadros e itens, faz e ndo-s e , ainda, acompa -

nhar de um folheto explicativo pera o seu preenchimento. 

E de se ress'altar que com essa pol!tic(~ de .2 

rientação voltada para o contribuinte a Secretaria da Receita 

Federal vem cumprindo a sua met~ de integração fisco-contribui,n 

te, proporcionando a este o preenchimento correto de sua decl~ 

ração de rendimentos, sem dificuldades e ajuda de terceiros, ~ 

ducando-o sobre a verdadeira função do imposto, de tal forma 

que, ao cumprir honest~ente o seu deve~ cívico, possa contri

buir na proporção certa do direi to que lhe cabe. 

A partir do exercíoio de 1974, passou o refe

rido formulário a ser bem mais prátioo, com a apresentação de 

dois modelos(A e B), o que vem facilitar, ainda mais, o seup~ 

enchimento, com vistas a atender às diversas classes ,de decla

rantes(com imposto a pagar ou a restituir e os "isentos do p~ 

gamento de imposto"). 

As pessoas físicas domiciliAdas ou residentes 

no Brasil são obrigadas a inoluir nas BUas declarações todos os 

(51) Ascarelli, T. - O FATO GERADOR DO IJ.fPOSTO DE RElIDA ~ 
Rubens Gomes de Souza in ESTUDOS DE DIP.EITO TRIBUT~RIO, 
Ed. Saraiva, ~ão Paulo, 1950, pág. 184. 
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rendimentos brutos(52} auferidos anualmente, quer os exiBte~ 

tas no país(53}, quer os do exterior(54}, desde que o total 

desses rendimentos seja superior ao limite de isenção fixado, 

todos os anos, por ato do Ministro da Fazenda. 

O lançamento do imposto de renda da pessoa 

física' o tipo de "lançamento misto", no qual cooperam de,! 

de o início, de um lado, o contribuinte ou terceiro obrigado 

e r de outro, a repartição fiscal. Dentro dos prazos previs -

tos, o contribuinte ou o terceiro obrigado apresenta declar~ 

ção que , apreciada pel~ repartição fiscal. 

A mat4ria tributável , declarada compulsor! 

amente pelo contribuinte. 

Dessa colaboração, como um dever cívico a 

que está obrigado o contribuinte, pode a repartição confiar, 

em prinoípio, ou submetê-la, se assim o entender,As revisões 

aritm'tica e definitiva ou dooumental, de conformidade com a 

lei de regênoia.(55) 
... 

Atrav's da revisao, na qual envolve inclusi 

ve s~licitação de esolareoimentos, justifioação e comprova

ção a respeito de deduções e/ou abatimentos(56) efetuados,a,! 

(52) ~: "Rendimentos brutos" são os ganhos derivados do 
capital, do trabalho ou da combinação de ambos 

(53) 

(54) 

(55) 
(56) 

e demais proventos 'previstos no RIR.(RIR,Art.34) 
Em outras palavras: , a remuneração bruta recJl 
bidaJ , tudo que a pessoa física aufere, sem 
qnalquer.desconto, seja dedução ou abatimento. 

RIR, Art. l~. 

RIR, Art. 53. 

RIR, Art. 334. 

l!2i!: "Dedução" significa subtração entre o "rendimento 
bruto" e a "despesa necessária à percepção do 
rendimento, inclusive os impostos específicos ~ 
lativos ao exercício da profissão.(RIR,Art. 59) 
"Abatimento" são os encargos(gastos sociais) in
dispensáveiS à manut6nção, segurança, cultura,eto, 
do declarante e/ou dos dependentes. 
Segundo Fábio Fanucohi .i.!! CU-rlSO DE DIREITO TRIE]! 
T~RIO ERASILEIRO,Vol.II,Ed. Resenha Tributária 
Ltda, são Paulo,197l,pág. 78, são os "dispêndios 
forçados do oontribuinte pessoa físioa ou esp61io 
que,pela sua natureza,não se ligam de uma. forma 
direta com os rendimentos auferidos.São os ... gastos 
realizados para a manutenção ,saúde , instruçaoãeto, 
do contribuinte e de seus dependentes,ou par a
plicação de valores em atividades incentivadas." 
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sia oomo de bens incluídos na declaração respectiva, a reparti 

çâo se certificar' da real situação eoonômico-financeira da pe~ 

soa física. 

Esse' o m&todo da "deolaração oontrolada", o 

qual, no entender de RUY :BARBOSA NOGUEIRA( 57) , "assegura maio 

res garantias formais e enfim o mais indicado para a melhor ju~ 

tiça da tributação. fi 

Das oito o&dulas em que se olassificam os ren 
dimentos, a o&dula UH" & a mais importante do presente estudo, 

por co~responder ao acr6scimo patrimonial tribut~vel apurado 

no modelo instituído para tal finalidade. Abrange rendimen

tos do oapital ou do trabalho não compreendidos nas demais c~ 

dulas, revestindo-se, por oonseguinte, de caráter residual em 

relação às outras. 

Cada rendimento s6 pode ser tributado em uma 

das oito c~dulas, dependendo de sua esp&oie ou natureza. No c~ 

so de não justifioação e n;o comprovação pelo contribuinte de 

determinado rendimento, a Administração Fiscal proceder~ ao lan 

çam-:::tlto "ex officio", classificando-o na c'dula "HIt, sem nece!!, 

sidade de investigar a origem' do ac~soimo patrimonial ou se 

tal rendimento pertence às outras o'dulas.(58) 

Se, todavia, ficar provada a origem dos ren

dimentos, não cabe a tributação na c~dula "H" mas sim na c&du

la correspondeute. 

Ainda com relação à an~lise da declaração de 

rendimentos, conv&m observar o "campo l", na parte re lat i va 

"ocupação prinoipal", relativamente aos dados pessoais do' 

olarante. 

a 

de -
Apesar das. modificações porque tem passado o 

formul~rio, todos os anos, a declaração do imposto de renda ain 

da se ressente de um maior aperfeiçoamento. 

Com efeito. Por falta de maiores esclarecimeA 

tos, o declarante muitas vezes tem d~vida no preencher e não a!!, 

sinala, com" devia, no l~ar proprio, reservado para a "ocupação 

(57) !Togueira, R. 13. - Opus ei t., p4g. 197. 

(58) RIR, Arts. 55, "c"; 58; 106. 
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prinoipa1" a sua :rtm9ão ou cargo que exerce em sua profissão, 

sendo esta expressão muito gen~rioa. Em assim prooedendo, di 

fiou1tar4, sobremaneira, a admissibilidade das dedu9ões plei

teadas, mormente quando se re1aoionarem oom atividade t&onioa 

do deo1arante, deixando sempre margem de d~vida ao revisor, o 

qual geralmente glosa tais despesas ou intima o interessado a 

eso1areoer determinado item de sua deo1aração, trazendo,assim, 

inoômodos que poderiam ser perfeitamente evitados. 

A experiênoia profissional tem revelado ser 

de grande importânoia fique eso1areoida devidamente a "ooupa

ção prinoipa1", "oargo" ou":f'un9ãoll, do oontribuinte, devendo 

ser o mais sofistioado possive1 para um tratamento fisoa1 mais 

just o e equânime. 

Assim sendo, sugere-se aos administradores 

tributários o aperfeiçoamento desse item nos pr6ximos formu1~ 

. rios. A inclusão de lacunas para o oargo e função, provave1 -

mente facilitaria a identifioação de ser t4cnioa ou não a p~ 

fissão do contribuinte, item impresoindíve1 para a revisão da 

deo1aração de rendimentos. 

Da mesma forma, qua.ndo indaga se "está dec1,! 

ração abrange rendimentos do "oônjuge" e "outro(s) dependen -

te(s)tt, o formulário deixa a desejar, oriando d~vida. Com .! 

feito. No regime de oomunhão de bens, por exemplo, pode o "oJ! 

tro oônjuge"(gera1mente a mu1heio) não possuir rendimentos e, 

nem por isso, ter' que deixar de ~er assinalado positivamente 

tal item. Preferível seria que a deo1aração perguntasse se os 

rendimentos do "outro cônjuge" estão ou não incluídos na de

olaração, face ino1usive a opção pela deo1aração em separado. 

Para suprir tal lacuna, na. dec1ara9ão do oô~ 

juge cabeça-do-casa1, quando da deo1aração em separado, no .! 

xeroíoio de 1914, ano-base de 1913, no oampo 2, na parte re1,! 

tiva aos dependentes considerados encargo de família, foi im 

provisadamente admitida a indicação de dados referentes ao "o~ 

tl~ cônjuge", com oitação do nome, CPF e renda 1íqüida(0 que 

veio facilitar o oômputo da renda líqüida do oasa1 para efei

to do preenohimento da papeleta para apuração do aor6soimo p~ 

trimQnia1 tributável), na ausência de campo pr6prio para tal 

fim. 
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3.2 DECLARACIO DE BENS 

3.2.1 FINALIDADE 

A partir do exeroíoio de 1963, ano-base de 

1962, foi introduzida no Brasil a ohamada "deolaração de bens", 

tendo sido instituída corno oomplemento, controle e aperfeiço~ 

mento da t~cnica de verifioação da renda e proventos das pe~ 

soas físicas, apurada mediante ootejo com a declaração de re~ 

dimentos. (59) 

Para TILBERY(60), a introdução da deolaração 

X de bens, no Brasil, oonstituiu, sem dúvida alguma, uma "oon -

tribuição notável no processo de moralização e consoie~t.iza -

ção do público contribuinte". 

Relativamente ~ esse aspecto, a deo1aração 

de bens vem cumprindo, indubitavelmente, a finalidade a que 

se propôs, fazendo com que o contribuinte sinta que est' sen

do oontro1ado pala Administrayão Fisoal e, em oonseqUênoia,o~ 

pra espontaneamente o seu dever fiscal, deolarando oorretame~ 

te e recolhendo em dia o seu imposto. 

Foi ela instituída oomo instrumento de oont~ 

le indireto do montante da renda declarada pelas pessoas frsi 

oas e originou-se da observação, ,pelas autoridades administ~ 

tivaa, do oresoimento do patrimônio imobiliário de muitos cOD 

tribuintes(revelado atrav~8 da declaração de a1ugu~is) em v~ 

lores inoompatíveis oom o nive1 de renda deolarada nos anos 

da aquisição desses bens.(6l) 

De fato, a deo1araçao de bens pode permitir 

um oontrole da vida do contribuinte, ao longo de alguns anos, 

Lei nQ 4.069, de 11/06/62, Art. 51. 

Ti1bery, H. - ANALISE DO INSTITUTO DA DECLARAÇÃO DE BENS 
FACE AO HIPOSTO DE RENDA, Opus cit., pég. 20/1. 

(61) Bulhões Pedreira, J. L. - IMPOSTO DE RElIDA, Justeo Edit.2 
ra Ltda, Rio de Janeiro, 1971, pág. 23-6. 
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revelada atrav's dos valores deolarados nos anos anteriores e 

base. Mesmo em apenas um exercíoio finanoeiro 'possivel ao 

administrador deteotar se determinada aquisição de bem m6vel 

ou im6vel foi ou não inoompatíve! oom a renda líqUida deola~ 

da no ano-base. Para um perfeito oontrole dessa situação, dJ! 

ver' o administrador se aoercar de oertas regras básioas e caJ! 

telas adiante indioadas, a fim de não cometer uma possivel iD 

justiça fisoal oontra o oontribuinte que, em muitos casos, ~ 

labora a sua deo~aração oom oompleto desconheoimento de leis 

e, em oonseqüência, pode vir a oometer um erro no preenchime~ 

to da mesma. O administrador perspioaz dever' saber distin -

guir, de iníoio, se o contribuinte est4 agindo de "boa-f'" ou 

se se trata de um "sonegador" que est4 tentando ludibriar o 

fisoo, num simples exame da deolaração de bens e de rendimen

tos. 

Por conseguinte, a deolaração de bens , um 

importante elemente de controle dos rendimentos e de bens das 

pessoas físioas, principalmente daquelas que viviam, por meios 

vários, fugindo à inoidência, de vez que os inoremento~ pat=l 

moniais irão acusar a existência de rendimentos sonegados.(62) 

Com efeito, apesar da declaração de rendime~ 

tos ser geralmente o meio de oontrole utili~ado pela Admi~is

tração Fisoal para o exame de deduções e/ou abatimentos inoa

bíveis e pleiteados pelo contribuinte, a deolaração de bens, 

tão importante quanto aquela, não pareoe receber, como devia, 

o mesmo tratamento da primeira, talvez por desoonhecimento de 

uma t'cnica operacional, oomo a que , apresentada no presente 

trabalho. 
o exame do oon"junto de rendimentos tri but4 --veis ou nao, direitos e dívidas efetuadas e liqüidadas, regi~ 

trado na declaração, possibilita ao fisco a verifioação de e

ventúais prátioas &onegat6rias num dado período-base.(63) 

Carneiro, E. - COMENTARIO A LEI N~ 4.l54J Edições Fina~ 
oeiras SlA, Rio de Janeiro, 1963, pág. 4'2. 

Fanucchi, F. - Opus cit., pág. 78/9. 
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De fato, a deolaração de bena, que inolui 0,2 

lunas para disoriminação de bens, direitos e dívidas e ônus 

reais, pelos anos anterior e base, pode revelar um prooesso 

sonegat6rio e sua investigação ~ um dos objetivos do presenta 

trabalho, que se ultima oom a instauração do competente lanç~ 

mento promovido de ofíoio pela r~partição fisoal. 

De igual opinião ~ GOMES DE SOUZA( 64) que oOJl 

sidera a deolaração de bens oomo "um elemento integrante de um -prooesso de lançamento "ex offioio" por imputada. sonegaçao de 

rendimentos" • 

Nota-se, assim, que, desde a sua existência, 

a declaração de bens tem indicado ser o melhor e mais efioieJl 

te meio de oontrole de que dispõe a Administração Fisoal para 

identificar, reprimir e coibir a sonegação do imposto de renda. 

E certo, porém, que tal poderoso instl~mento 

de controle - oonv~m repátir - não tem sido explorado conve~ 

entemente como devia ou o ;oi talvez muito pouoo, nos ~ltimos 

anos, pela administração do imposto, possivelmente pela oom 

ple,;'idade que encerra, segundo mui tos, ou mesmo pelo desconh!!, 

oimento, talvez, pela meior parte dos administradores tribut~ 

rios, de seu meoanismo operaoional e, ainda, da maneira co~ 

ta de se_ oaloular o ao~soimo patrimonial sujeito à tributa -
-9ao. 

o presente ensaio tenta mostrar exatamente a 

metodologia para apuração do ao~scimo patrimonial tributável 

e finaliza oom a oriação de um modelo de anáYise do oomporta

mento do oontribuinte diante da administração do imposto é e~ 

pelhado em sua declaração do imposto de renda. 

Pretende, assim, testar se a pessoa física 

declarante est4 ou não omitindo rendimentos à tributação oom 

vistas a reduzir(sonegar) o seu imposto de renda. Em oaso p~ 

sitivo, ~ oalculado o total da quantia omitida para a sua i~ 

olusão na declaração, acresoido da multa oabível, restabele -

oend~e, em oonseqüênoia, o real montante de imposto devido 

1 Fazenda Naoional. 

(64) Gomes de Souza, R. - DECLARAÇÃO DE BENS~ parecer sobre 
"Título ao Portadorll

, Revista Forense, vol. 204, pág.59. 
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Relativamente ainda à declaração de bens, pode 

a mesma servir, alternativa ou cumulativamente, a vários ~ins, 

tais como: 

a) controle das deolarações de rendimento·s das pessoas 

físicas para fins do imposto de renda(por exemplo,A~ 

gentina, ~rasil e COlômbia), 

b) controle da "mais-valia" apurada nas operações oom 

bens de capital, nos países onde há tributação dos 

ganhos de capital(por exemplo, Aregentina e Colômbia); 

o) apuraÇl:LO da base tributável pelo "imposto anual- sobre 

o patrimônio líqüido"(annual net wealth tax), nos p~ 

íses onde existe tal imposto(por exemplo, Colômbia e 

Alemanha); 

d) apuração da "renda consumida", tributável por utIl "im 

posto direto sobre despesas" (Expendi ture Tax), nos 

países cujo ·sistema tributário compreende esse tipo 

de tributo(por exemplo, India e Ceilão). (65) 

Afinal, qual a prinoipal finalidade da decla-
-raç&o de bens ? 

E permitir o controle dos bens, segundo TITO 

RESENDE, respeitado e profundo conhecedor da mat~ria fiscal,e~ 

peoialmente da legislação do imposto de renda. (66) 

Feita a declaração de bens, se mais ta~e uma 

nova declaração vier a demonstrar um ac~scimo de patrimônio 

que não corresponda aos rendimentos declarados para o efeito 

do imposto e tamb~m aos eventualmente não declarados porque 

não tributáveis - a diferença será incluída na cldula tfHIt.(67) 

Na maioria das vezes, po~m, o fisoo' que, 

mediante elementos vários(e não com a ajuda de nova deol~ração 

. do pr6prio contribuinte) irá apurar a existência de bens mai~ 

res do que os constantes da declaração apresentada, ou de ma1 
or valor. (68) 

Trata-se do controle indireto, atravls de o~ 

tras fontes de informações, as quais prestam auxílios valiosos 

(65) 
(66) 

Tilbery, H. - Opus cit., pág. 18. 
Rezende, T. - A DECLARAÇÃO DE EEllS E SEUS NIDIEROSOS PRO 
BLEh~S, Vol. XLII da Biblioteca da Revista Fiscal e de 
Legislação da Fazenda, Rio de Janeiro, 1963, pág. 14. 
Ibidem. 
Idem t idem, pág. 15. 
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-para apuraçao do ac~soimo patrimonial tribut~vel, quer pela a~ 

eênoia dos novos bens no patrimônio do oontribuinte, quer ainda 

pela diferença a maior entre os valores de custo ou de aquis! 

ção i~dicados na informação recebida e os constantes na declar~ -çao de bens apresentada espontaneamente pelo contribuinte. 

Para TILBERY, no entanto, a finalidade da d~ 

claração de bens não ~ a tributação do patrimônio, mas o contr2 

le da veracidade das declarações de rendimentos. E uma t~cnica 

que fornece A Administração um termo de comparação das posições 

patrimoniais no início e em fins do exercício.(69) 

Com efeito, não se cogita a tributação do p~ 

trimônio. A declaração de bens serve para informar aos adminis

tradores tribut~rios se a "renda líqUida disponível" d~ cobert~ 

ra aos dispêndios ou gastos verificados no ano-base t com aquisi -çao de bens, ou do saldo da poupança porventura existente. Indi 

ca, por outro lado, se houve ou não omissão de rendimentos a 

tributar. Para isso t devem ser levadas em conta tamb~m ~s dívi-
ise.tos 

das e ônus reais e os re~dimentos~ao fribut~veis ou tributáveis 

exclusivamente na fonte pagadora. que serão excluídos do total 

a tributar, em relação ao ac~scimo patrimonial. 

A mat~ria em apreço foi tamb~m objeto do "M!!, 

nual de ReviSão das Declaraçõee de Pessoas Físicas ll
, aprovado 

pela Ordem de Serviço SRRF/7~/nQ 31, de 03/08/73, em caráter pr2 

vis6rio, e de uso restrito dos funcionários que participam de 

tràbalhos de revisão e fiscalização nos 6rG~s sub-regionàis da 

Superintendência Regional da Receita Federal na 7ª Região Fis -

cal(jurisdições dos Estados da Guanabara, Rio de Janeiro e Espi 

rito Santo). 

Com relação à declaração de bens, destacam-se 

os seguintes t6picos: 

a} toda mutação patrimonial para maior, que não encontra na 

declaração de rendimentos ~~a justificativa, ou que não 

tenha indicada, de forma inequívoca, a sua origem,deve ser 

objeto de pedido de esclarecimentos; 

b) como exemplo de mutação patrimonial e que deve merecer mai 

or atenção por parte do revisor, está a doação. Os escla

recimentos a serem solicitados, no caso de doação, d~ 

(69) Tilbery, H. Opus cit., pág. 36. 
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ve. estende~e, inolusive, ao doador para confirmar a libe~ 

lidade e a capacidade finanoeira do mesmo(Pareoeres Normativos 

CST nQ 745/71 e 1.034/71); 

c) nenhum exame da situação patrimonial do casal poder« ser leva

do a bom termo, sem a an'lise conjunta das declarações dos c~ 
jugesJ 

d) as ações, cotas de participação de Fundos em Condomínio, títu

los da Dívida Pública, letras imobiliárias, letras hipotecárias 

e ORTN, que tenham sido objeto de investimentos para efeito de 

abati~ento da renda bruta ou redução do imposto, deverão ser 

relacionados com destaque e indicação da data e forma de subs

crição ou aquisição, da data da solicitação de anotação de in 

disponibilidade ou data da efetivação da cust6dia e nome da 

instituição depositária(Decreto-lei ng 1.161/71, Art. 3g , com 

a nova redação do Decreto-lei ng 1.214/72, Art. 4Q)J 

e) no oaso de existênoia de elevada quantia em dinheiro, dita o~ 

mo guardada em casa, o revisor deverá intimar o oontribuinte a 

esolareoer se a mesma foi aplicada no todo ou em parte e, se 

hO\~ler saldo, a relaoionar as c~dulas do numerário ainda exis

tente, indicando n~ero, s~rie e valor de oada uma; 

f) o pedido de eso1areoimento relativo ao aumento patrimonial não 

tributável, deoorrente de ágio ou lucro havido na venda de ~ 

ções, deverá versar sobre: 1) n~ero de ações, tipo e nome da 

sooiedade; 2) data, forma da aquisição e valor despendido; 3) 

data e valor da a1i~nação; 4) nome do oorretor ou entidade in

terveniente, 

g) verificar S8 foram oferecidos à tributação os rendimentos oor

respondentes a bens(im6veis, ações, títulos de renda, etc) o~ 

pazes de produzi-IosJ 

h) sempre que o revisor verifioar haver ooorrido mais de três op~ 

rações de venda e mais de três operações de oompra de im6veis, 

no período de um ano oivil, solioitar eso1areoimentos tendo em 

vista a possibilidade de equipa~ação do contribuinte à pessoa 

jurídioa(D30reto-lei ng 515/69); 

Ressalte-se, ainda, com relação à oompra e ve~ 

da de im6veis, que haver4 a equiparação da pessoa natural à pessoa 

jurídica, quando durante o prazo de três anos oonsecutivos houver a 
aquisição e subseqUente transferênoia a título oneroso de mais de 
seis im6veis(Decreto-lei n2 515/69, Art. 3g

). 
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Com relação às 
N 

de pr~dios incorporaçoes em 

oondomínio, a equiparação referida se dará oom a vinoulação a 

mais de uma inoorporação durante o prazo de dois anos oivis OO!! 
seoutivos(Deoreto-1ei nQ 515/69, Art. 4Q). 

Para os oasos de loteamentos de terreno P.! 
ra venda oom ou sem oonstruções, a equiparação se dar' oom a vi!! 

ou1ação a mais de um loteamento durante o prazo de três anos oi 

vis oonseoutivos(Deoreto-lei nQ 515/69, Art. 5Q). 

Essas são as observações julgadas mais impo~ 

tantes para o estudo que ora se pretende empreender. 

Finalmente, oabe registrar que a prinoipal 

finalidade da declaração de bens ~ realmente a de servir de meio 

oomparativo entre o oresoimento(ou deor6soimo) do patrimônio li 

qnido anual do oontribuinte e a sua renda líqüida disponível, 

permitindo, assim, verificação de possivel omissão de rendimen

tos não indicados pelO deolarante do imposto de renda. 
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3.2.2 COHTElIDO 

Observando atentamente a declaração de bens, 

vê-ae que ela conduz à idttia de "patrimônio 1íqtiido". 

Esse foi o princípio de todo o estudo aqui 

desenvolvido. 

GOlI.ES DE SOUZA ( 70), em suas s~ias lições s.,2 

bre tributação, refere-se ao conceito econômico de "rendimen

to" COIbO o resultado de um crittSrio comparativo entre o "pa -

trimônio" e o seu "produto". 

"Patrimônio"(ou capital) ~ o montante da r.1 
queza possuída por um indivíduo em um determinado momento. 

"Rendimento" ~ o "acrtSscimo patrimonial" v~ 

rificado entre dois momentos quaisquer de tempo. 

E, finalmente, "renda" ~ o "acrescimo total 

do patrimônio" ee um dado ;,eríodo de tempo, enquanto "rendi -
-mento" ~ cada uma das parcelas de que se compoe esse acresci-

me. 

Tal conoeituação , apenas te6riea. 

Para o CTN quando define o fato gerador do im 

p~sto de renda, como foi visto, fala em aquisição de disponib! 

1idade eoonômioa ou jurídioa de "renda" e "proventos", em fun

ção do produto do oapital, do trabalho ou da combinação de am
bos e de aore~eimos patrimoniais, respeotivamente. 

Confirmando o entendimento te6rico acima ref~ 

rido, PALDES VALERIO(71) ensina tamMm que "patrimônio"~' o 

montante da riqueza possuída por uma pessoa físioa ou jurídica 

em determinado momento e "renda" - o inoremento, acresoimo ou 

aumento do patrimônio, verifioado entre dois momentos quaisquer 

de tempo. 

Levando tais conceitos para a declaração de 

bens, pode-se então dizer que cada bem,possuindo um valor de 

ousto, quando adqüirido, oompõe o "patrimônio" do contribuinte. 

O crescimento ou acréscimo do patrimônio, verificado entre o ~ 

no anterior e o ano-base corresponde teoricamente à"renda". 

(70) Gomes de Souza, R~ - HlPOSTO SOBRE A RElIDA in ELEl'IEllTOS DE 
DIREITO TRIEUT~RIO,Ed.Financeiras S/A,Rio de Janeiro,1954, 
.á2s 81/2 . 

(71)PVl1~rio, ~. p. - PROGRAMA DE DIREITO TRIBUT~RIO(Parte E!J. 
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Como parte integrante da declaração de rendi 

mentos, a pessoa física apresentar' relação pormenorizada dos 

bens im6veis e m6veis que, no país ou no estrangeiro, consti

tuam destacadamente o seu patrimônio e dos seus dependentes, 

em 31 de dezembro do ano-base.(12) 

E oportuno lembrar que IIbem" acima referido 

~ o do conceito econômico. A prop6sito, SERPA LOPES(13) ~ e3 

plícito quando assevera que "sob a denominação de bens são 

designadas todas as coisas que, podendo proporcionar ao homem 

uma oerta utilidade, são suscetíveis de apropriação privada. 

Força ~ não confundir ooisas com bens. Distinguern-se como a 

espéoie do gênero. Todos os bens são ooisas, mas nem todas as 
.... 

ooisas sao bens. Sob o nome de coisa, pode ser ohamado tudo 

quanto existe na natureza, exceto a pessoa, mas como bem s6 

~ considerada aquela coisa que existe proporcionando ao homem 

uma utilidade, po~m com o requisito essencial de lhe ficar 

suscetível de apropriação." 

13EVIIAQUA(14) distingue "bem econômico" de 

"bem jurídico ll
, esclarecendo C!1'~ "em sentido filos6fico, h§.m 

~ tudo quanto corresponde, de modo geral, à satisfação dos 

nossos desejos. Para o economista, 6 o que corresponde à s~ 

tisfação das neoessidades peesoais ou sociais, ~ o útil. Os 

nossos desejos íntimos, &8 nossas aspirações puramente morais, 

estéticas ou científicas desenvolvem-se em campo diferente do 

econômico e do jurídiCO. Sem dúvida, o bem jurídico é, também, 

utilidade, quando ~ parte componente do patrimônio, que se d~ 

fine como o complexo das relações jurídicas de valor econôm1 

co. Mas, além dos bens patrimoniais, o direito protege inte

resses de outra categoria, nas relações de ordem moral e na 

constituição da família." 

pecial), Edição Sulina, Livrar',a Sulina Editora, Porto 
Alegre, 1911, p4g. 61. 

RIR, Art. 100. 

Serpa Lopes, )1. M. de - CURSO DE DIREITO CIVIL, Livra
ria Freitas Bastos, Vo1. I, 5ª ed., Rio de Janeiro,1971, 
p~. 316. 
Bevi14qua, C. - DIREITO DAS COISAS, la Vol., Revista F~ 
rense, 4ª ed., Rio de Janeiro, 1956, pág. 12. 
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A deolaração de bens, que reflete a situação 

patrimonial em oada ano(anterior e de base) do oontribuinte e 

de seus dependentes, oont4m: 

a} BENS IMOVEIS, assim entenditios(75}: 

o solo oom a sua superfíoie, os seus aoessórios e ~ 

jaoênoias naturais, oompreendendo as ~rvores e frutos 

pendentes, o espaço a'reo e o subsolo(imóveis por ~ 

tureza) ; 

tudo qu~nto o homem inoorporar permanentemente ao s.Q. 

lo, oomo a semente lançada à terra, os edifíoios e 

oonstruções, de modo que se não possa retirar sem de~ 

truição, modifioação, fratura, ou dano(imóveis por ~ 

oessão); 

tudo quanto ao im6vel o proprietário mantiver inten

oionalmente empregado em sua exploração industrial, 

aformoseamento, ou comodidade(imóveis por acessão i~ 

teleotual) ; 

imóveis para os efeitos legais: os direitos reais s.Q. 

bre imóveis, inclusive o penhor agrícola, e as açõp~ 

que os asseguram; as apólioes da dívida p~blioa one

radas oom a ol~usula de inalienabilidade; o direito 

à sucessão aberta. 

b) BENS MOVEIS, assim chamados os bens suscetíveis de movi

mento próprio ou de re~oção por força alheia.(76) 

Consideram-se móveis para os efeitos legais: -os direitos reais sobre objetos móveis e as açoes 

correspondentes; 

os direitos de obrie~ção e as ações respectivas; 

os direitos de autor. 

o) Outros bens, tais como: 

- valores ou depósitos em dinheiro(bens disponíveis ou 

numerários) em poder do declarante e/ou em estabele

oimentos de o~dito(bancos,Caixa Econômica, entida

des financeiras, etc), existentes no país e/ou no e~ 

(75) Código Civil Brasileiro, Arts. 43/4. 
(76) Idem, Arts. 47/9. 
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terior(neste caso, expreS80s em moeda do país a que se 

referirem) ; 

investimentos(incentivos fiscais), considerados oomo ~ 

batimento da renda bruta. 

d) Dívidas e ônus reais, assim considerados os ônus reais e 

obrigações contraídos para com terceiros, tais como hipo

tecas, dívidas contraídas para aquisição de bens m6veis el 
ou im6veis, empréstimos, etc, valores esses que deverão 

ser "subtraídos" do total dos "bens e direitos" ·"a.ra apu

ração do patrimônio líqüido do interessado, em oada ano. 

Excluem-ee da deolaração de bens: 

peças de mobiliário que não oonstituirem obras de arte, 

ou suntuárias; 

vestuário e objetos de uso pessoal; -utensílios, quando nao forem de valor venal apreci4vel 

nem susoetíveis de exploração eoonômica. 

o formulário de deolaração do imposto de re~ 

da de pessoa física vem, anualr: . .mte, esolareoendo, de maneira 

resumida, que na declaração de bens( inclu.sive dos dependentes) 

devem ser relaoionados os bens existentes no país e no exte -

rior, oompreen~endo: prédios, terrenos, direitos reais sobre 

im6veis, dinheiro, dep6sitos banoários, créditos, títulos, s~ 

moventes(gado), j6ias, pedras e metais preoiosos, eto. Exolu

em-se os m6veis e utensílios de uso dom~stico, o vestuário e 

objetos de uso pessoal não susoetíveis de exploração eoonômi-

080. 



3.2.3 DISCRIMINAÇIO 

Na disoriminação dos bens , indispens4vel que 

haja perfeita identifioação. 

Com relação aos bens im6veis, devem oonstar,~ 

brigatoriamente: 

a) identifioação do im6vel(terreno, oasa, apartamento), l~ 

calização, data de aquisição, documento formal ou inst~2 

mento de aquisição ou transferência de propriedade do bem 

(esoritura prtblioa de promessa de compra e venda ou defi 

nitiva, contrato particular, carta proposta, formal de 

partilha, etc), com indicação do livro, folha, eto, do 

cart6rio de notas em que o mesmo foi lavrado, assim oomo 

o valor de aquisição ou custo hist6rico(valor original). 
I 

C~servar, quando do exame da declaração, 

se a pessoa física "valorizoutl o bem, por conta pr6pria, 

atribuindo-lhe determinado "valor venal ll
, julgando, com 

isso, "oorrigir" o valor de aquisição, em faoe do tempo 

decorrido e do desgaste inflacionário. Neste caso,inco~ 

rer4 em erro, pois o que determina a lei 6 que deve ser 

deolarado o valor de aquisição(custo hist6rico), por se 

tratar dú valor despendido na obtenção do bem, de oonf0I 

midade ~om os -respectivos instrumentos de transferência. 

Aquisição - define TITO REZENDE - 6 expressão 

mui to mais ampla do que oompra. Por outras palavras: aqui 
sição 4 o gênero, de que são esp~cies a compra, o recebi 

mento de um bem em p~amento, a permuta, a doação, a h,2 

rança ou o legado recebido, o ganho em sorteio, etc.(??) 

Portanto, , obrigat6ria a indicação do custo 

de aquisição dos bens, dev~ndo, assim, constar das colu

nas pr6prias dos valores; é facultativa a indicação do 

valor atualizado do mercado, que pode ser acrescentada 

no corpo da declaração, na parte da descrição dos bens.(?8) 

(77) Rezende, T. - Opus cit., pág. 33. 

(78) Tilbery, H. - Opus cit., pág. 38. 



A inclusão do valor atualizado de mercado, na 

parte descritiva ou hist6rica dos bene visa, de certa forma, .! 

tender aconselhamento de estabelecimentos de oréditos para o~ 

tenção de empréstimos. Tal valor poder4 ser passado por certi

dão espeoial a ser fornecida pelos 6rgãos da Secretaria da R~ 

cei t a Federal. 

No caso de bens m6veis recebidos em doação ou 

adqüiridos antes de IQ/I/63, segundo a lei de regência(19), p~ 

der' ser dispensada a indioação do valor de aquisição, desde 

que, justificadamente, não exista o respectivo instrumento de 

transferência da propriedade. Neste caso, é facultada a decla

ração pelo valor venal. Trata-se, como se vê, de dispOSição l~ 

gal transi t6ria, que com o decorrer do tempo, nenhuma influên

cia terá nas declarações de bens posteriores e na apuração do 

acréscimo patrimonial. 

b) todos os bens em geral, sendo qu~ nas declarações anteriores, 

isto é, até o exercício de 1970, inclusive, por não exi-tir o 

campo 4, que trata exclusivamente dos rendimentos e acréscimos 

patrimoniais isentos, não í;ribu.~'veis ou somente tribut'veis 

nas fontes pagadoras, deverão ser discriminados aqueles bens 

adqUiridos e vendidos dentro do ano oivil, mediante citação da 

documentação oomprobat6ria hábil e idônea, a fim de que possam, 

ooasionalmente, vir a j'.lst:'-ficar um possivel acrésoimo patrim,2 

nial havido, com o montante recebido nessa transação. Neste c,! 

so, os valores de compra e de venda deverão figurar apenas na 
... 

coluna descritiva dos bens e nSO na de valores. Nesse sentido 

eram as reoomendações do extinto D.I.R.: no caso de o contri -

buinte haver adqUirido e vendido os mesmos bens no ano de base, 

deverá discrimin'-los, indicando os respectivos valores de com 

pra e de venda, segundo indicações do D~partarnento do Imposto 

de Renda, em instruções divulgadas.(80) 

Com o surgimento do campo 4, acima referido, 

ou seja, do exercício de 1971 em diante, basta a indicação de~ 

sa situação no referido campo, devendo, contudo, o contribuin

te ficar de posse da documentação de compra e de venda, para ~ 

RIR, Art. 101, §lQ. 

Vianna, L. G. - A D~LARAÇÃO DE DEUS .i!! CEFIR nQ 38, julho/ 
setembro de 1967, Sao Paulo, pág. 17. 
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-ma possivel oomprovaçao do deolarado, quando for ohamado 

pela repartição fisoal. 

Al~m disso, essa providênoia evitará, oe~ 

tamente, que a autoridade fisoal venha a exigir do oo~ 

tribuinte, nos termos do Art. 408 do RIR(intimação refe

rente ao lançamento "ex offioio"), os esolareoimentos que 

julgar neoessários acerca da origem dos reoursos e do de~ 

tino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as altera

ções deolaradas importarem em aumento ou diminuição do 

pat rimônio. (81) 

o) semoventes, assim entendido o gado e outros animais, 

que deverão oonstar da declaração de bens, quer para os 

oontri buintes da o~dula "Gil, quer para. os demais. (82) 

d) bens em condomínio, indicando-se a natureza e a propor -

ção das ootas respectivas.(83) 

E preoiso não cnnfundir "condomínio" oom 

"sociedade oomercial". Com efeito, as autoridades adiini§. 

trativas têm tributado contribuintes que, com habitual i

dade, vêm adqUirindo terren~s, fazem ou mandam fazer coP~ 

truções e, em seguida, as vendem, sempre em nome coletivo, 
. . . 

suportando seus proprietários os encargos em partes iguais 

e se beneficiando dos luoros havidos. Esse tipo de opera

ção ~ um caso típioo de "sociedade de fato"(não registra

da) e não "oondomínio", que o regulamento de regênoia equi 

para às sociedades regularmente constituídas para efeito 

de t ri butação. ( 84) 

Da forma oomo pretendiam os contribuintes ~ 

ra tamMm não serem tributados na "pessoa jurídicatt(soci~ 

dade de fato), em face da não tributação do "luoro imobi

liário" e da não equiparação da "pessoa física ou natural ll 

à "empresa individual",de quetr~ta o Decreto-lei nQ 515/ 

69, fioando, assim, isentos de qualquer tributação. Se ~ 

RIR, Art. 103. 
RIR, Art. 102 e Decreto nQ 66.095, de 20/01/10• 
RIR, Art. 31. 
RIR, Art. 15, § lQ; CTN', Art. 126, inciso 111; CcSdigo 
Civil Brasileiro, Art. 1.363 e Art. 1.042 e parágrafo 
único do Anteprojeto do novo CcSdigo Civil Brasileiro, 
que o aperfeiçou, secundo o qual, "celebram contrato 

39 



alhlente fossem considerados "condomínio", estariam amparados por 

lei, em face da não equiparação deste às IIsociedades de fato~(85) 

Por oportuno, cabe aqui fazer-se a distin -çao entre ambos conceitos. 

"pondomíni~ ~ '.un é\.BTUpamento ,,'sui generis" 

de pessoas, reguladas por ~nstrumento p~bli~, que estabelece 

quais as partes indivizíveis e quais aquelas de que cada condôm! 

no pode dispor livremente, inclusive para os fins de alienação,a 

ele cabendo, exclusivamente, os lucros ou prejuizos nessa opera

ção. Na comunhão há anenas propriedade em comum. Cada condômino 

possui uma quota ideal da coisa em comunhão. Mas não há fim co 

~, pois cada condômino trabalha por si e para si. Os condômi 

nos podem reunir-se para usar ou fruir, ma.s não soma.m esforços 

em busca de um objetivo comum. E ainda quando a administração da 

coisa em comum ~ institucionalizada, existe apenas modalidade de 

propriedade, e não associacão pRra alcançar fins comuns através 

da colaboração ativa dos condôminos ou consortes ll .(86) 
IICelebram contrato de sociedade as pessoas 

que mutuamente se obrigam a pombinar seus esforços ou recursos,na 

ra lo(~rar fins cor.mns". (81) 

Portanto, entendem as autoridades adminis

trativas crue a aquisição de terrenos, construção de imóveis e a 

conseqüente venda dos mesmos, por mais de uma pessoa, ou seja, em 

nome coletivo, em que ambos proprietários suportaram os encargos 

da aquisição e construção e, em partes iguais ou proporcionais ,se 

beneficiaram dos lucros obtidos na alienação, são "operações co -

merciais" e, como tais, sujeitas à tributação como "pessoa jurídi 

call
, em face da sua equiparação às sociedades de fato(não registr~ 

das) e, também, por outro lado, não ser tal associação considera

das "condomínio", para os efeitos da legislação do imposto de re,!! 

da. 

de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a con
tribuir com bens e serviços para o exercício de atividade ec.Q 
nômioa e a partilha, entre si,t dos resultados"; lia atividade 
pode restrinGir-se à rep.lizaçao de um ou mais nec:ócios dete.!: 
mine.dos. lI

• "1',. capacidade tributária passiva independe: - de 
estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando 
que se configure uma unidade econômica profissional l1 (CTU,Art. 
126, inciso 111). 
Decreto-lei n 2 515, de 07/04/69, Art. 1Q • 

Bulhões Pedreira, J. L. - Opus cit., par. 1.21(21), pág.1-40• 
Código Civil Brasileiro, Art. 1.363. 
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e) j6ias, pedras e metais preciosos. 

E muito com\.'m o contribuinte "estimar", por 

conta própria, o valor das j6ias que possui ou de uso da família. 

Nesses casos, deve ser sempre declarado o v~ 

lor de custo, constante da respectiva nota fiscal, salvo se as 

j6ias tenham sido recebidas de presente, quando, então, deverá 

ser mencionada tal circunstânoia, na parte relativa à descrição 

dos bens. 

f) bens de filhos menores.(88) 

g) bens do cônjuge considerado "não cabe ç a.-do-eas aI ", que farão pa.!: 

te da declaração de bens do "cabeça.-do-casallt(geralmente o mari

do), quer a declaração seja conjunta, quer seja apresentada em 

separado, no regime de comunhão de bens.(89) Entretanto, no c~ 

so de regime de comunhão de ben~, se a declaração for apresenta.

da em separado e os bens forem gravados com cláusulas de incomu

nicabilidade e inalienabilidade, estes farão parte da deolaração 

de seu proprietário.(90} 

Mesmo no regime de "separação total de bens", 

~ preciso considerar que os adqUiridos na c~nstância da socieda.

de conjugal são comuns, salvo convenção em contr~rio.(9l) 

h) bens do esp6lio.(92) 

i) bens dos que transferirem residênoia do país para o exterior e 

(88) RIR, Art. 22 • 

(89) Instrução Normativa SRF n2 004, de 08/01/74, item VIII. 

(90) RIR, Art. 32 , § 22 • 

Nota: Incomunicabilidade, conv~m l~mbrar, ~ o ttcar~ter de _ce.!: 
tos bens que, por determinaçao legal ou por disposiçao 
de vontade, não podem ser transferidos do patrimônio de 
uma pessoa para o de outra ll .(:iIovo Dicion~rio Jurídico Bra ... 
sileiro, de Jos~ Háufel, Vol. 111, Jos~ Konfino - Editor). 
;rnalienabilidade ~ a llqualidade dos bens que,_pela sua no! 
t~reza, por um ato de vontade ou por disposiçao da 1ei, 
nao podem ser alienados, isto &., cuja propriedade nao p~ 
de ser transferida a outrem e que nao podem ser gravados 
com ônus reais. Ex: inalienabilidade dos bens públicos.i
nalienabilidade dos bens de família, etc.n(Idem, idem) 

Silva Filho, U. R. - DA DECLARAÇ710 DE BENS in ° DiPO:3TO DE REU 
DA ~ÃPLICADO PARA 1966, Gráfica Auriverde Ltda, Rio de Janeirõ, 
1966, pág. 10. 

RIR, Art. 52. . 
Nota: Esp61io siV1ifica universalidade de bens, isto ~,o con 

junto de bens ou o patrimônio deixado pelo "de cujus"( o 
falecido}. 

;1 
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vice-veroa, em oar~ter definitivo(93), sendo que, no primeiro 

caso, a declaração de bens abrangerá o período de 12 de janei 

ro at6 a data anterior a do pedido de certidão negativa do im 

posto de renda para viajar. 

j) im6veis rurais, que poderão ser indicados por valor reajusta

do, na parte desoritiva dos bens, sem que a diferença de p~ 

trimônio resultante do referido reajustamento precise ser co,!!! 

provada ou sofra tributação, mas o valor não poderá ser infe

rior ao preço de a~tisição do im6vel e das inversões em ben -

feitoria~, atualizadas de conformidade com os índices de co~ 

reção monetária fixados pelo Hinistério do Planejamento e Coo~ 

de nação Geral.(94) Aconselha-se, contudo, sempre que possivel, 

declarar ditos im6veis pelo valor de custo. 

k) ações ao portador não identificado. 

no Decreto nl! 5l.900/63(Art. 65, inciso IV) 

declarou-se expressamente pela não obrigatoriedade de inclusão 

das ações ao portador, se não identificado. Os regulamentos po~ 

teriores - Decretos nQs. 55.866/65 e 58.400/66(atualmente em vl 

~or) - excluiram esse dispositivo. Dessa forma, entendem as a~ 

toridades administrativas ser obrigat6ria a indicação das ações 

ao portador não identificado nas declarações de bens. Consult~ 

do a respeito da obrigatoriedade ou não da inclusão desses ti 

t~los na declaração de bens, o ex-DIR respondeu afi~ativamen-

te.(95) 

Em interessante e respeit~vel pareoer, GQ 

}ms DE SOUZA(96) conclui contrariamente, confo~ne se vê na ~ 

menta abaixo transorita: 

"Os títulos ao portador são instrumentos de relações 

oontratuais. 

Não 6 possivel suprimir o anonimato sem alterar sub~ 

RIR, Ar~r. 11 e 12. 

RIR, Art. 102. 

Nota: Ver a respeito coment~rios de S.I. Cilento in INTERPRE 
TAÇÃO Coz.( EXDIPLOS PMTICOS DO H:FOSTO DE EmA, Max -

.Limonad Editor, são Paulo, 1967, pág. 302 e, ainda, J~ 
s6 Luiz Bulhões Pedreira, Opus cit., p~g. 23-7/8. 

Gomes de Souza, R. - n.wryISTA FOBENSE, Vol. 204, págs. 59/76. 
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tancialmente a natureza jurídica dos títulos ao por -
tador como bens patrimoniais. 

A obrigação imposta As pessoas físicas, de relaci2 

nar anualmente os bens componentes de seu patrimônio 

no ano-base, para os efeitos da Lei n2 4.069, de-1962, 

não inclui os títulos p~blicos ou particulares ao pOF, 

tador. 

Interpretação dos Arts. 51 e 52 da Lei n2 4.069, de 

1962. 11 

E bem verdade que, como conseqüência dessa in 

terpretação, a precisão aritm~tica do controle fica reduzida. Qua~ 

do se admite a omissão nas declarações de bens de títulos ao port~ 

dor, o instrumento de fiscalização perde parte de sua efic~cia.(91) 

O ônus da prova de que determinados rendimen

tos se originaram da venda de títulos ao portader não identificado 

cabe ao contribuinte. A necessidade de comprovação prov~m da pró -

pria sistem~tica da declaração de bens. As provas, como & sa~ido, 
nem sempre são f~ceis de conseguir, daí a recomendação pela inclu

são dos títulos ao portador não ideni;;ficado na declaração de bens 

de seu titular. (98) 

Em resumo, se & uma realidade que no sistema 

jurídiCO brasileiro o instituto do título ao portador continua em 

pleno vigor e que a legislação tribut~ria reafirma a faculdade da 
-opçao para o anonimato, seria uma atitude incoerente e i16gica p~ 

ra exigir, ao mesmo tempo a inclusãe obrigatóriã desses títulos na 

declaração de bens. 

Nã. obstante essa opiniãe doutTin~ria, aquele 

autor tam~m considera, na pr~tica, a inclusão dos títulos ao po~ 

tador na declaração de ber~, em todas as circunstâncias, extrema

mente aconse1h~vel, não apenas para atender às instruções dos ór

gãos administrativos e para cooperar com a fiscalização, mas no i~ 

teresse do contribuinte. 

(97) Ti1ber,y, H. - Opus cit., P'e. 51. 

(98) Nota: Sobre o assunto, ver o Acórdão n2 10.252/72 do Primeiro 
Conselho de Contribuintes, ?ub1icado na CEFIR nQ 79, f~ 
vereiro de 1974, p~gs. 151/1'3. 



De idêntica opinião ~ ERYl.1It CARNEIRO( 99), ao .! 

1ertar o contribuinte sobre as oonseqüências que dever' arcar, no 

oaso de não serem declarados os títulos ao portador não identifi-

oado: 

a} posteriormente, quando eles apareoerem, por qualquer 

motivo, ficar4 obrigado a provar oom que reoursos f2 

ram adqUiridos; 

b) no caso de seu faleoimento, se esses bens aparecerem 

com seus benefici~rios, herdeiros ou sucessores, e~ 

tes ficarão em dificuldade para fazer essa provaJ 

o) finalmente, se forem apresentados em invent~rio e não 

puder ser comprovada a sua aquisição e os recursos 

com que foi feita esta, estarão sujeitos à tributação. 

Portanto, interessante e mesmo aconselhável se 

torna a inclusão dos títulos ao portador não identificado na de

claração de bens, a fim de que possam vir a justifioar, ocasiona! 

mente, um possive1 acr~soimo de pa~rimônio devido ao numerário p~ 

porcionado pelo resgate desses títulos, provando, assim, que aqu~ 

1e aument\: não resultara de rendimentos or.1itidos. 

1) benfeitorias realizadas no im6vel, as quais poderão ser declaradas 
, 

isoladamente do valor do im6vel ou englobadamente, sendo que, ne~ 

te ~timo caso, o valor a ser indioado no ano anterior ter' ape -

nas a quantia correspondente A aquisição do im6ve1 e o do ano-base 

ser' o somat6rio dos valores de aquisição do im6ve1 e das benfeit2 

rias realizadas naquele ano, se for o caso. (100) 

m) obrigações, ap61ioes, eto, deverão ser mencionadas com indicação 

da quantidade, valor nominal e os respectivos números, ou as cau

telas que 08 representem. (101) 

(99) Carneiro, E. - cono FAZER DB:LARAÇIO DE RElIDA E DE BEUS, lª Ed., 
Edições Financeiras S/A, Rio de Janeiro, 1967, p'g. 57. 

(100) Gama, J.F. d~ Carvalho; Castro, J.L. de; Venezian, A. - IMPOSTO 
DE ~~lmA APLICADO - PESSOAS FISICAS, 1974, Vo1. I, Editora Re
senha Tributária Ltda, são Paulo, 1974, pág. 119. 

(101) Costa, L.L. - II:FOSTO DE m~I;:;)A DAS P~SSOAS FISICAS(CUIA GERAL), 
Editora Resenha Tributária Ltda, são Paulo, 1972, pág. 17. 
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n) depcSsi tos, em meeda corrente nos ~Btabelecimentes banc'ries si 

tuades dentro ou fora do territ6rie brasileire, deverão ser 

indicados atrav~s dos saldos credores existentes no dia 31 de 

dezembro do ano-base ou no derradeiro, dia do perío'do a que os 

rendimentos declarados corresponderem.(102) 
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e) títulos representatives de investimentes eu inoentives fisoais, 

tais oome ootas eu oertifioades de partioipações de fundos em 

oondomínio, letras hipoteo'rias, oadernetas de poupança, obri 

gações reajust4veis do Tesouro Nacional, ações novas de soci~ 

dades anônimas de capital aberto, letras imobili~rias, ações 

adqUiridas de instituições financeiras, ações de empresas in

dustriais ou agríoolas de interesse para o Nordeste(SUDENE)ou 

para a Amazônia(SUDAM), florestamento e reflorestamento, ações 

de empreendimentos turísticos de sociedade anônima de capital 

aberto, ações de sociedades de investimentos, debêntures c~ 

~uns, conversíveis e convertidas em ações, títulos da dívida 

p~blica de emissão dos Estados e MunicípiOS, deverão figurar 

na declaração de bens, individualizada e destacadamente, com 

indicação expressa da data e forma da subscrição ou aquisição~ 

da data e forma da solicitação de anotação de indisponibilid~ 

de ou da data de efetivação da custcSdia e nome da instituição 

deposit~ria.(103) 

(102) Ibidem. 

(103) Nota: Quando da aquisição ou subscrição dos títulos acima, 
dever4 o contribuinte fazer a co~unicação das aplica 
ções financeiras, diretamente ou por intermédio d; 
instituição financeira, Eara efeito de ser anotada a 
indisponibilidade das açoes, pe12 prazo de 2(d2is) ~ 
nos, contados da data de aquisiçao ou subscriçao(Art. 
211 , inciso I, do Decreto-lei n ll 1.161, de 19/03/71, 
com a nova redação dada pelo Art. 411 do Decreto-lei 
n ll 1.214, de 26704/73 e Art. 42 do Decreto-lei n ll ••• 

1.338, de 23/07/74) ou, com relação aos demais títu
los, torna-~e obrigatcSria a custcSdia dos mesmos em 
instituição financeira da escolha dos aplicadores,em 
conta especial, onde permanecerão indisponíveis pelo 
mesmo prazo de 2(dois) anos, contados da data da ef~ 
tivação da custcSdia(Art. 22 , inciso 11, dos mesmos ' 
diplomas legais anteriormente mencionados, Art. 811 

do Decreto-lei n ll 1.283, de 20/08/73). 
Com referência ao assunto, ver IMPOSTO SOBRE A RENDA 
DAS PESSOAS FISICAS - EDIÇÃO ESPECIAL - 1973, Vol. I, 
Editora Resenha Tribut~ria Ltda, são Paulo, 1973,p4g. 
161, ou, ainda, dos mesmos autores J.F. de Carvalho 
Gama, J.L. de Castro e A. Venezian - IMPOSTO ~E RENDA 
APLICADO, PESSOAS FISICAS, 1974, Vol.I,opus c1t,p4g.ll9. 



p) im6vel vendido durante o período do ano-base ser~ discrimin~ 

do na declaração de bens com indicação da data em que foi ve~ 

dido e o valor da venda, com indicação da respectiva escritu

ra, sendo que na coluna relativa ao ano anterior constará o 

valor que fora consignado na última declaração e na coluna ~ 

ferente ao ano-base apenas um traço ( - ), indicativo de sua 

inexistência em 31 de dezembro. 

Registre-se, finalmente, que o valor de aqui 
sição de qualquer bem deverá ser indicado: 

a) na última coluna da declaração de bens, quando a aqui

sição tiver ocorrido no ano-base; 

b) nas duas colunas - do ano-base e do ano anterior -qua~ 

do o bem tiver sido adqUirido em ano anterior ao de b~ 

se; 

c) apenas na coluna do ano anterior, se o bem houver sido 

alienado no ano-base. 

Esses são os aspectos mais importantes com 

que se defronta o declarante por ocasião do preenchimento de 

sua declaração do imposto de renda e referentes à discrimina--çao dos bens.· 

A parte seguinte do presente trabalho trata 

da evolução ou aperfeiçoamento da declaração de bens, morm~n

te a partir do ano de 1969, quando foram estabelecidos c~it~

rios referentes a propriedade e posse de determinados bens,os 

quais podem evidenciar sinais exteriores de riqueza e contri

buir para a determinação da renda auferida ou consumida dos 

contribuintes submetidos à fiscalização. 



3.2.4 APERFEIçOAMENTO 

A declaração de bens vem sendo modificada(104), de~ 

de a sua instituição, com vistas, evidentemente, a tornar-se um i~ 

trumento de controle cada vez mais aperfeiçoado. 

Pela primeira vez, no exercício de 1969, ano-base 
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de 1968, o Ministro da Fazenda estabeleceu independentemente do li 

mite legal, com base no rendimento bruto, também o limite econômico, 

mediante o critério de propriedade ou posse de determinados bens,co~ 

rigindo, dessa forma, a lacuna at~ então existente.(105) 

Esse novo critério passou a ser obrigat6rio e auto

maticamente abranee a declaração de bens, por ser parte integrante 

da declaração de rendimentos, cujos valores e o pr6prio critério vêm 

sendo atualizados e aperfeiçoados a cada ano que passa. 

Outra inovação que veio aperfeiçoar ainda mais a d~ 

claração de bens foi a inclusão do campo 4 do formul~rio dos I· valo

res não tribut~veis", relativamente ao exercício de 1971, ano-:-base 

de 1970.(106) 

Para o exercício de 1972, ano-base de 1971, o "cam

po 4" do formulário passou a ter a denominação de "rendimentos e !: 

c~scimos patrimoniais não tributáveis ou somente tributáveis nas 

fontes pagadoras", facilitandc, assim, o cont~ole para verificação 

do ac~scimo patrimonial.(101) 

LEITE COSTA, em seu prático manual(108), relaciona, 

por ordem alfabética, para facilitar a identificação e consulta, di 

versos "valores que não são tributáveis". 

As alterações foram introduzidas pelos Arts. 10, alínea 
"g" e 64, do Decreto n~ 51.900, de 10/04/63; Arts. 33,.! 
línea "c:l e 57 a 62 do Decreto nQ 55.866, de 25/03/65; 
Arts. 55, alínea "C" e 100 a 106 do Decreto nQ 58.400, 
de 10/05/66. 

(105) Ver ~ 17. 

(106) Instrução normativa SRF nQ 33, de 14/07/70, do Secret~rio da 
Receita li'ederal. 
Nota: Os "valores não tributéveis ll ou "excluídos de tributa
- ção" são, dentre outros, os constantes dos Arts. 36,129 

e l36(estes dois últimos revogados pelo Art. 2Q do De
creto-lei n 2 94, de 30/12/66) e Art. 500 do RIR. 

(101) Instrução Normativa SRF nl! 30, de 16/08/71, do Secretário da 
Receita Federal. 

(108) Costa, L. L. - I~WOSTO DE RE1illA DAS PESSOAS FISICAS(Guia Ge-



... -De um modo geral, nao sao tributáveis os seguintes 

rendimel"tos: 

a) excluídos de tributação ou isentos(v.e., os da lista do Art. 
36 do RIR); 

b) que apresentem não incidência, os quais embora não constem na 

lista dos excluídos de tributação, nem são enumerados em ne -

nhuma c~dula, considerando que, pnra as pessoas físicas, a ~ 

numeração das incidências na lei é taxativa(v.g., lucro na ve~ 

da de ações, cotas de capital, etc.); (109) 

c) incluídos no rendimento bruto e excluídos como dedução cedular 

(v.g., ni~rias e ajudas de custo); 

d) que escapam parcialmente à tributação por permissão legal(v.g., 

diferença entre o lucro efetivo das atividades agropastoris e 

o valor tributável na c~dula "G"}; 

ral}, opus cit., págs. 135/143. 
Nota: Tal excelente livro vem sendo anualmente atualizado, P2 

dendo ser considerado o primeiro, no gênero, a sistema
tizar e comentar a l0gislação do imposto de renda das 
pessoas físicas. 
Com referência aos "rendimentos não tributáveis", ver 
relação mais completa no ANEXO lI. 

(109) Nota: No caso de lucro("mais valia") na alienação de bens r.1,2 
veis e im6veis deve ser observada se a venda desses 
bens vem sendo realizada com certa constância. Se posi 
tivada a habitualidade, a atividade passará a ser,con: 
siderada comercial, corn fim especulativo de lucro. Ne~ 
se caso, a pessoa física se equiparará, para os efei -
tos fiscais, à pessoa jurídica, como empresa individu
al. 
Tal fato é muito comum ocorrer entre cornEradores e ven 
dedores de autom6veis, cujos nomes poderao ser levanta 
dos através de cheques nominativos emitidos junto àS 
instituições financeiras e bancos, face aos contratos 
de financiamentos de veículos nas operações de triallQ! 
lação entre vendedor, inte~ediário e comprador. 
Sobre o assunto, ver Pareceres normativos CST n 2s.436/ 
70, 86/71 e 477/71. Quanto aos crit~rios de habituali
dade, ver os Arts. 16 do RIR e 42 do Decreto-lei n2 515, 
de 7/4/69. Ver ainda observação em (84). 
Com relação às ações, ver Parecer !;ormativo CST n 2 232/ 
71, cuja ementa é a seguinte: "Não incide o imposto de 
renda sobre o lucro ou á~io auferido por pessoa física 
na alienação de ações a outra pessoa física ou jurídi
ca, desde que esta não seja a emitente daqueles títu -
los. 110 caso em que a adqüirente for a própria pessoa 
jurídica emitente d2s referidos títulos, a pessoa físi 
ca alienante_das açoes deverá incluir na cédula "E" de 
sua declaraçao de rendimentos, para efeito de trib~a
ção, lia diferença a maior entre os valores de emissao 



e) j' tributados unicamente na fonte, sem car~ter de antecipação, e~ 

tingüindo a obrigação tribut'ria(v.g., rendimentos de renda fixa, 

dividendos de ações ao portador não identificado, etc.); 

f) provenientes de ac~scimos patrimoniais isentos. constantes da l~ 

gislação do imposto de renda ou de outras leis ~ederais(v.g., b~ 

nificações de ações, etc.); 

g) admitidos como abatimentos, a título de aplicação em investimen -

tos e rendimentos derivados de investimentos e eutros por conces--sao legal, e declarados como bens. 

Além de não estar sendo utilizada em sua plena 

capacidade, a declaração de bens, a par de seu aperfeiçoamento porque 

passa a cada ano, deveria receber um melhor tratamento em sua regulâ 

mentação, em razão de sua importância para o controle dos rendimentos 

e dos bens das pessoas físicas, contribuintes do imposto de renda. 

Desta opinião , ERn!K CARNEIRO, ao fazer s6rias 

críticas sobre a maneira simplista com que foi instituída, no Brasil, 

a declaração de bens: 

" Com essa norma sintética, foi instituído no Brasil 

um dos instrumentos mais impOl'~antes e eficazes para a fi,!! 

calização dos rendimentos das pessoas físicas, que, infe

lizmente, at' hoje, ainda não foi aproveitado como deveria 

sê-lO, no sentido de seu aperfeiçoamento e melhor entendi

mento por parte dos contriouintes. 

A declaração de bens, constitui uma máquina de con

trole fiscal, que ainda não foi aproveitada entre n6s,pois 

s6 ela possibilita ao Fisco acompanhar a evolução da fort~ 

na particular, em função de suas declarações de rendimen -

tos e de bens. Todavia, est4 ela a clamar por uma regula -

mentação que deveria ser feita em lei especial e não num 

par4grafo perdido de um artigo que nada tem a ver com a m~ 

t6ria. 

Realmente, s6 o estabeleoimento de uma acertada m~ 

oânica para a deolaração de bens, possibilitar' o controle 

da fortuna particular em função de seus rendimentos anuais, 

pois quanto mais houver ocultação de rendimentos, maiores 

ou aquisição e os de reembolso ou resgate das ações", como prescreve 
o Art. 42, letra "b", do Regulamento do Imposto de Renda. em vigor." 
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dificuldades serão criadas e acrescentadas às pessoas f! 

sicas, nas suas futuras dec~arações. Porque os contribui~ 

tes jamais poderão aparecer com os bens que eles oculta

rem em suas declarações de rendimentos, sob pena de serem 

tributados rigorosamente. 

Evidentemente que as pessoas poderão ainda conti

nuar a sonegar certas rendas. Mas ser' preciso que estas 

sejam oonsumidas pelos seus benefici4rios, poiS jamais p~ 

derão elas ser investidas novamente. 

Realmente, estabeleoida uma rigorosa fiscalização 

e regulamentação da declaração de bens, ningu~m mais pod~ 

r4 vender ou comprar quaisquer bens, nem deixar em inven

t4rio(sem pagamento dos tributos devidos), desde que não 

prove que os mesmos estavam em suas declarações ou decor

rem de rendimentos que foram legalmente declarados.fI(llO) 

Mais adiante, aquele autor finaliza a sua 

crítica, contundentemente: 

" Do ponto de vista do Direito Tribut~io, oonforme j' tiv~ 

mos ocasião de assinalar, a ~~claração de bens ~ sistema 

de controle fiscal perfeito e que deve ser adotado. Ape

nas, in casu, a lei que a formulou ~ inepta, incompleta 

e insatisfat6ria, poiS o problema foi apenas esboçado, o 

que quer dizer que teoricamente não se pode combater o 

sistema de declaração de bens, mas que, ~asuiBticamente, 

a lei de declaração de bens , insatisfat6ria, errada me~ 

mo."(lll) 

(110) Carneiro, E. - novo REGULAI·TENTO DO IMPOSTO D~ P..E1~A(CO!.IENTADO)_ 
Decreto nQ 55.866, Vol. lI! Edições Financeiras.S/A, Rio de Ja
neiro, 1965, l§ ed., p4g. '7/58. 

(111) Idem, p4g. 67/68. 
Nota: A lei que criou a deolaração de bens, aumentou tam~m o 

voncimento do funcionalismo públiCO e consta apen~ de 
dois artigos sobre a declaração de bens. Daí a acertada 
orítioa de Erym4 Carneiro, ao achar não ser possivel,n~ 
ma lei que constitui uma revoluçao no sistema de nosso 
imposto de renda, regular mat~ria tão importante de fo~ 
ma tão concisa. 
Ver referênoia 59. 



3.2.5 CASOS ESPECIAIS NO PREENCHI~~O 

Há declarações de contribuintes que apresentam 

certas peculiaridades que preCisam ser examinadas cuidadosame~ 

te, antes do preenchimento do modelo para apuração do acr4soi

mo patrimonial tributável. 

Dentre outros, têm-se os seguintes casos: 

a) casos de bens comprados à prestação ou através de cons6X 

cio ou fundo mútuo e os de oontrução civil. 

Como o valor total do bem vai ser conhecido ao final,há 

declarações em que os valores parciais pagos são citados 

aoumuladamente. Neste caso, para fins de apuração do v,! 

lor despendido no ano-base, bastará fazer-se a diferen

ça entre os valores aoumulados do ano-base e do ano a.s 

terior. E olaro que ne~sas declarações não haverá men -

ção As "dívidas e ônus reais". 

(iom referênoia la benfeitorias ou construções de bens 1 
m6veis porventura constantes nas declarações de bens nem -sempre os valores declarados sao oa realmente gastos. 

Nessas condições, na apuração do valor efetivo de cons

trução, que compreende "custo do material" mais "mão-de

obra", , permitido legalmente à Administração Fiscal aE 

bitrar ta1s valores(l12), oomo método indiciário, com 

base nos índices sub-regionais do custo m~dio do metro 

quadrado por ano de construção civil, os quais são P.J! 

blicados oficialmente pela Fundação Getúlio Vargas e ~ 

lo Boletim de Custo do Blm.(l13) 

O Instituto Nacional de Previdência Social(I?WS) tem ~ 

tilizado tais índioes na apuração do valor da mão-de~ 

bra paga 80S empreiteiros de obras, o qual corresponde 

a 35% do valor da oonstrução, segundo o determinado P,J! 

lo citado Orgão. 

(112) Deoreto-lei n~ 66, de 21/11/66. RIR, Art. 409; CTN,Art.148. 

(113) Ver ANEXO III. 
~: Sobre o assunto, ver Ao6rdão nQ 8.808, de 03/11/70, 

do Primeiro Conselho de Contribuintes) pub1i~ado na 
Resenha Tributária, Out/1972, p4g.l.3'3, Seçao "Ju
risprudênoia", 194. 



Da mesma forma, a Administração Fisoal poder' se 

valer, igualmente, dos mesmos valores de oonstrução para servir 

de parâmetro com os valores citados pelos contribuintes em suas 

deolarações de bens. 

Antes, porlm, a repartição fiscal poder4 solici

tar esclarecimentos ao contribuinte a respeito da data de início 

e ttSrmino da construção, total de metros quadrados construído,v,! 

lor pago pelo metro quadrado de construção, valores extras em be.,!l 

feitorias realizadas, etc, para fins de coní'ronto com os dados ~ 

ficiais de que dispõe. 

Se porventura houver alguma diferença a maior e.,!l 

tre esses valores, a Administração Fiscal poder4, se assim o eJl 

tender, adicion4-la ao valor do bem declarado, co~ vistas a rea

justar o valor omitido, para fins de apuração do acrtSscimo patri 

monial tribut'vel. 

b) casos de não preenohimento da coluna do ano anterior. 

Nesses casos, ter-se-4 que examinar o ano-base da declara~ão do 

exercíoio anterior, de vez que este valor & o mesmo e correspon

de ao ano anterior da declaração d) exercício seguinte, sob exa-

me. -Aconselha-se, ainda, nesses casos, estender-se a revisao para os 

demais exercíoios financeiros, completando o qÜinqüênio, uma vez 

que essa situação 4 possivel possa ter se repetido nas outras d~ 

clarações do referido contribuinte. 

c) casos de bens com valores estimados ou atualizados pelo declar&,n 

te. 

Como os valores têm que ser os de custo hist6rico(valores origi

naiS), haverá necessidade de verificação desses valores, median

te solicitação ao contribuinte da apresentação dos respectivos 

instrumentos de transferência desses bens. 56 assim poder-se-ão 

comprovar efetivamente os valores reais de aquisição que, inad

vertidamente, foram majorados pelo contribuinte, julgandO, deA 

ta forma, corrigi-los monetariamente. 

d) casos de declarações em que os valores dos bens no ano-base e no 

ano anterior permanecuram praticamen~e imut4veis, tendo havido, 

por4m, variação acentuada no total das obrigações e ônus reais, 
com pagamentos no ano-base de dívidas existentes no ano anterior 



em quantias .uito superiores 1 renda líqUida disponível. 

Nesses casos, certamente, houve omissão de rendimentos e não aC~A 

cimo patrimonial propriamente dito, apesar de que, na pr4tica, os 

rendimentos omitidos podem ser tam~m oons~derados como "bens num~ 

r4rios"(dinheiro), sendo o tratamento fiscal idêntico ao do acrés

cimo patrimonial tri but4vel, conforme ser' visto mais adiante qual! 

do do preenchimento do modelc especialmente elaborado para tal fim. 

e) casos de alienação de bens com prejuizo. 

Nesses casos, dever' s(~ considerada,como disponível, no ano-base, 

a quantia efetivamente recebida. Para esse efeito, tal quantia es

tar4, certamente, diluída com os demais acréscimos patrimoniais,sob 

a forma de depósitos banc4rios, aquisiçãc de novos bens, dinheiro 

em poder do contribuinte(em cofre), etc, no ano-base. 

ASSim, reoomenda-se que tal valor recebido seja mencionado na pa~ 

te discriminativa dos bens, a fim de que a repartição identifique, 

de imediato, o valor exato do prejuizo. 

Na a~vração do aor~scimo patrimonial, recomenda-se 

b4m que seja observado na papeleta respectiva que 

diminuído do total do ano anterior ao ano-base. 

ao revisor tam-

o prejuizo foi 

f) oasos de recebimento de prestações por venda de bens móveis e im~ 

veis. 

As quantias consideradas como "não tribut4veis" são aquelas atf 

o valor do lucro auferido, considerado este como a diferença entre 

o valor da venda e o de custo para o vendedor. 

Portanto, chama-se a atenção para o fato de que o valor a ser e~ 

cluído de tributação não , o valor da venda mas sim o lucro aufe

rido na transação. ... 
ASSim, o lucro obtido e recebido em prestaçoes dever4 ser excluí-

do de tributação, considerando-se o excesso como ac~scimo pat~i

monial na papeleta respectiva. 
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4. ASPECTOS METODOLOGICOS DO MODELO 

o ensaio em estudo, relativamente 1 sua met~ 

dologia, aproxima-se oom uma das partes do m6todo.indioiário de la~ 

çamento proposto por MAURICE HACAULT(114), que oonsidera a despesa 

oomo o índioe mais seguro para se chegar 1 determinação da renda. 

Frise-ae, por oportuno, oomo se disse ante 

r~ormente, que o m~todo indiciário 6 apenas uma das partes do estu

do a ser aqui apresentado, aplicável - repita-se - somente nos oasos 

que não se possa apurar oom exatidão determinados valores estimados 

pelos contribuintes e faoe a ostentação de riqueza e o padrão-de-~ 

da que desfrutam na sociedade • 

. O modelo a se~ apresentado se. propõe a excl~ 
. : ..". .,'. ., . 

ir, do acr6scimo patrimoniai, os gastos(ganhos) não tribut~veis e 

os tributados exclusivamente na fonte, que não sejam sob a forma de 

antecipação - o que não fez aquele autor francês - e, desse rasult~ 

do, se chegar à apuração da possivel renda auferida no ano-base e ~ 

mitida propositadamente pelo contribuinte. 

Trata-se, assim, o estudo em apreço, de uma 

tentativa de aperfeiçoamento daquele m6todo, em bases mais realistas 

e que deve ser empregado como m6todo alternativo, na hip6tes~ da d~ 

olaração de bens apresentar elementos seguros de prova ou indíoios 

veementes(face ao prinoípio da certeza, oomo máxima de ADAM SMITH), 
.. -incompatíveis com os rendimentos oferecidos a tributaçao. 

E bem verdade que a declaração de bens cons

titui um dos sinais exteriores que pode servir de base para a c~ 

brança e arrecadação dos chamados impostos sobre o patrimônio •. 

Os impostos que têm como objeto e base de 

oálcu10 o patrimônio ou uma parte do mesmo, j4 eram conhecidos des-

. (114) Hacaul t, IrI - "ESSAI DE RJ!:FORME DE L' n!POT GEUERAL SUR LE ~ 
NU", Paris, 1935, apud RtmEllS aOHES DE SOUZA ill ESTUDOS DE Dl 
REITO TRIEUT~RIO, opus cit., pág. 216. 
Nota: E possivel que o referido autor tenha baseado o seu m6-

todo na lei grega de 1919, que oomo expõe DERTILIS ins
tituiu o m~todo indiciário de lançamento como meio de 
alcançar a tributação unicamente da renda consumida,dei 
xando isenta a renda poupada. 



de a Idade Média. Hoje os chamados impostos sobre o patrimônio se 

apresentam de formas diversas, incidindo alguns sobre os bens at1 

vos, outros sobre o patrimônio líqÜ1do e outros sobre o inoremen

to patrimonial, oomo 6 o caso previsto na Lei nQ 4.069. Mas em t~ 

das as suas diversas modalidades, os impostos sobre o patrimônio 

funoionam como impostos complementares do imposto de renda,com a 

finalidade de retificar as desigualdades de tratamento fiscal.(115) 

Entretanto, não se pretende aqui propor a 

instituição de um imposto sobre o patrimônio, mas tão-somente v~ 

ler-se da declaração de bens(estes como parte do patrimônio) como 

ponto de partida para ee chegar aos rendimentos auferidos para o~ 

tenção dos bens no ano-base e de possivel excesso daqueles rendi

mentos em comparação com a renda líqÜida disponível durante aqUe

le mesmo ano. 

H' ainda quem pro pugna por um imposto sobre 

a "renda oons:umida"(Expenditure Tax), colI10 é. o caso de NIÇH01AS 

KALDOR. 

Esse autor sugere esse imposto(Expen0iture 

Tax) não como substituição repentina, por assim dizer, do imposto 

de renda, como 6 atualmente concebin~, mas gradual e caute10samen 

te, ao lado desse ~ltimo, com uma e~trutura tal que se possa ap1! 

car a um n~ero limitado de contribuintes, dos chamados grupos a1 

tos. Se a experiência tiver êxito, depois que funcione durante ce~ 

to n~mero de anos, seria possive1 fazê-lo extensivo gradualmente 

ao novo imposto e reduzir o alcance do antigo.(116) 

TILE~Y(ll7), entretanto, assevera que os 

objetivos extra-fiscais da tributaçã~ direta do consumo podem ser 
... 

atingidos por duas soluçoes alternativas, ou um imposto direto so 

bre a renda consumida(Expenditure Tax), como complemento do impo~ 

to de renda comum, ou tributação da renda auferida, na forma de 

costume, porém, com concessão de isenções para a renda poupada e 

est4 ainda convencido de que a segunda modalidade, atualmente ap11 

cada neste país, por via de incentivos fiscais concedidos a inve~ 

timentos selecionados, 6 aquela que se adapta melhor à realidade 

brasileira. 

(115) 

(116) 

(117) 

Ehebere/Boes1er - PRnrCIPIOS DE FACIE1IDA, p4g. 270 (PUd ER! 
~ CARlffiIRO in l~OVO REGULAI,IEJiTO DO UiPOSTO DE RElIDA COMENT! 
DO)_ Decreto n Q 55.866, opus cit., prtg. 69. 
Kaldor, U. - "AN EXPENDITURE TU", Um1in Univeraity Books, 
Lon~ , 1969, pág. 192. 
Tilbery, H., opus oit., pág. 67. 
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E possivel que a primeira alternativa propo~ 

ta por TILBERY possa obter resultadvs compensadores, em termos de 

o~dito tributário, mas deveria, se fosse o caso, ser testada da fo~ 

ma como foi ooncebida por KALDOR, isto ~, gradualmente e em determi 

nadas classes altas de contribuintes, mas nunoa como complemento do 

imposto de renda comum. 

Relativamente à metodologia, o modelo a ser 

apresentado mais adiante, teve em mira principalmente o "aspecto 

cont4bil" de que se reveste a declaração de beile. 

E o que se verá a seguir. 



4.1 ASPECTO CONTABIL 

Considerando que o "aoresoimo patrimonialu 

& a diferença entre a "entrada" e "saída" de bens, TILBERY estab~ 

lece a seguinte equação(118): 

EB - SE - AP, onde: 

EB ... Entrada de bens, 

SE = Saída de bens, 

AP .. Aorésoimo patrimonial líqüido. 

Aquele autor, admite, ainda, que: 

EB = RT(renda tributável) + VNT(valores não tributáveis= 

... heranças, doações reoebidas, luoro na venda de ~ 

ções, lucro imobili~rio, eto) e, 

SE = CP(oonsurno pessoal) + DD(despesas dedutíveis = gas

tos oom m~dicos, eduoação, etc) + OS(outras saídas= 

doações). 

57 

Daquela ig''\aldade, tira-se a seguinte expre.!!. 
-8&0 ale~brioa: 

SE ... E:B - AP 

Pareoe, oontudo, não ser esta a melhor forma 

de se apurar o ac~scimo patrimonial tributável, visto não terem si 

do levados em conta as dívidas e ônus reais, como parte integrante 

do patrimônio líqÜido. 

Uma outra modalidade que pode ser usada na ~ 

puração do aorésoimo patrimonial(AP) & em função dos dispêndios(D)ou 

gastos(G), em oomparação com os re ours os (R) , despendidos e auferidos 

no ano-base. 

Com efeito, tem-ee: 

D _ R .. AP (1) 

(118) Tilbery, H. - Opus cit., P4e~. 31 e 66/67_ 
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Acrescentando-se a D o imposto de renda de~ 

contado na fonte(IRF), a título de antecipação, pago no ano-base, 

tem-se: 

D + IRF - R • AP (2) 

Como o acréscimo patrimonial tribut~vel(APT) 

, a diferença a maior entre o acréscimo patrimonial(AP) e a renda li 

qHida(RL), esta diminuída do limite de isenção(LI), tem-se, ainda: 

APT = AP - ( RL - LI ), ou 

AP • APT + ( RL - LI ). 

Substituindo tais valores em (2), tem-se: 

D + IRF R.. AP1' + (RL - LI ) , ou 

D + IRF R (RL - LI) = APT , ou, finalmente: 

( D + IRF + LI ) - (R ... RL ) = APT 

-A apuraçao dos rendimentos omitidos, em fun 

--ç&o dos dispêndios e recursos disponíveis no ano-base, pode ser m~ 

lhor niscriminada, de acordo com a fórmula abaixo apresentada, que 

tamblm vem sendo utilizada pela administração do imposto: 

1 - DISPENDIOS Cr$ 

Em novos investimentos •••••••••••••••••••••••••• 

Em formaç~o de reservas(em cofre parti 

cular ou em bancos) •••••••••••••••••••• ~ •••••••• 

Em pagamento de dívidas de anos anteriores •••••• 

Em pagamento de imposto de renda na fonte ••••••• 

Em outras despesas não consideradas ded~ 
-- . 90es e abatl.mentos ••••.•••••••••••••••••••••••••• 

TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 ~URS.Q.2 

- Renda líqüida menos limite de -isençao ••••••••••.• 

- Produto da venda de bens •••••••••••••••••••••••• 

Empréstimos de entidades diversas ••••••••••••••• 

Rendimentos não tribut~veis(excetuados os 

incluídos na venda de bens) ••••••••••••••••••••• 

TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



o aor&soimo patrimonial tributável será o ~ 

sultado da diferença entre os totais de (1) e (2), isto ~, dispêndios 

menos recu~. 

E bem verdade que tal fórmula não identifica 

os rendimentos "não tributáveis" - como o do modelo aqui apresentado

al~m de neoessitar da elaboração de cálculos parciais para obtenção 

de Bubtotais dos itens discriminados, por categoria de bens, em (1) e 

(2), dificultando, de certa forma, o preenchimento da papeleta. 

AI~m dessa fórmula, a Admnistração Fiscal ve. 

de adotar, recentemente, a seguinte expressão, visando selecionar co~ 

tribuintes para apuração do ac~ftoimo patrimonial tributável: 

+ Rendimentos não tributáveis 

+ Renda líqüida 

+ Patrimônio do ano anterior 

Patrimônio do ano-base 

Dívidas do ano anterior 

+ Dívidas do ano-base - -O resultado de tal expreseao também nao i~ 

revelar, com precisão, o total da qu~ntia realmente omitida, visto 

não terem sido considerados o "limite de isenção" e o "imposto de re.u 

da descontado na fonte", a título de antecipação de imposto com o d~ 

vido na deolaração. O primeiro - "limite de isenção" ~ o valor do re,!! 

dimento bruto anual que desobriga a apresentação da declaração, cons

tante da tabela do "imposto complementar progressivo". Corresponde,ai~ 

da, a gast.os com m~utenção do contribuinte, tais como: alimentação, 

transporte, vestuário, higiene, moradia, diversão, medicamentos, exa

mes de laboratório, impostos e contribuições não dedutíveis, etc, i~ 

to ~, tratam-se de despesas ou gastos que não sejam considerados ded~ 

ções ou abatimentos. O segundo "imposto de renda na fonte", que ~ 

despendido mensalmente durante o ano-base, como não ~ dedução nem a~ 

timento, só poderá sair, evidentemente, da "renda líqüida"(mensal),d~ 

vendo, em conseq\iência, ser subtraído da "renda l:!qüida"(anual) da d~ 

claração - o que ~ão foi considerado na expressão supra. 

Portanto, esses dois valores - "limite de i

senção" e "imposto de renda na fonte" - a serem excluídos da renda li 

qüida - têm a finalidade de aproximar-se à real "renda líqÜida dispo

nível", tornando, assim, o método de apuração bem mais sofisticado. 

Deve-se excluir da renda líqüida valores exa

gerados em doações, aluguéis ou qualquer outro item,em quantias muito 
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superiores ao limite de isenção, fazendo observações na papeleta de 

apuração do acrescimo patrimonial tribut~vel. 

E preferível, contudo, apura~se o acréscimo 

patrimonial tributável tomando-se por base o seu valor contábil, a 

seguir exposto - como o fez o modelo adiante apresentado. 

COIl efeito, o "patrimônio líq{lido"(PL) ~ -a,! 

gundo VINCENZO IUSI - o que ocorre "quando a soma dos valores ativos 

4 superior à dos valores passivos."(l19) 

Como ensina a Contabilidade, no ATIVO inclu

em-se os BENS e DIREITOS e, no PASSIVO, situam-ae as OBRIGAÇÕES co~ 

traídas para com terceiros. 

Exemplificando, pode-se representar um bal~ 

90, graficamente, da seguinte maneira: 

ATIVO PASSIVO 

BENS ••••••• 70 

DIREITOS ••• 30 

OBRIGAÇOES ••••••••••• 20 

PATRIM~NIO LIQUIDO ••• 80 

TOTAL 100 TOTAl. 100 

Verifica-se, assim, que para haver equilíbrio 

4 neoessário que o patrimônio líqUi~o(PL) satisfaça à seguinte igual 

dade: 

PL .. B + D - O , onde 

PL .. Patrimônio líqUido 

B .. Bens 

D .. Direitos 

O .. Obrigações 

Com efeito, substituindo pelos valores num~ri 

cos acima, tem-se o segãinte resultado para o patrimônio líqUido: 

PL .. 70 + 30 - 20 

PL .. 100 - 20 

PL .. 80 

(119) Apud LQPES DE SK, A. - DICIONARIO DE CONTABILIDADE, Ed. Atlas 
S/A, Sao Paulo, 3ª ed., 3Q Vol., 1963, p4g. 328. 
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Voltando a observar a declaração de bens, ver! 

fica-se que ela se a.ssemelha com um ·'balanço patrimonial", onde e!! 

tão dispostos os bens, direitos e as obrigações(dívidas e ônus r~ 

aiS), estas subtraídas daqueles para apuração do patrimônio líqüi

do, de acordo com a situação verificada eo 31 de dezembro de cada 

um dos anos(anterior e de base, a que se refere o exercício finan

oeiro). 

Esses valores devem ser discriminados pelas d~ 

as colunas existentes no forrnul~rio pr6prio da referida declaração. 

Ressalte-se que foi a partir da visualização do 

"balanço patrimonial" na declaração de bens que se desenvolveu todo 

o mecanismo do "insight", culminando com a idealização de um ffmod~ 

lo", constituído de umallpapeleta de c4lculos", espeoialmente para 

se apurar o acréscioo patrimonial tribut4vel. 



4.2 ACRESCIMO PATRDfONIAL 

Como se viu anteriormente, pode-se aplicar 

1 declaração de bens o mesmo tratamento cont€bil do "balanço patrj, 

monial" na apuração do patrimônio líqUido, para. cada um dos anos(all 

terior e de base). 

A diferença entre os dois patrimônios líqU! 

dos dar' o "aoréscimo" ou "decrésoimo" patrimonial havido no perí,2 

do, ou seja, o crescimento ou redução dos bens do contribuinte oco~ 

rido no ano-base. 

Fode-se tamb~m chegar ao ac~scimo ou de 

créscimo patrimonial, partindo da"situação dos bens e direitos" e 

da "situação das dívidas e ônus reais" t no ano-base e no ano ante

rior, separadamente, e subtraindo tais resultados. 

Assim, a diferença entre essas duas "situ.!:; 

ções" dar' o flacr~scimo" ou "decréscimo" do patrimônio no ano-base. 

62 



63 

4.3 ACRESCIMO PATRIMONIAL TRIBUT!VEL 

Para se chegar ao "acréscimo patrimonial tri 

bu.t~vel", deve-se, inicialmente, excluir-se do "acréscimo patrimo -

nial bruto", os "valores não tributltveis","isentos" e os "tributados 

exclusivamente na fonte pagadora". A esse resultado poder-se-ia cha

mar "acréscimo patrimonial líqUido". 

A seguir, comparar esse va.lor, assim obtido, 

com o resultado da. diferença entre a "renda líqtlida" decla.rada pelo 

contribuinte e a soma do "licite de isenção" com o "imposto de renda 

descontado na fonte", a::título de a.ntecipa.ção de imposto com o devi

do na declaração. A essa diferença podel'-se-ia chamar de "renda lí -

qflida disponível". Da comparação entre esses dois valores, chega.-ee, 

finalcente, ao "acréscimo patrir.1onial tribut~vel", o qual corresponde 

a diferença de valor omitido, não comprovado e não justificado e, por 

conseguinte, sujeito à tributação, devendo ser assim acrescido aos d~ 

mais rendimentos brutos cedul~res. Tal valor ser~ classificado na c! 

dula flHU da declaração de rendimentos do imposto de renda. 

Com relação a.o "limite de isenção",. antes re

ferido, cabe aqui uma observação. O Primeiro Conselho de Contribuintes 

vem de mudar, recentemente, a orientação adotada anteriorment6, dei

xando de considerá-lo na apuração do acréscimo patrimonial tributável. 

Alegam os relatores daquelas decisões que seu entendimento tem por s~ 

porte a Portaria CSF n Q 316, de 12/11/69, da Coordenação do Sistema de 

Fiscalização, que aprovou o Projeto CSF/P/69/47, relativo ao Programa 

~ico de Revisão de Declarações do Imposto de Renda(Exercício de 1969), 

o que parece não ter sido das mais acertadas medidas, ao que tudo ind,! 

ca. 

Com efeito. De início, convém ressaltar que o 

Projeto supracitado perdeu sua eficácia no tempo. Quanto ao entendi-

(120) rrota: "Acréscimo patrimonial tributáveltt é expressão aqui adot,! 
da e equivalente a. "aumento patrimonial tributitvel" ou 
simplesr.lente(mas errônea) pa.ra alguns de Ifaunento patri
monial", de vez que nem todo aumento de patrimônio é trj. 
butável, já ~~e existem aqueles bens que podem ser adqtli 
ridos com a"renda líq'f1ida disponível" e com rendimentos 
considerados "não tributáveis", "isentos" e "sor.lente trj. 
but~veis na fonte pagadora". 
Ver referências (106) e (108). 



mento do referido Programa, em seu subitem 5.7, verifica-ee que, 

se aplicado, na prática, não atingir~ o seu objetivo, ou seja, 

não irá apurar, com exatidão, o acréscimo patrimonial tribut4vel, 

visto não terem sido levadas em conta as Itdívidas e ônus reais", 

que são parte integrante, como os bens, do patrimônio líqUido da 

pessoa física e que, muitas vezes, constam da "declaração de bens". 

E o que se depreende pela leitura do referi 

do subi tem, abaixo transcrito, textualmente: 

"5.7. O acréscimo patrimonial ~ controlado 

confrontando-se o valor dos bens adq~iridos no 

ano-base com a renda líqUida apurada(item 30 da 

declaração). Se os ~ forem de valor superior 

ao da renda líqUida, o contribuinte ser' intimo! 

do a prestar esclarecimentos sobre o fato, para 

. relacionar outros rendimentos .que tenha auferi

do, especialmente isentos e tributados em fontes". 

(os grifos não são do original) 

Vê-se, portanto, que não parece ter sido, a~ 

sim, das mais acertadas, a mudanç~ de orientação daquele Egrégio 

Tribunal Administrativo, se bem que o assunto tenha sido abordado 

em pouquísSimas decisões recentes. (121) 

~ necess4rio B~btrair-se da "renda líqüida" 

o "limite de isenção", como o "imlJosto de renda na fonte" - re§. 

salte-se - porque o primeiro representa realmente parte da man~ 

tenção que cabe ao contribuinte COIII alimentação, transporte,ve.stJa; 

ário, higiene, moradia, diversão, medicamentos, exames de labora

t6rio, impostos e contribuições não considerados deduções, etc, -

quantias essas gastas efetivamente, muitas vezes em valor at~ s~ 

perior àquele limite. Para os efeitos fiscais, no entanto, consi

dera-se oficialmente o valor 'do "limite de isenção",acima do qual 

as pessoas físicas são obrigadas a declarar seus rendimentos bru

tos, auferidos durante o ano-base, se este for o sistema de trib~ 

tação, de conformidade com a tabela do chamado "imposto compleme,!'! 

(121) Nota: Essa operação de subtração do "limite_de isenção" da 
"renda líqüida" vinha sendo a orientaçao do Primeiro 
Conselho de Contribuintes, em várias d~ suas decisões, 
conforme Ac6rdãos nQs. 8.092/69, 8.727110 , 8.132/10 , 
8.808110 e 8.913/11, publicados, em resumo, nos DOUs 
de 16/12/10, 22/09/10, 23/09/10, 19/11/10 e 21/01/11, 
respectivamente. Ver,ainda, o Ac6rdão n Q 8.907/7l,in~ 
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tar progressivo. (122) 

Conv~m. ainda, lembrar que o "limite de isenção" -nao corresponde ao tllimite mínimo de subsistênciatl , sendo este consi 

derado como o valor anual atribuído ao sal~rio-mínimo. Por consegui~ 

te, não deve tal valor ser substituído por aqueloutro, de vez que a 

pessoa física que está obrigada a apresentar declaração ~ porque pe~ 

cebe acima do salário-mínimo. (123) 

O "limite de isenção" apresenta, ainda, as segui,!l 

tes particularidades: não cabe a exclusão desse limite da"renda l!qUi 

dali da declaração do "espcSlio", relativamente ao exercício posterior 

ao do f'alecir.1ento(124) e, para o caso de cônjuge "não cabeça-do-casa1 f1 

(geralmente a mulher), que apresentar declaração "em separado" de. do 

outro cônjuge, sendo que, neste lÍ1timo caso, a partir do exercício de 

1974, ~~o-base de 1973. Quanto aos exercícios anteriores, a lei de ~ 

gência não concedia isenção e, por conseguinte, não era permitida a 

exclusão do limite de isenção da renda líqUida. (125) 

Ressalte-se, por oportuno, que toda vez que a "rell 

da 1í<rtlida .. disponível ll - ass.im.entendida a resultante da diferença e,!l 

tre a "renda líqüida l1 declarada e a soma do "limite de isenção" coe o 

"imposto de renda na fonte" - for .!:l~ que o "acréscimo patrimonia1 11 

(líqUido) haverá "acréscir.:o patrimonial tributável" e, caso a "renda 
-líqUida di'::lloníve1" seja r.1aior nao haverá "acréscir.1o patrimonial t:::-i-

. put~ve1". 

Essa situação poder~ ser melhor representada a1~ 

bricamen~e, considerando os seguintes eler.'lentos: 

dito. Ver,ainda, os Ac6rd.ãos n2 s. 8.971/71, 10.271/72 e 10.511/73, 
publicados na Resenha Tributária - Renda, n2s. 59/73(pags.474-8), 
209/73(p~~.14eO-2) e' 17,i74(págs.377-84); 9.405/71 e 9.479/72,pu
b1icados na C::FIR n2 a64! 72(páG's.193-5) e 65/72.< p~"'"S.163-5). Os .~-

.I - - - .... O 66 I curdaos que nao consideram o "limite de isençao" sao: 1.4 /73 
(págs.366-7l) e 10.481/13(referido na pág. 371, em Nota. da Rec.ação) 
publicados na Resenha Tributária. n 2 17/74. Há, também, o AccSrdão 
n2 10.477/73(págs. 94-6), publicado na CEFIR n!2 83/74. 
Nota: Ver AnEXO IV. . 
õ;lrlimites de isenção" !'lOS vários exercícios são: Cr$ 3.500 00 
(1969); Cr$ 1.200~00(1970); CrS 5.04°,°0(1971), Cr$ 6.048,00(1?72); 
Cr$ 1.600,CO~1973) e CrS 10.700 ,00(1974). 
!Tota: Os !"sa1€rios-míni:nos"(i.lensais) e os "1ir:Jites i.línirnos de sub 
'ãi'S'tência"(é'.nua.is), expressos em cruzeiros (CrS) , são os seguinte;: 
de 17/02/67 a 25/03/68 - 105,00; de 26/03/68 a 30/04/69 - 129,60; 
de 01/05/69 a 30/04/70 - 1~6,OO; de 01/05/70 a 30/04/71 - 187,20; 
de 01/05/71 a 30/04/72 - 225,60; de 01;'0,5/72 a 30/04173 - 268,eo; 
de 01/05/73 a 30/04/74 - 312,00 e de 01/05/74 er.l dia.nte - 376,80. 
Ex. 69 - 1.481,40 ; Ex. 70 - 1.766,40 ; Ex. 71 - 2.121,60; Ex. 72 -
2.553,60; Ex. 73 - 3.052,80; Ex. 74 - 3.571,20. Cf. ref. (122). 
RIR, Art. 82 • 

Instrução N'ormativa. SRF nQ 4, de 08/01/74, que interpreta entendi 



D .. Despesas 

d .. Deduções 

A .. Abatimentos 

RB = Rendimento Bruto 

RL = Renda LíqUida 

LI .. Limite de Isenção 

IRF = Imposto de Renda na Fonte 

RLD = Renda LíqUida Disponível 

AP .., Ac~scimo Patrimonial 

APT = Acr~scimo Patrim~nial Tributável 

Considerando que: 

D=d+A 

RB-D..,RL 

RL - ( LI + IRF) .. RLD 
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., , ,O "acl'~scimo patrimonial tributável" 'poderá e xi!!, , 

tir ou não, quando da compara.ção entre Jl "renda líqUida disponível" e 

o "acréscimo patrimonial ll
• 

Assim, tem-se: 

a) Haverá APT, se RLD <AP , 

ou 

b) Não haverá APT, se RLD )AP. (126) 

Antes do procedimento S'l1pra é imprescindível,coll 

tudo, que a Administração Fiscal possa dispor de todos os valores(tri 

butáveis ou não) da declaração do sujeito passivo. 

Havendo necessidade de esclarecimentos, estes d~ 

vem ser solicitados diretamente ao contribuinte, indagando-se a ori 

gem dos recursos que propiciaram o referido acréscimo patrimonial e a 

respectiva comprovação e justificaç~o doomesmos. 

Tal esclarecimento se justifica e torna-se mesmo 

necessário, visto ser possivel, em alguns ~~sos, acontecer que o acr~~ 

cimo patrimonial possa ter se originado em rendimentos não tributáveis 

ou que já tenham sofrido a tributação na fonte, liberando-o~ de qual -

quer outra forca de tributação. Neste caso, esses valores não poderão 

ser classificados na céd~la "Hei, justifi,cando, plenamente, a não exi!, 

mento do Decreto-lei n2 1.301, de 31/12/73. 
RIR, Art. 32 , § 22 e Art. 82, inciso 11, letra lia". 
(126) Nota: Para facilidade de exposição, na operação a1g~brica acima, 
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tência do acréscimo patrimo~ial tribut~vel, por serem, evidente~e~ 

te, intribut~veis. (127) 

Conhecidos os "rendimentos não tribut~veislf ti i , -
sentos" e tttribut~veis oxclusivamf'nte na fonte tl

, estes e1idindo 

qualquer outra forma de tributação, serão eles considerados na pa~ 

te do modelo denominada "exclusões", a fim de serem subtraídos do 

a.créscimo patrinonial, obtendo-se, em conseqüência, o "acréscimo 

patrimonial líqüido", o qual servirá de base para a comparação com 

a "renda líqUida disponível" e cuja diferença poderá vir a. dar ou 
... 

nao, finalmente, o "acréscimo patrimonial tribut~veltr. 

Lembre-se, por oportuno, que em relação ainda aos 

rendimentos tlnio tribut~veis", "isentos" e "tributados exclusiva::1e.u 

te na fonte U quando constarem apenas do "ano anterior" devem ser 

computados com os demais bens, entrando no total e saindo nas "ez: 
clusões" das papeletas(v.g., doações, h€ranças, etc). Quando, porém, 

referidos rendimentos intributáveis constarem do "ano anteriorll e 

permanecerem no trano-base" serão eles computados, juntamente com os 

demais bens, no total de cada um dos e.no.s. Toe.avia, se tais rendi

mentos forem obtidos apenas no "ano-b~se"(constantes do caopo 4 do 

formulário) deve-se proceder da se~~inte maneira: não compu~~los 

no total dos bens e ainda excluí-los do acréscimo patrimonial das 

papeletas. Tal procedimento se justifica em virtude de evitar a d.ll 

plicidade de contagem dos bens e rendimentos, pois alguns bens p~ 

dem também aparecer sob a forma de dep&sitos banc~rios ou em poder 

do declarante. Por isso, chama-se a atenção para esse fato, a fi~ 

de que o revisor não venha, ~espe~cebida~ente, se enganar quando do 

preenchimento das papeletas dos modelos ora apresentados. 

Igualmente importante é o fato de que, quando se 

está apurando o acréscimo patrimonial não se deve rever as deduções 

e abatimentos pleiteados pelo declarante, pois, se glosados pela ~ 

partição, haverá, conseqüentemente, aumento da renda líqüida decl2: 

rada - o que não interessa, uma vez que a apuração é feita entre o 

acréscimo patrimonial líqüido e a renda líqUida declarada e, quanto 

maior esta, menor ser4 também a diferença a ser tributada nos mode

los, como omissão de rendimentos. 

Portanto, para a apurayao do acréscimo patrimonial 
N _ 

nao foram considerados os rendimentos "intri but~veisn, nao sc..!! 
do, por conseguinte, necessário subtraí-los do AP. 

(127) RIR, Arts. 58 e 106. 



tributável, a renda líqUida a ser computada nas papeletas dos rng 

delas é a declarada espontaneamente pelo contribuinte e não a ~ 

purada na revisão da declaração. 

Tal situação será melhor apreciada na prática, 

quando estiver sendo preenchido o modelo aqui apresentado. 

E o que pretende mostrar o capítulo a seguir. 
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5. CRIAçKO DO MODELO E SUA EB'IC.KCIA 

NO COl1TROLE ].:')S RmIDIlIENTOS 

Na revisão da deolaração do imposto de renda 

de pessoa física, reoomenda-se ter o cuidado de somente ser uti

lizado o modelo ora instituído, mediante o preenchimento das p~ 

peletas, ap6s se ter conhecimento exato de todos os elementos ci 

tados na declaração de bens e quando a natureza e o vulto dos ~ 

feridos bens forem sufioientemente relevantes. 

Quando o revisor notar tamb~m discrepâncias 

entre os valores constantes no ano-base.em relação aos do ano an 

terior, com exoeção das atualizações ou valorizações de bens rei 

tas pelo pr6prio declarante, a apuração do ao~soimo patrimonial 

deve ter início. 
... 

O preenchimento das papeletas para apuraçao 

do aor~soimo patrimonial tribut4vel ~ operaoionalmente muito sim -
pIes, bastando apenas que o revisor siea a orientação existente 

n~mesmas e que se aoha ordenada dos itens 1 a 19. 
Tanto na papeleta do modelo 1, que apura o 

aorisoimo patrimonial tribut~vel atrav~s do "patrimônio líqüido" 

dos anos base e anterior, corno na do modelo 2 que se utiliza da 

"situação dos bens e direitos H e "situação das dívidas e ônus I:! 

ais", tarnb~m nos anos base e anterior, o valor final indioado no 

item 19 ~ o mesmo em ambas papeletas e corresponde a quantia omi 

tida e que, apesar dos esclarecimentos solicitados pela reparti

ção fiscal ao contribuinte, não fora devidamente comprovada e ju~ 

tificada. Por essa razão, tal valor deve ser incluído na cédula 

"H" da declaração. -Teoricamente, tal operaç&o significa que a 

pessoa física dispôs mais de recursos na ~~isição de bens e em 

poupança do que a "renda líqÜida disponível" apurada em sua d.!1 

claração, exceto se a referida operação teve origem em recu=sos 

que provieram de outras fontes e sejam considerados intributáveis 

ou, ainda, sem se incluil.· na sistem4ticé.4 da antecipação, tenham 

sido tributados unica e exclusivamente na fonte. 
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-EG resumo, tal mtStodo de apuraçao trata da com 
N 

par&ç&o entre "patrimônio" e "renda", atrav~s dos recursos para a 

sua Obtenção e os oferecidos espontaneamente pelo contribuinte 1 tri 

butação, respeotivamente. 

Para se ter uma idtSia das mutações patrimoniais 

ao longo dos anos, faz-se um estudo oonjunto das declarações dos ~l 

timos cinoo exercícios financeiros. Para isso, os bens e direitos 

e as dívidas e ônus reais devem ser mapeados em modelo especialme~ 

te elaborado para esse fim. (128) 

Esse trabalho se recomenda para casos de evi -

dente int~ito de fraude e para aqueles que vivem de transações il! 

citas e que, sob várias formas e pretextos, proouram burlar o Fi!, 

00. 

Enfim, o bom senso tS que ir' dizer ao revisor 

quando deve fazer o estudo conjunto das deolarações e o n4mero de 

exeroícios a examinar, salvo os casos de determinações das progra

maçõAs de fiscalização. 

Entretanto, pode-se apurar o acr€soimo patrim~ 

nial tributável em apenas um exercício financeiro. 

Com efeito, para uma melhor compreensão do m~ 

delo e a título de ilustração, segue-Se a declaração de rendimentos 

e de bens, apresentada hipoteticamente pela pessoa físioa do Sr.IQ 

NOTO DA SILVA, e relativa ao exeroíoio de 1972, ano-base de 1~71. 

Com tal exemplo, visa-se mostrar a operaciona

lidade dos modelos criados pelo presente trabalho. 

No primeiro caso, tem-se a deolaração de rendi 

mentos, na parte relativa aos c4lculos, attS se chegar ao "imposto 

de renda a paear" e ao "inoentivo fisoal do Deoreto-lei 157/67" a 

aplicar. 

No segundo caso, tem-se a deolaração de bena, 

propriamente dita. 

(128) ~: Ver modelo constante do ANEXO V. 



aEDULA 

c 

D 

DECLARA CIo DE RENDIHENTOS 

(Exercício de 1972) 

RENDIl.mNTO BRurO DEDuçIO RENDI?IENTO LIQUIDO 

30.000,00 3.000 ,00 21.000 ,00 

50.000,00 10.000,00 40 •000 ,00 
" u 

RENDA BRurA •••••••••••• 61. 000 ,00 (-) 

ABATIMENTOS •••••••••••• 21.000.°0 
RElIDA LIQUIDA •••••••••• 40 •000 ,00 
IMPOSTO DEVIDO ••••••••• 5.684.00 (-) 
I~R.FONTE •••••••••••••• 2.000.00 

IMPOSTO A PAGAR •••••••• 3.684,00 

DEC-LEI 157/61 ••••••••• 682,00 

x-x-x-x 
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BENS E DIREITOS 

(Discriminação) 

DECLARAÇÃO DE BEUS, 

(Exercício de 1972) 

SITUAÇlo Er.1 31 DE DEZE!ffiRO 

1. Apto. nO 105 da Rua Anônima, 8, 
residência do declarante, adqüi 
'rido à vista, em 15/04/63, conf'. 
escritura de compra e venda la 
vrada no Cart6rio do 20 Ofício
de Niter6i, às fls. 28, Livro 5. 

2. Terreno de 250 metros quadrados, 
localizado no Loteamento Ita, enl 
Itacoatiara, 5Q Distrito de nit~ 
1'6i, adqüirido à v~.sta, em 18/01/ 
71, conf~ escritura de compra e 
venda lavrada no Cart6rio do 50 
Ofício de Ui teroi, às fls. 58 v., 
do Livro 35. 

3. Casa de campo, medindo 125 metros 
quadrados, construída no terreno 
acima descrito, sitc à Rua das R.2. 
sas, 63, no ano de 1971, conf'orme 
anotações no Livro 32, fls. 125v., 
do Cart6rio de Registro de Im6veia 
do Estado do Rio de Janeiro. 

4. Apto. 1.104 da Rua são João nO 107, 
Centro, Uiteroi-RJ, adqtl.irido em 
15/02/52, conf'orme escritura lavr~ 
da no úart6rio do 92 Ofício de Ni
teroi, Livro 54, fls. 67, vendido 
em 12708/71, por Cr$ 20.000,00. 

A TRAUSPOm'AR _ 

A!:O ANTERIOR 

(1970) 

2.000,00 

1.000,00 

3.000 ,00 

Continua -

A1Te-EASE 

. (1971) 

2.000,00 

20.000,00 

25.000,00 

47. 000 ,00 
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Continuação ••• 

TRANSPORI'E •••••• 

5. Autom6ve1 Vo1kswagen, ano 1965, 
tipo Sedan, motor KB535,chassis 
JK6789 , 46 HP, cor branco lotus, 
adqUirido em 13/08/69 e vendido 
em 12/08/71, por Cr$ 7.000,00. 

6. Autorn6ve1, maroa Chevro1et ttOpo! 
la", modelo 1969, tipo Sedan,m2 
tor J1U32 , chassis 25285K, 4 o! 
lindros, tlstandard", 80 HP, cor 
turquesa real, ad-1Uirido em 15/ 
°9/69, da Agência Arapuca Reve~ 
dedora de Va!cu10s Ltda, media~ 
te financia~ento, sendo de ~ 
nal Cr$ 6.100,00 e 30 prestaçoes 
mensais de Cr$ 404,16, referen
te ao saldo devedor. 

7. 2.000 ações nominativas da Cia. 
Cervejaria Branca, adqUiridas 
em 25703/69. 

8. Cotas de capital da firma Fama 
Ltda, integralizadas, adqüirida~ 
em 22/04/68 e vendidas em 02/09/ 
71, por Cr$ 5.000,00. 

9. Saldo em c/c no Banco "Soares Ma 
rinho" S/A. -

10. Certi~icado de Compra de Ações
Fundo rCI 157, sob nQ 23.549,r~ 
ferp.nte ao incelltivo fiscal do 
Dec-lei 151/67, exero!oio de 70, 
aplioado em 15105/71 no Banoo Fi 
nanoeiro Comércio e Indústria S7A. 

11. 100 ações ordinárias ao portador 
de Cr$ 10,00 oada uma, da Cia. 
Trioampeã - Rio - as, t!tu10 346, 
adqUiridas em 15/05/70. 

12. Título de s6010 proprietário do 
Botafogo FUtebol e Regatas, adqfii 
rido em 18/01/35 e transferido,por 
doação, a seu filho José da Silva, 
em 20/01/71, conf. anotações co~ 
tantes na Seoretaria do Clube. 

13. 15 Letras Imobiliárias, n2s.001 a 
015, de Cr$ 1.000,00 oada uma, da 
Cia. Nacional Verde-Amarelo, Rio, 
adqHiridas em 15/09/71. 

14. Dinheiro em seu poder(cofre). 
TOTAL 

3.000,00 

5.000,00 

14.100,00 

5.600,00 

1.000,00 

2.300,00 

1.000,00 

100,00 

5.cco,oo 
37.100,00 

41.000 ,00 

14.100,00 

5.600,00 

10.500,00 

300,00 

1.000,00 

15.000,00 

35,000,00 
128.500,00 
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DIVIDAS E Olros REAIS 

(Discriminação) 

1. Cia Construtora de Im6veis ~ 
raia, referente a construção 
da casa de campo de Itacoatia 
ra, conf. descrição supra. -

2. Saldo devedor, ref, a emp~s
timo tomado em 30}04/70, ao 
Banco Boa Vida S/A. 

3. Financeira de Crédito para A_ 
quisição de Veículos s1A, ref, 
saldo devedor pela compra do 
automóvel marca Chevro1et "0-
pala", ano 1969, acima descri 
to. 

TOTAL -

X-X~".t-x 

SITUAÇlo EM 31 DE DEZImBRO 

ANO AllTERIOR 

(1910) 

1.500,00 

10,912,00 
18.412,00 

ANO_BASE 

(1971) 

5.500,00 

4.000 ,00 

6,062,00 
15.562,00 
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Ao examinar a declaração de bens anterior, n,2 

ta-se que existe discrepância entre os valores de certos bens e ,1,2 

vando em conta o vulto dos mesmos, & necessário um esclarecimento 

sobre a origem dos recursos que propiciaram a aquisição dos referi 

dos bens. 

Nessas condições, deve-se indagar do contri -

buinte a maneira e condições pelasqu~ foram adqüiridos o terreno 

de Itacoatiara e respectiva construção(casa de campo), bem como a 

origem dos recursos para aquisição das letras imobiliárias e para 

o acréscimo de sua conta bancária. 

Supondo-se, para efeito de mostrar como se cal 

cuIa o acréscimo patrimonial tributável com o preenchimento das p~ 

peletas dos modelos, que o contribuinte não tenha atendido satisf,! 

toriamente a intimação da repartição, não justificou nem comprovou 

a origem dos recursos que possibilitaram o ac~scimo do patrimônio, 

cabe 1 autoridade fiscal proceder ao lançamento "ex officio". 

Com relação à benfeitoria realizada no terreno, 

ou seja, a construção da casa de campo de Itacoatiara, a repartição 

entendeu tão corresponder aos valores castos realmente pelo decla

rante. 

Com efeito. Asisim, os valores da construção, 

foram a~bitrad,os, considerando Itmaterial" e "mão-deobra" pagos. 

Note-se que, no caso sob exame, o valor decl~ 

rado foi de Cr$ 25.000,00, quantia alegada como despendida no ano 

de 1971, mas não comprovada. Neste caso ainda, foram solicitados e~ 

clarecimentos quanto ao total de metros quadrados de área construí

da, datasde início e t4Srmino da construção, benfeitorias e melhora

mentos realizados no im~vel e valor em cruzeiros pago por metro qu~ 

drado. 

Considerando-se a área de 125 metros quadrados 

e o valor médio do metro quadrado na construção civil para o ano de 

1971 na lª Sub-Região do Estado(compre~ndendo os Estados do Rio de 

Janeiro e Guanabara), que oorresponde a Cr$ 287,00 para residência 

oomum de l(um) pavimento, segundo a Tabela do I:WS(129), obtém-se o 

total gasto de Cr$ 35.875,00(e não Cr$ 25.000,00, como declarado), 

como produto desses valores. 

(129) Nota: Ver referência (113). 
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Em conseqüência, a diferença de Cr$ 10.875,00, 

dever' ser acrescida ao valor total dos bens do ano-base de 1971,p~ 

ra efeito de apura~e o patrimônio líqüido real e, ainda, o ac~s

cimo patrjmonial tribut'vel. 

Assim, o total dos bens no ano-base passar' a 

ser alterado para Cr$ 139.375,00, valor esse a ser levado para as 

papeletas dos modelos e não o constante da declaração de bens ela~ 

rada pelo contribuinte. 

Considerando, portanto, todos os demais dados 

da declaração de bens ~ possivel preenchc~e quaisquer das papele

tas para apuração do acr~scimo patrimonial tributável, à esoolha do 

revisor, uma vez que ambas chegam ao mesmo resultado. 

Para. efeito de facilitar os cálculos, convém 

lembrar aqui algumas regras práticas de subtração aleébrica de núm~ 

ros qualificados ou relativos. 

ASSim, têm-se as seguintes operações: 

a) subtraem-se os números e dá-se o sinal do valor ~bsol~ 

to(maior). 

Ex: 15.562 - 18.412 = - ?850 

b) soma-se ao minuendo o sim~trico do subtraendo: 

Ex: 102.275 - (- 2.850) a 102.275 + 2.850 - 105.125 

Ap6s os ~solareoimentos acima, segue-se a met~ 

doloeia do modelo propriamente dita. 

Assim, referindo-se à primeira das papeletas, 

trata a mesma do "patrimônio líqüido" do ano-base e do ano anterior. 

Em seguida, compara-se a variação desses patri 

mônios líqÜidos, mediante operação de subtração. 

A segunda papeleta apura a "situação dos bens 

e direitos" e P. "situação das dívidas e ônus reais", ambas do ano

base e do ano anterior. 

Em seguida,. cornpara-se a variação dessas duas 

situações, mediante operação de subtração. 

Em ambas papeletas, oomo se disse anteriorme~ 
':, ·t·e', cheea;..se :áómesmo'résu1t·ado.·istó··~,·'"acréê·cimo'·patrimOnialt1, '.'::: .: .... " 

ou melhor, ao crescimento anual dos bens do contribuinte. 
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Excluindo-se do Ifacr~scimo patrimonial" os "re,n 

dime~tos e acréscimos patrimoniais isentos, não tributáveis ou ss 

mente tributáveis nas fontes pagadora.3" f ter-se-4 a. "diferença", a 

qual - como se disse anteriormente - é o "acrescimo patrimonial li 

qUido", para maior entendimento da exposição. 

Dessa diferença, subtrai-se, ainda,. a ttrenda li 

q\lida disponíve1"( a qual corresponde a Itrenda líqUida" diminuída 

da soma do "limite de isenção" com o "imposto de renda descontado 

na fonte", a título de antecipação de imposto), para,finalmente,ch~ 

gar-se ao "acréscimo patrimonial tributável", cujo valor deve ser 

incluído na cédula ItH" da declaração de rendimentos, por ser consi

de ... ·ada quantia omitida, não comprovada e não justificada pela pessoa 

física, contribuinte do imposto de renda. 

Como se vê, o procedimento é muito simples. 

A partir de qualquer das papeletas, elabora-se 
-a chamada "minuta de cálculos", para apuragao do novo imposto ou:!i.!!! 

posto suplementar", restabelecendo-se, assim, a declaração de rendi 

mentos do imposto de renda com os valores declarados e mais o apur~ 

do para a cédula ItH", este de conformidade com os modelos ora cria.

dos. Sobre a diferença de imposto assim calculada, aplica-se ainda 

a multa de 50% de lançamento "ex officio", por ser considerada "de_ 

claração inexatall
, de acordo com a lei de regênCia. (130) 

Desta forma, a situação em 31 de dezembro se ~ 

presenta, resumidamente, da seguinte maneira: 

SITUAÇÃO EM 31 DE DEZ~rnRO 

MlO ANTERIOR 
( 1970) 

BENS E DIREI'rOS ••••••• 37.100,00 

DIVIDAS E O}WS REAIS •• 18.4l2,00 

ANO_E.; SE 
( 1911) 

139.375,00 

15.562,00 

Com essa orientação, segue-se a parte prática ~ 

lativa ao preenchimento das papeletas dos modelos, sobre a apuração 

do "acréscimo patrimonial tributável" e a "minuta de cálculos", que 

servirê! também de Itnotificação de lançamento". 

(130) RIR, Arts. 407, "c", 408, § 42 e 409, "c", § 12 e, ainda, De
creto-lei nP 401, de 30/12/68, Art. 21, "btt

• 

Nota: Considera.-se "inexati~ão da declaraçã~", a omi"lsão de 
rendimentos e a deduçao de despesas nao efetuadas ou 
abatimentos indevidos. 
No caso de evidente intúi to de ira.urle, a multa passa p.! 
ra 150%, se os esclarecirr.cntos solicitados forem apre
sentados dentro do prazo. Ser~ a.inda m-'\,jorada para 225% 
se os referidos esclarecimentos nao fo:t~e:n prestados, no 
prazo marcadoc Ver referência.s (45) Q (46). 



~&:HVIÇO PuBLICO FEDERAL 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM .. .!!J.::r.~.~.QJ ........ . 

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FfslCA 

PAPELETA DE APURAÇÃO DO ACRÉSCIMO ?ATF-WV:ONIAL TRIBUTÁVEL 

NOME: IGNOTO DA SILVA 

ENDEREÇO: Rua Anônima, 8 - Apto .. 105 - NltercSi - RJ. 

EXERCICIO DE 19 72 • ANO-BASE DE 19 71 

1. PATRIMÔNIO LrOUIDO DO ANO-BASE: 

1.1- BENS E DI REITOS ............. _ ....•..... Cr$ .. ~}.~~}I~.t.~~ .... ( 1 ) 

1.2- D!VIDAS E ÔNUS REAiS ............••• _ .• Cr$ 15.562,00 (2) 
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1.3- DI FERENÇA (1 ) - ( 2 ) .................................. _ .......... Cr$ ....... ~g}~.~.~2.!.~~ ( 3 ) 

2. PATRIMÔNIO LI-CUIDO DO ANO ANTERIOR: 

2.1- BENS E DI REITOS ...................•.... Cr$ .. J.7.!_~??,.~~ .... ( 4 ) 

2.2- DiVIDAS E ÔNUS REAiS ...........••..... Cr$ 18.412,00 (5) 

2.3- DIFERENÇA (4) - (5) ................................... Cr$ ....... ~.~~.~~~!.~~ ( 6 ) 

- $ 105 .. 125,00 ( ) 3. ACRESCIMO PATRIMONIAL BRUTO (3) - (6) •.•••••••••••••••• Cr ........................ 7 

4. EXCLUSÕES - RENDIMENTOS NÃO TRIBUTAvEIS, ISENTOS E 
. TRIBUTA.DOS EXCLUSIVAMENTE NA FONTE: 

•. !!1l~;r:$?.T)..~· .. :v.~.m1.?: .. AI1:tQAl .• 104.':':R,.§~Q .. :1~.i.o .•. lR:z ... Cr::> ... J:9.!.9.9.9.,.9.9. .... 1 8 

.J~1l~;r:$?.J)..c: .. :v.~.m\?: .. XQ).~~)I.Fi·E.eJJ.. •.. JmQ .. l9.65 .............. Cr$ ..... 2. •. 0.C.O.,.QQ .... ( 8 ) 

.. Lucro .. na..:v.e.nda .. cotas .. de. . .c.a.pital_Farr.a .. Ltda.Cr$ ..... 4 •. O.C;Q,.QQ .... ( 10 ) 

........................................................................................ C. $ ( 11 ) 

4.1- SOMA: (8) + (9) + (10) + (11 ) ........................................................ Cr$ 25.000,00 (12) 

5. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL LraUIDO (7) - ( 12 ) •••.••.••••••••. Cr$ ...... §R.~J.?~.,.9.9..( 13) 

6. SUBTRAÇÃO: 

6.1~ RENDA LlOUI DA. ....... " .....•.•.. _ ...... Cr$ ... 1~.~~.??!.?? ... ( 14 ) 
_ _ - 6.048 00 "6.2 LIMITE DE ISENÇAO Cr$ .............. , .................. ( 15 ) 

6.3- I. R. FONTE ................. Cr$ ... ,Z. •. Q.ç.O' .. QQ •••• : ........ ( 16 ) 

6.4- SOMA: ( 15) + ( 16 ) ................................... : ......... Cr$ 8.048,00 (17) 

6.5- RENDA LíOUIDA DISPONIVEL (14) - ( 17) ..........•...... Cr$ 31.952,00 (18) 

7. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL TRIBUTAvEL, POR FALTA DE JUSTIFI

CAÇÃO OU COMPROVAÇÃO, A SER INCLUfDO NA CÉDULA UH" DA 

DECLARAÇÃO: (13) - ( 18 ) .•••••.•••••••••••.••••••••.••••••• CrS ..•... 1.~.~.~.7.~.!.??.( 19 ) 

OBSERVAÇÔES: 

Carimbo: Carlos Vaz 

CV - i/,oo. i 



SERVIÇO PUBl!CO FEDERAL 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM ..... !!~~~~~~ ..... . 

IMPOSTO DE RENDA· PESSOA FfSICA 

PAPELETA DE APURAÇÃO DO ACRÉSCIMC' PATRIMONIAL TRIBUTÁVEL 

NOME: IGNOI'O DA SILVA 

ENDEREÇO: Rua Anônima, 8 - Apto. 105 - Niter6i - RJ. 
EXERCICIO DE 1912, ANO-BASE DE 19 11 

1. SITUAÇÃO DOS B~NS E DIREITOS: 

1.1- NO ANO-BASE ..............•...•.•••••.• Cr$. .. ~?~.~}.7.~.,.~~ ... ( 1 ) 

1.2- NO ANO -ANTERIOR ..................... Cr$ 31.100,00 ( 2.) 

19 

1.3- DIFERENÇA ( i ) - (2 ) ... , ................................. CrS .... ~~~ ... ~1.~.t~~ .. ( 3 ) 
\ 

2. SITUAÇÃO DAS DIVIDAS E ÕNt S REAIS: 

2.1- NO ANO-B.'\SE .......................••.. Cr$ .... ~.~.~.~.?~!.?? .. ( 4 ) 

2.2- NO ANO-ANTERIOR .........•....•..•.••• Cr$ 18.412,00 ( 5 ) 

2.3- DI F-E RENÇA (4) - ( 5 ) ................... ~ ............... Cr$ ... ::-... ?~.?~.?1.~~. ( 6 ) 

- S 105. 125 00 ( ) 3. ACRESCIMO PATRIMONIAL BRUTO (3) - ( 6 ) .•••.••••••••••••• Cr .................. 1...... 7 

4. EXCLUSÕES - RENDIMENTOS NÃO TRIBUTAvEIS, ISENTOS E 
TRIBUTADOS EXCLUSIVAMENTE NA FONTE: 

.~~~:r:~ ... ~.;; .. J.~.~~~ .. ~~~~.~~.'!J~.4.7.~~.~~~ .. ~~.~.<?,J.9.I ... Cr$ .... J9..!.9.9.9.,.9.9. .. ( 8 

.~~~r.~ .. ::~ .. y.~.n.é}.,~ .. ~~~~~!f!':f$.~.r:., ... ~f!~ .. t9.~.~ .............. Cr$ ....... ?,g.çg.,.9.9. .. { 9 

.l-lUQXQ .. ]).~ .. y.e.nçJ.? .. QQt ;;:.~ .. tLe ... c.Çl.~i tÇ\l:-: .. E'~, ... n9. .. Ltdr:.Cr$ ...... 4 .• .9.9.9. ,.9.9. .. ( 10 ) . 

....................................................................................... Cr$ . ( 11 ) 
4.1- SOMA: (8) + (9) + (lO) + {11 ) ....................................................... Cr$ 25.000,00 \ i2} 

5. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL LfaUIDO (7) - ( 12} ...••.•.••••.••. CrS ..... §~.~J.?~.,g.9 ... { 13) 

6. SUBTRAÇÃO: 

6.1- RENDA liQUiDA ............•.......•... CrS .... 1~.~~.~.~.f.~.~ ... ( 14) 

6.2- LIMITE DE ISENÇÃO Cr$ ..... 9.,.9.4.ª,.~º ........... ( 15 ) 

6.3- i. R. FONTE ................. CrS ..... ?~.~.~.~,.~~ ........... (16) 

6.4- SOMA: ( 15) + ( 16 ) ............................................ Cr$ 8.048,00 (17) 

6.5- RENDA liQUIDA DISPONfvEL ( 14) - ( 17) ................. Cr$ 31.952,00 (18) 

7. ACRÉSCIMO PATRiMONIAL TRIBUTAVEL, POR FALTA DE JUSTIFI

CAÇÃO OU COMPROVAÇÃO, A SER INCLUIDO NA CÉLULA "H" DA 

DECLARAÇÃO: (13) - ( 18 ) ................................ CrS ..... 1.~.~.~I2'.~~ .. ( 19) 

OBSERVAÇÕES: 

Carimbo: Carlos Vaz 

cv .. ~~ocJ .. 2 
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Observe-se que, de um "imposto notificado ou 

pago", originariamente declarado na quantia de Cr$ 5.684,00(imposto 

lallçado), redundou, apcSs revisão da referida declaração, que a consi

derou "inexata", por omissão de rendimantos,eom um "imposto suple

mentar" de Cr$ 15.549,00, ou seja, em cerca de 273% em relação ao d1 

bito original, valor este sujeito ainda! correção monetária de d€bi

to, com índice correspondente ao primeiro trimestre do ano de 1973,por 

se tratar do exercício de 1972, e sobre o qual recairá a multa de 50% 

de lança.mento "ex otficio", prevista na. legislação do imposto de ren

da. 

Note-se, ainda, que, sem a atualização mone

tária. do d€bito, o contribuinte terá que pagar, de conformidade com a 

IIminuta de cálculos", a importância total de Cr$ 23.323,50, que corre!, 

ponde a "imposto" e "multa", isto ~, cerca de 410% el:1 relação ao valor 

original, afora - repita-se - a aplicação da correção monetária. do d1 

bito. 

O capítulo seguinte pretende estudar os "cs.-. 

sos especiais do acr~scimo patrimonial tributável", os quais, se 

observados detidamente, podem induzir o revisor a tornar decisões 

nem sempre correspondem à realidade. 

-nao 



6. CASOS ESPECIAIS DE ACRESCIMO 

PATRIMOUIAL TRIBUT~VEL 
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o acréscimo patrimonial triqutável pode se ~ 

presentar sob uma das quatro hip6teses, abaixo mencionadas, dependen

do da renda líqüida: 

a) renda líqllida. "'egativa; 

b) líq\Hda positiva "igual" -renda ao limite de isençao; 

c) renda líqÜida 120sitiva "menor" do limite de -que o isençao ; 

d) renda líqÜida "maior" de -positiva do que o limite isençao. 

o -quadro comparativo das quatro declarações 

de bens e de rendimentos, apresentado por totais, ilustra as hip6teses 

acima: 

EXERCICIO DE 1972 - ANO-BASE DE 1971 

(Cr$ 1,00) (Cr$ 1,00) (Cr$ 1,00). (Cr$ 1,00) 

ANO-BASE ••••••••••••••••••• 10.001 

ANO ANTERIOR ••••••••••••••• 10.000 

ACRESCIMO PATRIMONIAL...... 1(1) 

Vil hi12. 

RENDHIENTO BRUTO ••••••••••• 10.000 

DEDUÇÕES ••••••••••••••••••• 1.000 

RENDIM. LIQ. = RENDA BRUTA.. 9.000 

ABATIMENTOS •••••••••••••••• 10.780(4d) 

RENDA LIQUIDA ••••••••••••• -1.780(2) 

LIMITE DE ISENÇÃO •••••••••• 6.048(3) 

RENDA LIQUIDA DISPONIVEL ••• -7.828(4) 
(2)-( 3) 
ACRESCIMO PATRIMONIAL TRIBU 
TAVEL ••••••••••••• (1)-(4).: 7.829 

10.001 

.1.0.000 

1(1) 

2ª hi12. 
15.133· 

1.000 

14.133 

8.085(3d) 

6.048(2) 

6.048(3) 

zero(4) 

1 

10.001 

1°.000 

1(1) 

3ª hiP.: 

15.000 

51 000 

10.000 

8.085(3d) 

1.915( 2) 

6.048( 3) 

-4.133(4) 

4.134 

10.000 

4.00 ..... 

6.000(1) 

4ª hip. 

15.000 

,.2.000 

10.000 

2,695( ld) 

7.305(2) 

6.048(3) 

1.257(4) 

4.743 

Observacão: PRra facilidade na exposição, a declaração de bens do exeE 

pIo não apresenta dívidas e ônus reais e a declaração de 

rendimentos não indicou imposto de renda descontado na fon 

te, a título de anteoipação. 

Da mesma forma, não foram oonsid.erados os "rendimentos não 

tributáveis, isentos e tributados e:xclllsiva.mente na fonte". 

Em abatimentos, "d" signifioa "dependentes". 



No quadro compa~ativo apresentado anterio~ 

mente, o~serva-se, inicialmente, que nas três hipóteses haverá 

sempre acr~scimo patrimonial tributável, o que, na prática, ~ 

~empre isso ~ verdadeiro. 

Com efeito. Note-sa, ainda, que o ac~sci

mo patrimonial(crescimento dos bens durante o ano-base) foi de .. ~ 

penas" Cr$ 1,00, contra apreciável acr~scimo patrimonial tributá

ve1(Cr$ 7.829,00 e Cr$ 4.133,00, respectivamente), nas 1ª e 3§ h! 

pótescs. Tal fato se deveu à renda líqftida ser negativa e menor 

do que o limite de isençao e, conseqüentemente, à renda líqüida 

disponível, que se apresentou igualmente negativa. 

Assim, a operação de subtração alg~rica 

embora possa se apresentar correta, do ponto-de-vista matemático, 

na prática, entretanto, a situação econômica pode se revestir de 

outra forma, uma vez que existem contribuintes que possuem um ce~ 

to n~mero de dependentes(esposa, filhos, menor que cria ou educa, 

genitora, etc), como encargo de fam!lia(principalmente os da cha

mada classe pobre) que influem no abatimento e, conseqüentemente, 

na renda lfqüida. Tal fato se deve em virtude de ser o encargo de 

família(dependentes) representado por um valor fixo atribuído em 

Portaria Ministerial e que independe dos rendimentos brutos(vari~ 

veis) auferidos anualmente pelo declarante. 

Assim sendo, há aquelas pessoas físicas que 

sustentam seus depend~ntes com quantias inferiores aos valores a

tribuídos oficialmente pela Governo. 

Mas, na impossibilidade de se determinar 

essas quantias para cada declarante, deve-se considerar, para ~. 

feito de cálculos, os limites oficiais fixados. 

De situação idêntica àos abatimentos ~ o 

limite ~e isenção, já exposto no capítulo referente ao "ac~scimo 

patrimonial tri bu.táve1". Ambos são gastos pelo contribuinte, em 

quantias menOl'~ ... ou maiores que 08 oficialmente propostos. Porém, 

para os efeitos fiscais, prevalecem os valores oficiais, na impo~ 

sibilidade de se determinar tais qua~tias para cada contribuinte. 

Sugere-se, po:!'tanto, que, com vistas à. ap,S 

ração do acréscimo patrimonial tributável, seja.o c~aminado ~ 
,per si, leva·ndo-se em consideração principa.lmente o mont~nte e a. 

natureza. dos bens declarados. --
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Se do exame da deolaração de bens for notada 

qualquer disorepânoia no aorésoimo patrimonial, em relação à renda 

líqüida disponível - o que se pode fazer oom uma simples operação 

de subtração - deve-se prosseguir na análise de toda a deolaração 

de bens até se ohegar ao aorésoimo patrimonial tributável. 

Com relação à última situação apresentada p~ 

lo quadro oomparativo anteriormente exposto(4ª hip6tese), isto é, 

quando a renda líqüida for Hositiva e sUHerior ao limite de isenção, 

existirá, oom oerteza, aorésoimo patrimonial tributável. Neste oaso 

e prinoipalmente neste, o aoréscimo patrimonial tributável estará 

garantido nos modelos, enquanto nas outras situações anteriormente 

analisadas(l~, 23 e 31 hip6teses) ir' depender de um exame mais pr~ 

fundo e aourado do montante e da natureza dos bens, mediante exis -

tênoia de oertas disorepânoias, apesar de, algebricamente, estar oOI 

reto o oáloulo e, por oonseguinte, haver também aorésoimo patrimoni 

aI em potenoial. 

Aoonselha-se, portanto, a aplicação d~s mod~ 

los na 43 hip6tese e extensão às demais hip6teses, oaso haja oerta 

disorepânoia no ano-base em relaç~o ac ano anterior do total dos 

bens em exame e oonforme a natureza deles, para evitar uma possivel 

injustiça fisoal oontra o oontribuinte. 

Esses são os aspeotos julgados mais importaA 

tes e espeoiais do aorésoimo patrimonial tributável para uma tomada 

de deoisão. 



7. APLICAÇÃO DO MODELO 

O Dlodelo ora apresentado deve ser aplicado 

principalmente aos casos de evidente sonegação, ~raude ou conluio. 

Em todos esses casos o contribuinte age sempre com dolo ou má-f~ 

para com a Administração Fiscal. 

Contudo, nos casos de tributação de parte 

dos lucros sonegados, atribuídos à pessoa física dos s6cios, como 

reflexo da fiscalização na pessoa jurídica, devem ser os mesmos 

classificados na cédula "Ft! e não na cédula "RI' não se lhes apli , -... 
cando, por conseguinte, a apuraçao do acréscimo patrimonial trib~ 

tável. 
... 

Assim, sao valiosos indicadores para a fi~ 

calização e revisão das pessoas físicas, obtidos através de fisc~ 

lização na ~essoa jurídica: omissão de receita operacional, exigi 

veI fictício(nos casos de baixas cvntábeis no exercício de títu -

los efetivamente já liqüidados em exercícios anteriores), distri

buição disfarçada de lucro, notas frias de compras e despesas, n.Q 

tas adulteradas, suprjmento de numerário, "estouro" de caixa, de.§. 
; 

classificação de escrita fiscal e conseqüente arbitramento de l~ 

cro, etc. 

Merecem, ainda, ter suas declarações exam1 

nadas detidamente, com vistas a apuração do acréscimo patrimonial 

tributável, as pessoas físicas que tenham auferido rendimentos d~ 

rivados de atividades ou transações ilícitas, ou pe~cebidos com 

infração à lei. (131) 

Pouco importa, para a sobrevivência da tri 

butação sobre determinado ato jurídico, a circunstância de ser i 

legal, imoral, ou contrário aos bons costumes, ou mesmo criminoso 

o seu objeto, ~omo c jogo proibido, a prostituição, o lenocínio,a 

corrupção, a usura, o curandeirismo, o câmbio negro, etc. O que 

importa não é o aspecto moral, mas a capacidade econômica dos que 

se locupletam com tais atividades eticamente condenáveis e conde

nadas. A validade, invalidade, nulidade, anulabilidade ou mesmo 

a anulação já decretada do ato jurídico são irrelevantes para o 

Direito Tributário. Praticado o ato jurídico ou celebrado o neg6-

(131) RIR, Art. 504. 
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. cio que a lei tributária erigiu em fato gerad.or, está nescida a obri 

gação para com o Fisco. E essa obrig~ção subsiste independentemente 

da validade ou invalidade do ato. ne nulo ou anulável, não desapare

ce a obrigação fiscal que dele decorre, nem surge para o contribuin

te o direito de pedir "repetição do tributo"(restituição) acaso pago 

sob invocação de que o ato era nulo ou foi anulado. O fato gerador ~ 

correu e não desaparece, do ponto-de-vista fiscal, pela nulidade ou 

anulação. (132) 

A prática da usura, por exemplo, pelas suas 

características, além de ser infração à lei fiscal, propo!(;ionando a 

acumulação de ga~~os excessivos sem o gravame do imposto, constitui, 

também, inaceitável forma de exploração da economia popular. 

Por essas razões, deve ser combatida em todas 

as suas formas e o meio ou instrumento apropriado para isso é a d~ 

claração de bens, mediante verificação do acréscimo patrimonial tri

butável. 

Os agiotas se traem pelas notas promiss6rias 

que estão obrigados a registrar nas repartições fiscais federais. 

Por conseguinte. um levantamento dos nomes dos 

credores desses títulos torna-se até um serviço fácil de se executar. 

Da mesma forma, o levantamento dos extratos de conta-corrente bancá

ria irá confirmar, certamente, os rendimentos omitidos e sonegados 

à Fazenda Nacional. Convém salie~tar, por oportuno, que o que se tri 

buta não são os dep6sitos em si, ma~ a renda omitida que eles repre

sentam. (133) 

A prática quase diária com revisao de declar~ -çoes de rendimentos tem demonstrado que os profissionais liberais e 

autônomos, principalmente aqueles que não fornecem recibo dos servi

ços que prestam a seus clientes, são as classes de contribuintes em 

que há maior incidência de rendimeL~os omitidos à tributação, sendo, 

por conseguinte, os que melhor se prestam à aplicação do modelo ora 

apresentado. 

(132) CTN, Art. 118. 
Nota: Ver comentário de Aliornar Baleeiro in DIREITO TkIBUT~RIO 

E&~SILEIRO, üpUS cit., págs. 409/410. 

(133) Nota: Nesse sentido é o Ac6rdão n9 9.518/72, que cita inúmeros 
outros do m~RmO teor, publicado in CEFIR nº 65, novembro/ 
dezembro de 1972, Sao Paulo, págs. 171/180. 



Por outro lado, contribuintes que elaboram -suas pr6prias declaraçoes, sem dolo ou má-f~, mas que, por descui 

do ou mesmo desconhecimento, face a complexidade ainda existente 

da matéria tributária, praticam certas incorreções, perfeitamente 

retificáveis, não devem ter idêntico tratamento dos profissionais 

anteriormente referidos. Aqueles contribuintes dev~m ser presta -

das assistência e orientação, aconselhando-os, quando for o caso, 

inclusive, a retificarem suas deolarações. 

Esta ~ a filosofia de integração fisco-coE 

tribuinte da Secretario da Receita Federal. 

~ preferível, no caso, ter-se um contribuiE 

te que pague uma certa soma razoável de tributo, como cota justa e 

proporcional aos rendime~tos auferidos, e que procurou fazer a sua 

declaração com honestidade, do que uma pessoa física, embora gran 

de contribuinte, mas que, como sonegador contumaz, se utilizou de -recursos impr6prios e nao recomendáveis como meio de burlar a Ad-

ministração Fiscal. 

E, portanto, para essa última clas'se de c0l! 

tribuintes que eRSç trabalho é dirigido. 

Os sonegadores - convém repetir - geralme.n 

te, mais cedo ou mais tarde, se traem pelos bens declarados e que 

foram adqUiridos exatamente com os rendimentos sonegados durante 

o ano, ou pelos sinais exteriores de riqueza que ostentam, sujei

tos um dia a terem que explicar ao Fisco a vida que desfrutam. 

Tal situação vem diminuindo a cada ano. 

Esses são, porém, a exceção, não a regra. 

A seleção desses contribuintes não é difi-

ci1 e pode ser feita de várias maneiras. 

Com efeito. A melhor escolha deve obedecer 

ao seguinte roteiro: 

12) seleção pelo número da declaração: ' 

Numeradas pelo SERPRO, para processamento 

da notificação de lançamento ou não, as declarações 

são enviadas ao WJRIEF da SRP~ G est~ a3 encaminha 

às Delegacias, atl'avés de lotes, com B-tl seguintes 

faixas de numeração e tipos de declarantes codifi

cados: 
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Com Imposto a Pagar: 

A _ O 000 100 a O 699 999 
Al- O 100 000 a. 1 399 999 
A2- 1 400 000 a 1 999 999 

Com Imposto a Restituir: 

B - 2 000 000 a 2 399 999 
Bl - 2 400 000 a. 2 699 999 
B2- 2 1< ) 000 a. 2 999 999 

Pagamento no Ato: 

p - 8 000 000 a 8 499 999 

Reemissão(retificação) de notificação de lançamento: 

R- 9 500 000 a. 9 899 999 
Rl - 9 900 000 a 9 999 999 

Isentas: 

C 3 000 000 a. 4 999 999 
Cl - 5 000 000 a 5 999 999 
C2- 6 000 000 a 6 999 999 

1!2i!: O índice 112" significa "novos contribuintes". 

-Observe-se, ainda, que, embo~a nao numeradas, 

são igualmente importantes para seleção de contribuintes, as declar~ 

ções apresentadas "fora do prazo regulamentar" e que são processadas 

manualmente pelas repartições fiscais. Tais declarações geralmente 

revelam indícios de sonegação. 

22) seleção pelo rendimento b~~to, deducão e abatimento indevi

dos,e acréscimo patrimonial tributável: 

Ap6s a seleção anterior, parte-se para a sel~ 
-çao epigrafa.da, levando-se em conta certos limites de valo-

res, exercício financeiro e região geo-econômica. 
Assim sendo, ir.struções mais recentes vêm de-



·terminando aos 6rgãos da Secretaria da Receita Federal?incumbidos 

da revi~ão de declarações,certos limites para seleção por rendi -

mento oruto, com vistas a uma maior rentabilidade, em termos de 

cr€dito tributário apurado, conforme espeoificações abaixo: 

GRUPOS 

- ASSALARIADOS EM GERAL 

- PROFISSIONAIS LIBERAIS 

EMPREMRIOS, CAPITALISTAS 

E PROPRIET.ft:RIOS 

RENDDlENTO BRUTO 

Acima de Cr$ 100.000,00 

na c~du1a "C". 

Acima de Cr$ 60.000,00 

na c~du1a "D". 

Acima de Cr$ 50.000,00 

nas c~du1as E, F ou G. 

Note-se que tais valores podem variar, in

clusive decrescer, dependendo, evidentemente, do exercício a ser 

examinado, da região geo-econômic~ do domicílio fiscal do decla -

rante e da classe p~ofissional dos contribuintes. 
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Ap6s a seleçf;o por rendimento bruto, parte

se, finalmente, para um exa.me mais detido das deduções, abatimentos 

e acr~scimo patrimonial tributável, individualmente. Tal tarefa e~ 

bora possa parecer trabalhosa, com a prática torna-se simples, com 

01Ber~a~ão nos itons de maior incidência sonegat6ria. 

Pode acontecer tamb~m que declarações cujo 
-rendimento bruto nao tenha atineido os limites acima e outras at~ 

isentas apresentem irregularidades fiscais. 

Neste caso, somente a prática vai ensinar a 

selecionar tais declarações. 

Seleções há tamb~m por renda bruta e renda 
-líqüida, as quais nao se aconselha, por serem valores líqUidos, já 

distorcidos PVj> possiveis deduções e abatimentos indevidos, quando 

for o caso. 

Finalmente, elementos colhidos junto a diveI 

sas entidades e 6rgãos de direito público ou privado, podem servir, 

indiretamente, de valiosos subsídios para seleção de contribuintes 

para. revisao. 
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8. CONCLUSÃO 

o trabalho de investigação da situação !i~ 

cal do contribuinte, ora apresentado, ce assenta, como se viu, na 

declaração do imposto de renda de pessoa física, mais especifica

mente na declaração de bens. 

Revela ela a vida econô~ico-financeira do 

sujeito passivo e serve, ainda, de certa forma, para demonstrar o 

comportamento do contribuinte diante da Administração do imposto. 

De posse das declarações do imposto de re~ 

da de pessoa física, relativas a exercícios não prescritos, esta

r~ o revisor em condições de pesquisar a verdade fiscal. 

Ap6s exame pr~vio dos valores dos bens do 

ano-base em confronto com os declarados no ano anterior e consid~ 

radas as dívidas e ônus reais, ter-se-â, à primeira vista, e amo~ 

tra do crescimento ou decréscimo da riqueza do contribuinte. Ha 

vendo necessidade de esclarecimentos ~reliminares acerca da natu

reza, valor, data de aquisição ou comprovação, com documento h~ 

bil e idôneo, de determinados bens, eoses deverão ser solicitados 

diretamente ao contribuinte, sem o~ quais não se terá uma real com 

preensão da vida do declarante. Cs esclarecimentos como a docume~ 

tação comprobat6ria devem ser apresentados diret~mente na reparti 

ção fiscal. Como linha de conduta, tanto o Agente Fiscalizador cQ 

mo o revisor jamais deve comparecer ao domicílio do contribuinte 

para recebimento do solicitado através de exigência fiscal. 

Com efeito, se assim não proceder, prelimi 

narmente, a Administração Fiscal, pode ocorrer que alguns bens PQ 

dem ter sido adqUiridos de várias maneiras, inclusive com rendi -

mentos tributados exclusivamente na fonte p~gadora e, como tal,já 

liberados de qualquer outra forma de tribu"tação , quer na declara

ção, quer na fonte, como também provir de recursos que são consi

derados não tributáveis e isentos pela lei de regência. Hão se t.Q 

mando ciência prévia dessa situação, todo o tra.balho ficará prej~ 

clicado e o es:forço do :r-evisor para identificar a sonegação aumen

tará, com novas intimaçõco aos contribaintes para a prestação de~ 

ses esclarecimentos prel:i.minares e indispensáveis. 

A documentação é importantíssima para a com 



provação de deduções, abatimentos e das aquisições e alienações(ou 

quaisquer outras mutações e transfe:ências) na declaração de rendi 

mentos e de bens. 

Como no processo judicial, tudo depende de 

prova. A sua solicitação, no caso de dúvida, ~ imprescindível. 

O presente ensaio, como se mostrou, ~ uma 

t~cnica fiscal para apuração do acr~scimo patrimonial tributável. 

Enfoca dois aspectos: apuração pela Admini~ 

tração Fiscal da não correspondência do acr~scimo patrimonial da 

pessoa física com os rendimentos declarados, cuja diferenç~, como 

se viu, será classificada e tributada na c~dula "Wt(RIR, Art. 55, 
"clt), assim como arbitramento de rendimentos com base na renda pr~ 

sumida, através da utilização de sinais exteriores d~ riqueza que 

evidenciem a renda auferida ou consumida(RIR, Art. 55, "e"), cujos 

valores serão também classificados na citada c~dula. 

Relativamente ao se~undo aspecto - método 

ou processo indiciário embora se assente e~ bases legais, ~ pre-

ciso se ter o cuidado no arbitramento dos rendimentos, de tal for

ma que os aproxime dos valores reais omitidos, a fim de não se c2 

meter uma injustiça fiscal. Para tanto, poderá o r~visor se valer 

de tabelas oficiais de valores e não a.rbi-tra~c os l'endimentos em 

meras suposições. (134) Para que o arbitramento de rendime!1tos com 

base em sinais exteriores de riqueza possa prosperar é necessário 

que os bens arrolados pela fi3cali~3ção tenham sido adqUiridos por 

valores expressivos que representem efetivamente riqueza do contri 

buinte. (135) 
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(134) ~: O Brasil experimentou em 1968 esse tipo de processo in 
diciário, com a chêmada "Operação Arrastão". A par d; 
ter obtido bons resultados, em termos de crédito trib~ 
tário apurado, por outro lado, o arbitramento 9;os va12 
res da riqueza ostentada pelos contribuintes nao teve 
nmita aceitação no meio Fisco-Contribuinte, Eor se aE. 
sentar em premissas i16gicas ~ meras presunçoes tribu
tárias, tendo sido as inúmeras decisões administrati -
vas, em conseqüência, reformadas pelo Primeiro Conselho 
d~ Contribuintes. Ver, dentre inúmeros outros, os Ac6~ 
daos n 2 s. 9.097/71, 9. 099/?1, 9.114/71, 9.123/7i e ü.914/ 
l ' p"bl;r.< .... ~,.."'.;.., Cl<nIILEX· Im-no"+o do Rellda l01? T n+ e _, _ ........ __ .... _.:.:.:: _;.J ... U • .t-' w.:::,. _.. ,_./ <-. _ v_ 

ressante e mais atual 6 o Ac61'dao n2 9.419112, publica 
do in C:sFIR nQ 65, nov./dez., são Fau10,1972,págs.16375. 

(135) Ver Ac6rdão n 2 lO.4~8/73, publicêdo li! CEFIR 11 2 83, jun.1974, 
são Paulo, pâgs. 93/4. 



A sua aplicação, entretanto, deve ser, se~ 

pre, em caráter supletivo. 

E uma questão de medida, dosagem e oportu-

nidade. 

Mas a prática e a experiência têm demons -

trado que a melhor análise é ainda através da declaração control~ 

da, em que a Administração Fiscal oe vale dos pr6prios elementos 

declarados espontaneamente pelo contribuinte, sujeitos, evidente

mente, à comprovação. 

A pessoa física que sonega, mais cedo ou 

mais tarde, é bom repetir, se trair~ pelo crescimento desordenado 

e incontrolável dos bens declarados em oportunidades anteriores, 

pois cr.egará o momento de um dia não ter condições de justific~ 

los perante o Fisco, face a renda omitida propositadamente na d~ 

claração do imposto de renda. 

Por outro lado, aquele que declara corret~ 

mente a sua renda não deve ter preocupação com o controle indici~ 

rio ou com a revisão que, porventura, possa sofrer a sua dec~ara-
... 

çao. 

E preciso e op~'~uno esclarecer que o con 

tribuinte, em geral, não é visto lia priori" como um sonegador r~ 

alou potencial. 
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o estigma da sonegação s6 se aplice ao con 

tribuinte que age de m~fé contr~ a Fazenda e que não encontra 

qualquer motivo válido para justifica~se. O son6gador é a exceção, 

jamais a regra, a maioria ou sequer uma grande ~arcela. 

Lembre-se ainde que nenhuma arbitrariedade 

é cometida na revisao das declarações do imposto de renda. Ao r~ 

visor cabe a missão de t1 podar ll os excessos trazidos, ou melhor,d~ 

clarados pelas pr6prias pessoas físicas, ajustando-os aos limites 

autorizados pela lei de regência. 

Quanto às dúvidas que por acaso forem apon 

tadas e mesmo no caso de pressuposição de má-fé será garantido ao 

declarante amplo direito de defesa. Somente depois de esgotados 

todos os recursos para esclarecimentos e corr.plovado o intúito so 

necador do contribuinte é que serão aplicadas as penas da lei. 

Esse entendimento harmoniza-se com o prop~ 

sito do Governo de conquistar, cada vez mais'- a adesão do contri

buinte ao espírito e aos objetivos do imposto de renda, de manei-
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. ra a chegar-se ao ideal de uma verdade tributária espontânea e con~ 

ciente. O cidadão deve ver no tributo um instru~ento de progresso 

do país e de justiça social, interessando-se por isso mesmo em par

ticipar, com declarações fi~is, do esforço governamental. 

A doutrina da contribuição pela adesão ~ a 

que melhor se ajusta à solução para um país em franco desenvolvime~ 

to. \ 

O processo de intimidação, que durante certo 

tempo chegou a ser utilizado, gera uma reação contraproducentc.A d.Q 

sestima pelo tributo é um fa.tor desestimulante e distorsivo. Pode 

produzir aumento de receita, a curto prazo, mas perde a longo prazo, 

inclusive por desanimar o pr6prio ânimo da. produtividade. 

O crédito de confiança deve ser restabeleci

do a Cl.V~.a ano, a fim de que os rendimentos oferecidos espontaneame,n 

te pelo contribuinte sejam fiéis, ou melhor, os realmente auferidos 

durante o ano. Esta ~ e deve ser sempre a filosofia da Secretaria 

da Receita Federal. 

Este trabalúo destaca e diferencia dois aspe~ 

tos importantes do '!lodelo: "acréscimo patrimonial" e "acréscimo p!: 

trimonial tributável". 

Enquanto o primeiro considera o crescimento 

anual dos bens, oriundo da diferença entre os "patrimônios líqUidos" 

do ano-base edo ano anterior(modelo 1) ou da diferença entre a "si 

tuação 10s bens e direitos" e a "situação das dívidas e ônus reais" 

do ano-base e do ano anterior(modelo 2), o segundo é considerado c~ 

mo a diferença da comparação entre o "acréscimo patrimonia.l líqUido" 

(correspondente à diferença er..trellacréscimo patrimonial"e os rendi-
-mentos nao tributáveis, isentos e os tributados exclusivamente na 

fonte) e a l'renda líqUida disponível"(correspondente à diferença e,n 

tre "r~"'.da líqüida" e o "limite de isenção" e "imposto de renda de.§. 

contado na fonte", a título de a~tecipação). 

A prop6sito, como se demonstrou, o acxéscimo 

patrimonial tributável estará assegurado quando a renda líqüida fo~ 

positiva e superior à soma do limite de isenção com o imposto de 

renda na fonte, mas cujo resnltado seja, evidentemente, inferior ao 

acréscimo patrirr.onial líqüido. Essa. situação ga.ranti!'~ à Ac.~inis"tr~ 

çãe Fiscal o prosseeuimento na invc3ticação com victas a apurar-se 
, -devidamente a, quantia omitida pelo contribuinte a tri butaçao. 



-Mas o modelo nao se propoe apenas a apurar 

o acrésc.imo patrimonial tributável. Apresenta uma outra finalidade 

igualmente importante. 
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Com efeito. Um aspecto positivo do modelo é 

o da melhor distribuição da renda e, consequentemente, um j.nstru 

mento regulador da Política Tributária, perfeitamente indicado p~ 

ra promover a justiça fiscal. 

Um outro aspecto que advém, certamente, para 

a declaração de be!.s é relativamente ao efeito psicolcSgico que a 

mesma poJe trazer à grande ma~~a de contribuintes, principalmente 

pela preocupação aos sonegadores com relação à comprovação e jus ti 

ficação da origem dos recursos para aquisição d03 bens declarados. 

Esse fator subjetivo, aliado ao conhecimento, por parte dos contri 

buintes faltosos, ela eficiência da máquina fiscalizadora, a cada 

ano m~is atuante e eficiente, é o respons~vel, indubitavelmente,p~ 

lo aumento espontâneo da arrecadação tributária federal. 

Finalmente, 8, grande vantagem do modelo aqui 

apresentado, face as suas características de registrador de inform.!: 

ções econômico-fiscais, é a sua adaptação à programação de computa

dores eletrônicos de dados. 

e direitos", bem como 

ano ?nterior, além dos 

tributá~eist isentes e 

Considerados os totais dos valores dos "bens 

das "dívidas e ônus reais", do ano-base e do 
-"rendimentos e acréscimos patrimoniais nao 

somente tributáveis na fonte pagadora",o m.Q. 

delo torna-se perfeitament~ opera.cionalizável através do processa -

mento eletrônico de dados, sendo, por conseguinte, ~e grande utili

dade para a análise em escala e com rapidez das declarações de quai~ 

quer classes de contribuintes, mormente aquelas pessoas físicas que 
-apresentam maior incidência de sonegaçao. 

As declaraç~es assim processadas podem reve

lar "indícios de sonegação", através do acréscimo patrimonial tribJ! 

tável, a ser a'. erigÜado post eriormente na re'/isão completa das mes

mas. Cab& ao revisor a tarefa de análise do que foi processado pelo 

computador. 

Por conse€;ilinte, desuecéssário dizer o valor 

do modelo q'.lando processado pelo cOr.1pntador na apuraçRo er.l grande e.,ê. 

cala de cr~dito tributário para a }.'azenda Pública e, conseCItIenteme,n 

te, no aumento da arrecadação federal. 
Con~lui-se, dessa maneira, que o importante 
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papel que cabe ao instituto da declaração de bens é o controle do 

patrimônio líqUido, apurável pelo modelo ora instituído e, conco

mitantemente, o comportamento do contribuinte diante da Administr~ 

ção Fazendária. 

Finalmente, cabe registrar aqui que a intr~ 

dução da declaração de bens foi, de certa forma, oportuna, princi

palmente na época em que o país atravessava dificil crise soci~l e 

inflacionária. Seu aperfeiçoamento, a cada ano que passa, tem sido 

bastante válido para um controle mais seguro e eficaz. 

Vem,~portanto, a declaração de bens servin

do, cada vez mais, como instrumento moralizador de que tem se vali 

do a Administração Fiscal na obtenção dos recursos necessários pa

ra que o Governo possa vir a realizar os grandes programas nacio -

naia de infra-estrutura, indispensáveis ao desenvolvimento e ao 

progresso do país. 

0000000 
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ANEXOS 

lli"';S1JLT.A.DO DA lEVISÃO DE J)EDLAF..s" .. ÇÕES :DE PESSOAS FI 
SICAS, POR QUAl;TIDADE E CRr.DITO TR1:I;U'NrRIO APUI' .. ~_ 

DO HA 7ª REGIXO FISCAL(GB. RJ, ES), PROCEDIDA DE 

.. TAlTE1R0 A DEZ~:f.BRO DE 1973 E DB JA!Jh[:qO }l. JU!TrrO 

DE 1974, rtE?:S~!':'l.JTE AO m:~::l.CIC10 DE 1973, AnO-BASE 

DE 197~:; 

1S:S:ITOS E '.::RIBU'NJ:lOS 

EXCLUSIV.iU!E:TrE HA FmrrE; 

n.si".t::RE:JTE AS lª E 2~ STJB-REGIõES DO ES'~ADO, CALCU 

lJ':.DO P3Iu\ COORDl~iL~ÃO DE ARRECAD:'iÇAO :s :-;>ISCALIV.-
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TZíKW DB 1972 sonE O 3181':=:1\ ~;ACIO:;AL D:3 rm1C~ 

DE CUSTOS })E CO:rSTRUçlo DO 31\I:-':;0 ~rACIOl;AL DE KA .. J31 

T "Ç~O B'-:"H . 41. "'~ _ .!.. _ czrrPHA; 

ANEXO IV _ TABELA., PARf'. O Cl~LClJLO DO IHPOS':'O Cm:PL=·I~rrAR P?~ 

AnEXO v 
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PAP'/l. OS B -
XERCICIOS DE 1969 A 1914, AlTOS-BASE DE 1968 A 1973, 

:.lODELO P,;'CP,,A !·:''':..P:sI\.r.:S7i'O DZ DIVERSAS D:X::L..:\RA.Çé'5ES DE 

:B1::JS :s:: cO!;Ju~;ro, em! V1S':'AS AO ESTlDO "!)A E'lOLUÇÃO 

DO PAr:2RU:O}JIO DO CCrff3.IE:rnrr:s. 
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AnEXO I 

RESULTADO DA R~VIS~O D] D~CLARAÇ02S D8 ~lSSOAS FfsICkS,POR Q~AKTtnAn2 

r.: CR~DITO I'RIB:j1',{RIO APURADO 11A 7ª= REGr]~O FI3CAL (3H, RJ' 6 ES) P~\OC:::DID;l 

. DE.JA1l3IRO A D,~~Z~m:mo D~ 1973 

EXERCíCIO D~ 1973 - ANO BASE ~E lS72 

QUADRO I 

QUANTIDADE DE 

~~PR~GADG3, S~RVIDOR~S 

28 4.979 

Fonte: Fiscoplano - SU~9rintend~llcia Resional da Receit~ 
Federal na 7Q R~giio Fiscal. 



MTliLISE DO QUADRO I 

1. O referido quadro é o resultado da revisão de declarações, 

efetu~da de janeiro a dezembro de 1973, mediante exame de 

omissão de rendimentos, deduções e abatimentos indovidos e 

acréscimo patrimonial tributável detectado pela.s diversas 
... 

ocupaçoes ou atividades profissionais; 

2. ll.nalisando o comportamento das cédulas "C"(einpregados, se,!: 

vidores civis e militares) e "Du(profissionais liberais e 

autônomos) em relação ao universo de declarações rC'lisadas 

no total de 17.7:"1, verifica-se que, enquanto a cédula "C" 

representa 28% desse montante, com um crédito tributário ~ 

purado da ordem de Cr$ 1.258.636,00, a cédula "D" contribui 

com 35% do mesmo universo c apresenta Cr$ 4.130.116,00 de 

orédito tributário; 

3. Com uma diferença de 7% entre os percentuais das duas cédll 

las, apurou-se um crédi to '~ri blltário em :favor c.a cédula !lD" 

·da ordem de Cr$ 2.871.480,00, que representa 228% a mais 

que o da cédula "Gil, ficando, assir.J., caracterizada que a i 
nexatidão das declarações com rendimentos na cédula flDIJ é 

bem maior, demonstrando, possiveln:ente, omissão de rend.i 

mentos~ 

4. Ratificando o acima exposto, verifica-se, ainda, que a ren 

tabilidade por contribuinte revisado, atra7~s da relação 

"crédito tributário apurado por número de contribuintes r~ 

visados~' acusa o seB"'"linte resultà.do: C~dula "CU-Cr$ 253,00/ 

contribuinte e Cédula "DU_Cr$ 659,OO/contribuinte; 

5. Analisando o comportamento das cédulas I!C~l( empreGados, se.,! 

vidores civis e militares) e "ElI e "F"(empresl1rios, proprj. 

etários e capi.talistas) em relação ao universo de declara.--çoes revisadas no total de 17.730 , verifica-se que, e~quan 

to a cédula HC" representa 28% desse n:onta,nte, com um cr~ 

di to tributário apurac.o no va.10r de Cr:j 1. 258.636,00, o s.Q. 

mat6rio das 11timas cédulas representa também 28% do mesmo 

universo, mas acusa Cr$ 3.645.202,00 de crédito tributário; 

6. Com o mesmo percentual, apurou-se um crédito tributário am 

favor dos er.J.presários. proprietários e ca~italistas no v~ 

101' de Cr$ 2.386.566,00, representando 190~ a mais que os 



empreeados, se:rvidores civis e militares, fica.ndo, assim-, c~ 

ra0terizada que a inexatidão das declarações co~ rendimentos 

uo primeiro erupo ~ be~ maior, demonstrando, também, pOGsivel 

mente, omissão de rendimentos; 

7. Ratificando o exposto nos itens 5 e 6, verifica-se, ainda,que 

a rentabilidade por contribuinte revisado, mediante a relação 

"crédito tributário apurado por m~mero de contribuintes revis!; 

dos", acusa o seguinte resultado: Cédula. "C" - Cr$ 253,oo/co.!! 
tribuinte e para o total das Cédulas "E" e ''F'' - Cr$ 747,001 
contri bllinte. 



n;:;:;UL'l'ilD0 DA R:::V:LS~O D3 !);;CL.AHAÇü2S D5: p,:,;SSO;\S !'!SICAS, POR QUA1l'l'Ij)AD~ 

RJ e :;5) PROC~~DIDA 

DE JM::::IRO A .JUI/rIO :>3 19'14 

EXLRC!CIO D~ 1973 - ANO BASS D~ 1972 

QUAD~O II 

I I 
QUnn'IDADt; DE CRÉDITO 'l'2IBU 

ESP8CIFICAÇJ:O cf 
/3 D;';CJ)ARAÇO~:'; % TÁRIO APD~~.r:.J 

}-::i:VJ ·'3,lDAS (cr$l,OO) 

~J.!PR2'JA DOS I .si~RI,'IDür,2:S 

CIVIS ::> EILITA;ES 25 962 7 1.078.240 D 

I I 

.. I 
I I 

PROFISSIO;:;~IS LIEE:iAIS I 
E ~UTO)T"''':J'' r.. .l.v.· ....... ~) 46 1.778 46 6.706.600 

FJ\Z~:rD~IROS 3 I 
AGrtICULTO::<~S - - - -

I 

I;'?!P~é'~ ~ 1) T(\':' 
I I -1 

~". .... -J ......... l,_~_ ...,~J, 

PROP~:C~':';\ ~ros 

E C:lPI':'AL I.3'.:.' AS 

O U T R O c:: ...., 

rr O T A L 

Funte: Fiscoplar~ 
Federal na 

23 

I 6 
. 

100 

- 5"na~{~ten~~~c{~ " ... >J .... ~. _ • .0li0. J.j.'-" ........... Jo.. .... 

7~ Rc~;~o Fiscal. 

I 881 44 6.311.681 

; I , 

225 3 388.244 I 
• I 

I 

I 
- I . 

I 3.846 100 14.484.765 
I 
I 

- J 
Recci tr .. 



ANALISE DO QUADRO 11 

1. O referido quadro ~ o resultado da revisão de declarações. 

efetuada no primeiro semestre de 1974, mediante exame de 

omissão de rendimentos, deduções e abatimentos indevidos 

e acr~scimo patrimonial tribut~v~l detectado pelas diver -
sas ocupações ou atividades profissionais; 

2. Anali..sando o corr.portamento das c~dulas flC"(e'mpreeados,se,t 

vidores civis e militares) e "Du(profisnionais liberais e 

autônomos) em relaç~o ,~ universo de declarações revisa 

das no total de 3.846, verifica-se crue, enquanto a c~dnla 

"C" representa 25~ desse monte.nte, com um cr€dito tribut~ 

rio apurado no valor de Cr$ 1.078.240,00, a c~dula IID"co,!! 

tribui com 46~ do mesno universo e apresenta um crédito 

tribut~rio no total de Cr$ 6.706.600,00; 

3. Com uma diferença de 21~ entre os percentuais das duas c,2 

dulas, apurou-se Ur:1 c~édito tribut~rio eíi1 favor da cédula 

.11])" no valor de Cr$ 5.628.360,00, que representa 522% a 

mais que o da cédula lIC!I, ficando f por cona e;3llinte, cara.g 

terizada que a. inexatidê:o c.a.s c.ec1arações com rendimentos 

na cédula "D" ~ bCi!1 maior, der:lonstrando, possi velnente t .2 

missão de rendime~t08; 

4. Ratificar.clc o acima exposto, vc:rifica-se J ainda, que a rel.l 

tabilidacle por contribuinte revisado, atrav Gs da rela.ção 

ncr~di to tributário apurado por m!mero de contri buintea rs 

visados", acusa o seguinte resultado: C~dula "C" - Cr$ 

Cr$ 1.12l,00!co::ltribuinte e C~dula ''D'' - Cr$ 3.772,OO/co/j 

tribuinte; 

5. Analisando o comportamento das c~dulas UC"(emprceados,se,t 

vidores civis e milHares) e ttE" e ''F'' ( er:1prcs~rios, pro -

priet~rios e capitalistas) em rela.ção ao u~iverso de decl~ 

Tações revisadas no total de 3.846, verificc.-se que,enqua1l 

to a. c6dula "C" representa 25~~ desse montc:.nte, COr:l um crf 

dito tl'ibutário apurado no valor de Cr3 1.078.240 ,00, o s,2 

rnat6rio das últimas cédulas representa 23j~ do mesno lmive.!: 

so, acusando Cr$ 6.311.631,00 de cr~dito tri~u~ário; 

6. Com uma diferença de aper:as 2';S entre 00 percentuais d.;w cé 

dulas, a.purou-se U8 crédito tribut~rio en favor dos oQpre

sáTios, proprietários e capitalistas da irr,portância de Cr$ 

Cr$ 5.233.441,00, representando 485~~ a mais que os erapre~ 



dos, servidores civis e militarec, fic~ndo, assim, caract~ 

rizada que a inexatidão das declarações com rendinentos do 

primeiro grupo ~ bem maior, demor~trando, possivelmente, S 

miss?~ de rendimentos; 

7. Ratificando o exposto nos itens 5 e 6, verifica-se, ainda, 

que a rentabilidade por contribuinte revisado, através da 

relação Ucrédito tributltrio ,-purado por número de contri -

buintes revisados': acusa. o seguinte resultado: Céc..ula "C"

Cr$ l.121,OOjcontribuinte e para as cét;'ulas "EU e 11Ft! jU,'l

tas - Cr$ 7.l64,OO/contribuinte. 



ANEXO 11 

RENDIMENTOS nÃo TRIBUTAVEIS. ISENTOS 

E TRIBUTADOS EXCLUSIVAMENTE lIA FONTE 

- Ação: o lucro obtj '.0 na sua alienação, cessão, desvaloI'ização, 

transferência ou venda, inclusive na venda, inclusive na 

venda do direito de subscrição; 

- Ação nova: recebida gratuitamente, em conseqüência do aumento 

de capital, pela incorporaçao de rese~as ou pela corr~ 

ção monetária do ativo; 

Ações novas e cotas de c~t~l: distribuídas por aumento de 

capi tal decorrente de incorporações da. manutenção dE: cE:: 

pital de giro pr6prio, reservas e lucros em suspenso; 

Ações novas e interesses, exceto dividendos e bonificações e~ 

dinheiro, nos casos de valorização do ativo e de ucili· 

zação de quaisquer fundos não tributáveis; 

Apente diplomático ou cqnsular. estré'_ngeiro acre di taclo no Bra-

~: o r§dito recebido do Estado que o nomeou; 

~gio(mais valia): na venda de ações ou cotas de capital; 

Ajuda de custo: recebida dos cofres públicos na forma da lei; 

Anuidade de an6lice, título ou obrif,é.'ção de empréstimo público 

com cláusula expressa de isenção tributária federal; 

Ap6lice: 

da dívida pública federal, estadual ou municipa.l pro

tegida por cláusula de isenção tributária expressa em 

lei federal: o juro produzido; 

de uecúlio: ·0 capital pago por morte do instituidor; 

de se(~ro: o capital pago por morte do segurado, bem 

como os prêmios restituídos em quaisquer casos, incll1 

sive nos de renúncia do contrato; 

- Aumento de cari tal com aprovei tarnc'1to de r8S2rv·a.s ou lucros 

em suspenso ou, ó.inda, COr.l cOI-reção wonetária elo ati 

vo imobilizado: o valor das ações recebidas; 



- Aviso pr~vio: recebido, em moeda, pelo assalariado, por moti 

vo de sua despedida, desde que não exceda Oti 

limites garantidos pela lei trabalhista; 
. -- Bem ou direito, de qualquer natureza:. adqUirido por meaçao, 

herança ou lecado, assim como por doação, sem 

caráter remunerat6rio; 
-- Bolsa de estudos: a importância recebida, quando nao consti-

B Oi". -OnJ ... ~caça.2.: 

tuir retribuição de serviço prestado; 

-atribuída à açao nominativa, nominativa endo.§. 

sável e ao portador identificado, quando hou

ver opção expressa, assim como à ação ao por

tador não identificado; 

de ap6lice, título ou obrigação de empr~stimo 

público com cláusula expressa de isenção tri 

butária concedida por lei federal; 

~ônus da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do B~nco 

do Brasil S/A: aquele é isento, mas não o seu 

juro; 
-Campo de recreio: quando nao produz nenhum rendimento; 

Capital, erro geral, inclusive de ap6lice de seguro ou pecúlio: 

quando recebido por morte do segurado ou insti

tuidor; 

a diferença entre o lucro efetivo das atividades 

agropastoris(resultado líqUido I) e o valor tri 

butável d~ referida c~dula(rendimento líqüido tli 

butável) ; 

Certificado de den6sito a prazo fixo: ver dep6sito a prazo fixo; 

Cessão de ação, cota e qualquer outro título de crédito, seja 

qual for a sua natureza: o lucro auferido ~~lo 

cedente, quando este for o real possuidor deles; 

- Cessão de terreno foreiro em que há im6vel construído; 
- :."~':' ~~ ... /: ·l:.~." ... : '~~: .. ~.,:,.~ :-.\:~' ...... ;.: .. ; .. ' ..... ": .... :. ~ ...... ' :,.,-..... .~·/.f- •• =.· ............. ~_ .. ;;.: ..... , .... ~ .. : ,l",·· '~:'. :; .. :{ • • ':."::: •. ~. < ..................... ' 

Comnensac2o or~~nica, em se tratando de militar; . 

. Cor.curso desnortivo: ver loterias; 

CT'édito illcobrável: qua.ndo comprovacla a insolv8l!Gia ou incapa-

cidade financeira do devedor; 

Debêntures em eeral; 



Depósito a prazo fixo: o valor total dos rendimentos tribut~ 

dos na fonte; 

Dié1ria: 

recebida dos cofres públicos na forma da lei; 

recebida por agente diplomático ou consular estran 

geiro acreditado no Brasil; 

Diferença ent~e o lucro das atividades agropastoris(resulta

do líqUido I) e o valor tributé1vel da referida cé

dula(rendi!'1ento líqüido tributé1vel), no caso da c~ 
" dula "GI , 

Diferença, 80 moeda corrente, entre os valores de compra,ven 

da e resgate das Letras do Tesouro Nacional, emiti 

das nos termos do Art. 5º do Decreto-lei n Q 1.079/ 
70; 

Diferença a ~2ior(lucro) verificada em operaç~es de compra e 

venda de im6v~is ou de direitos a eles relativos; 

Dissolução de empresa individual ou de sociedade: o lucro j~ 

tributado em poder do titular da empresa e' do sQ 

cic ou acionista da sociedade; 

Dividendos ce ações nominativas, nominativas endossé1vei~ e 

ao portador iclentificaclo, quanclo houver opção ex

pressa, bem como de ações ao portaclor não identifi 

cada; 

- Doação, sem caré1ter remunerat6rio: o valor do bem ou direi~o 
-adqUirido, mas nao os seus frutos; 

E!'1pre~2dq: a indenização assegurada pela legislação trabalhis 

ta, desde que recebida por rescisão do contrato de 

trabalho; 

Estímulo à ~rodução intelectual: o prêmio recebido; 

Fu~cio~drto di~lom~ticQ ou cons~lar estranseiro acreditadc no 

Brasil: o r6dito recebido do Bstado que o nOMeou; 

- G2.nhos de c2.pi t?-l: lucro havido na compra e venda de açoes; 
:;:'.: :-::::. :::'L >;. ; .... / ..... :-' ': :':. , ..... :. tu'rir'~ :;·i.'tfi;bilié1:i;f6·;· 'b~rrkç~~~ :'rii~~~t~'ri=~~' d~':;q{iiiqu:~~' ,.',: ., ... ;;' ...... 

modalidade, etc; 

Gratific2.çeo c1.enominad2. "quebra ê.~ 82.1:-::a", recebida por teso]; 

reir~s e/ou qunlque; ou1iro empreeado: 'enquanto mani 

pularem efetivamente vé.loz'es e desê.e que a gratifi

cação seja razoável nesse espécie de trabalho; 



- Herança: o capital(bem, valor ou direito) adqUirido, mas não 

os seus frutos; 

Honor~rio: recebido por agente diplomático ou consular estran 

geiro acreditado no Brasil; . 

Importância do retorno ou sobra, devolvida pelas cooperativas 

aos seus associados; 

Indenização: 

recebida por acidente no trabalho; 

recebid por militar, dos co:fres públicos, na f0l: 

ma do Art. 33 da Lei n Q 5.787, de 27/0 6/72; 

recebida por rescisão do contrato de trabalho:de~ 

de que não exceda o li~ite assegurado pela leeis

lação trabalhista; 

Integralização de canital, por pessoa física, com o lucro oB 

tido na alie~aç;o de b~m im6vel; 

Investimento: as parcelas ou aplicações aQ~itidas como abati 

mento da renda bruta; 

JUIQ de ap61ice, título ou obrigação de empréstimo ~úblico f~ 

deral, estadual ou municipal: quando gozar de icen • 

ção tributária concedida em lei federal; 

- Le~aél.o: o capital('~0m, valor ou dirGito) adqUirido sem cará 
-ter remunerat6rio, mas nao os seus frutos; 

Letra de câmbio com aceite de instituições financeiras; 

Loterias: ver prêmios em dinheiro obtidos em loterias; 

Lucro de céc1.'J.l~ IIG": a diferença entre o lucro efetivo das a

tividades a~ropastoris(resultado líqUido I) e o valor 

tributável da referida cédula(rendimento líqffido tri 

butável); 

- Lucr,º- na alienação de bens m6veis e im6veis; 

J:ucrQ. cbt ido n::. aliena.ção, cessão, desvalorização, trar.sfcrê,n 

cia ou venda de ação, cota ou qualquer o~tro tít~lo 

".- •• ,:. ,'y. ~ '0". :,,' '.' ,i'- ,,' ~ := ,.:.. :,-.:. <.i .. d.~>cr~.?<.i i;<?t: ~~j.a·SI~~a..l):··;f.o:n.:.a. ?~~ .. n;:;tul'.e~a, .:i.nc.!W3ive:._:>. _-; ... ~ .... ~: .... ) . ." . . . .' . . .. . 

o lucro obtido na venda do direito de subscrevê-los; 

Lucro obtido n2.S o;Jerações ele compra e venda de im6vcis ou 

de. direitos a elGs relativos; 

Mais vali~ patrimonial atribuída a i~6vel vendido por pessoa 

física; 
-r.!eação: o valor do bem o~ direito adqUirido, mas l1ao os frutos; 



- ~Iissão diploi.lática acreditada no Brasil: o r6di'to dos seus fu.n 
cionários de carreira, estrangeiros, recebi 

do em retrib'J.ição dos seus serv~ços; 

Moradia, em se tratando ele militar; 

Ordenado: recebido por funcionário diplomático ou consular,es

trangeiro, acreditado no Brasil, em retribui 

ção do serviço prestado ao Estado que o no-

meou; 

- Participação do Pr( -;rama de Intecração Social(PIS) e do Progr~ 

ma de Formação do Patrimônio do Servidor Pi 
blico(PASEP) ; 

Pecúlio: o capital pago por morte do seu instituidor; 

Pensão alimentícia: recebida em virtude de sentença judicial, 

ou admissível em face da lei civil, passa~ 

do, no entanto, a ser tributada do exercí

cio de 1974 em diante, de acordo com o Art. 

3Q do Decreto-lei n Q 1.301, de 31/12/73; 

- Prêr:1Ío: 

de an61ice, título ou obri~açãR de empr6s

timo público federal, estadual ou i.lunicipal, 

co~ cláusula de isenção tributária concedi

da em lei federal; 

de estímulo à, nroà,'.::.ção intelectual; 

de sef-Uro de vida, em Grupo, pago pelo e~ 

pregador em benefício do empre:ado: desde 

que o beneficiário desipnado nao seja o e~ 

preCador nem pessoa por este indicada; 

de se'l.l.ro de vida rentituído em quaisquer 

casos, inclusive nos de renúncia de contr~ 

to; 

e~ dinheiro obtido e~ loterias, concursos 

r i:: ~.' o.' •. ' •. :-."'. ~. ,:. • •.• ', . ,-i.·': .,' .. :' ,'. ·~sp0'rlivns.·.e.-soi-teios· d~~'.qi;ralqu~r e~p~c~-e,. 

inclusive da Loteria Esportiva; 

. · .• ·.r ..... , . ',' .. 

Procurador em causa pr6nria: o rendimento ou provento recebi-

dO.Gomo ~imp18s procurador(6 incluído .. no'· 

renclir.Je;lto elo real possuiuor'); 

Produção intelectual: o prêmio de estímulo recebido; 



.... . ' . '. ...... 

Provento: 

de aposentadoria ou reforna motivada por alienaç~o 

mental, cardiopatia grave, cegueira, doença de Pax 

kinson, espondiloartrose a!).quilosante, 'estados a 

vançados de Paget(osteíte deformante), lepra, nefrQ 

patia grave, neoplasia maligna, paralisia irrever

sível e incapacitante ou tuberculose ativa; 

recebido por mutilado de :merra, ex-integrante da 

Força Expedicionária Brasileira(FEB) ; 

- Quota de fundo em cO::1domínio: o lucro auferido pelo quotista, 

na sua alienação; 

. •.... 

Reajustanento econômico: o juro produzido pelas suas apólices; 

Remuneração de trabalho ou serviço prestado: 

Rendimento: 

por servidores diplo::1áticos de governos estrangei

ros; 

por servidores de embaixadas, consulados e reparti 
-çocs do Estado que os nomecu: desde que sejam natQ 

rais dele e haja reciprocidade de tr~tamento fiscal; 

por servidores de organismos ; ~ter!1ê,cionais de que 

o Brasil faça parte e aos quais tenha, por tratado 

ou convenção, se obrigado a conceder isenção tribQ 

tária; 

- de ap6lice, obri~ação ou título de empréstimo públi 

·co isento expressamente do imposto de renda por lei 

federal(juro, anuidade ou qualquer bonificeç~o); 

de or,Kanismos internacionais e covernos de o'!ltros 

países, isentos do imposto de renda por leis, tra-
-tados e convençoes internacionais; 

de necúlio ou sG;'l1ro pago por morte do insti tuia.or 

ou securado(capital recebido); 

- de aposentadoria ou reforna mptiva~a por alienação. 
• : '"... mental'~ c;~cii~'p8.ti~ - ~r~v~·;"'''ée·~ei~;:, :~oe;ç·~:cÍ~· Pa~~:· , .. , 

kinson, espondiloartrose anquilosante, estados a 

vançados de P"'Eet(osteíte defornê.nte), lepra, ne

fropatia grave, ncoplacia ~alicna, paralisia irr~ 

versível e incapacitante ou tuberculose ativa(pro 

vento recebiclo); 

..- . .. , 



. : ". .. ,.: ': ~ 

de renúncia do contrato de seguro de vida.(prêmio 

restituído); 

de rescisão do contrato de trabalho assalariado 

(indenização asseguraca pela legislação brasilei 

ra); 

derivado de investimentos: juros, . dividendos , b~ 

nificações em dinheiro ou outros interesses e de 

mais rendimentos, considerados abatimentos da 

renda ~ruta, até os limites legais para cada ca 

so; 

Sllle não estiver econômica ou ;iuridicar:'.ente 2. clis

posição do credor, quando comprovada a incapaci

dade financeira ou a insolvência do dcvedor(cré

dito incobr'vel); 

Renúncia do contrato dp. Se""llrO c~e vida: o prêmio restituído, 

desde que não se trate de prêmiO único de se~lro 

dotal; 

Representação, em se tratando de militar; 

Rescis~o do contrato de trabalho assalariado: a indenização 

recebida, dentro dos limites Carantidos pela' l~ 

gj.slação trabalhista; 

- Retorno ou sobra aos associados de cooperativas, de importên 

cias correspondentes a ressarcimento de capi~al, 

em conseqüência de reajustamento de preços ant~ 

riormente pagos ou recebidos daqueles associados; 

Revolução do Estado cle são Paulo: os juros provenientes das 

ap6lices assim denominadas; 

Salário-familia, instituído por lei: a importância recebida; 

Se{;uro-cl.e-vidé'., salvo o dotal a prêmio único: o capital pago 

por morte do sezur~do e os prêmios restituídos 

em quaisg:uer cé'.sos, inclusive nos de renúr"cia do 

" .::' ~. -'o . :. ,,' ...... ':,,' : . contrato,; .. ..... 
". ,.:- 'lo.. ." ....... .: ~ • • 

... 
-:-.-' 

.' . .-', . ',,\.~ .. ••• °'0 ~... • •• ..' '.. .......... ' .' : .,' .. :~. • 

,~ f': . . . 

- Sobra ou retorno devolvida pelas cooperativas, aos seus aS3~ 

ciados; 

-, !ransferência .de . él.çã() , CLuota. social e outros t ítulof:\ de qual .. 
. . ~ ..." .' ..... . . ..." . "-. .'. .'. '. . . 

quer natureza: ° lucro obtiQo pelo seu real pos

suidor; 
_ TítuloS de c-réclitQ: o lucro auferido na sua alienaçao, cessa0, 

:: .. : ......... . 



Valor: 

desvalorização, transferência ou venda, inclusive na ven 

da do direito de subscrição deles; 

~_J~&ê:o nova distribuída grat~i tarnente, em conseqüência 

do a~~ento de capital pela incol~oração de reservas ou 

correção monet~ria do ativo; 

de aliMentacão recebida gratuitamente pelo assalariado, 

ou a diferença entre o preço cobrado por ela e o seu 

custo de mercado; 
-de bem ou direito adqüirido por meaçao, herança ou l~ 

gado, ou ainda, por doação, quando esta não tenha car~ 

ter rcmunerat6rio; 

g.e compra, venda ou resr;ate de Letras do Tesouro Haci.Q. 

nal, er:1itidas nos termos do Art. 5º do Decreto-lei nº 

1. 079/70; 

de serviço r:1édico, denttrio ou hospitalar, prestado ao 

empre"ado por conta do seu er:1pre~ador; 

do transporte do aSt':alarié',do e das p'3SS0aS compreend.i

das entre os seus encarGos de família e dependentes, 

custead.o ou subvencionado pelo enprec;ador; 

do uniforme, rouna ou vest Ü,enta especial, indispens~ 

vel ao exercício do acreo, função ou emprego, público 

ou privado, recebido gratuitamente ou por preço 5nfe

rior ~:o seu custo de mercado; 

locélt.ivo de nrédio rosic,e!:cie,l situado em propriec1ade 

agropastoril e o valor da alir:entação nesta produzida, 

de que se servirem os propriet~rios, arrendat~rios ou 

parceiros que ali habitarem permanentemente, inclusi

ve os seus f~miliares e dependentes; 

locativo de nr2::Uo J'eside~ totalmente ocupado ,iJelo 

seu proprietário; 

_ Variaçio result2nte da corracão ~onetéria: 
:.)~J":'.-., ,.'.::- .... ' ';(i~' d'~~62it'~·~ ~~. ~;·~·~·d~:~··pa;t:~;:~a~tia.: ·d.·~··:{·~~{~nci~ admi 

nistJ'ê.tiva ou juô.::i.cit'ria, of0tllado 2.t~ O advento do 

Decreto-lei nº 322, Qa 05/09/69; 
dos dcc6sitos, e~ ~oedat r0~lizados par~ garantia de 

inst2ncia., e uc!volvic1os por ter sido julcado em defini 

tivo, procedente o recurso, reclamação ou medida judi-

"~. "'o' .; .• :.,- . • 



óial contra a exig~ncia fiscal; 

de dívidas contratuais relativas a operações rurais 

referidas no Art. 109 di: Lei nº 4.50<1, de 1964; 

do principal dos contratos, que tiverem por objeto a 

venda ou a construção de habitação com pagamento a 

prazo; 

-do nrincipal de dep6eito a nrazo fixo, nao inferior 

a um ano nem movimentável durante todo o seu prazo, 

efetuado nos termos do Art. 28 de Lei nº 4.728, de 

1965; 

do saldo devedor de contrato imobiliário efetuado 

nos termos dos Arts. 5º e 6º da Lei nº 4.380, de 

1964; 

§.O saldo devecor de er:lUr68ti!:~0 contraídc ou de depQ 

sito recebido por entidades integrantes do sistema 

financeiro da habitação, nos termos do Art. gº da 

Lei nº 4.380, de 1964; 

do v<>lor etc certific2dos de clep6si tos bé.nc~ri os, ~ 

mitidos nos termos do Árt. 30 da Lei nº 4.728, de 

1965; 

do valor nOr.1inal ele debêntures ou obrigações ao p0l: 

tador, ou nominativas endossáveis, emitidas nos tel: 

mos do Art. 26 da Lei nº 4.728, de 1965; 

do valor nominal de letras de cámbi~ ou notas pro

miss6rias sacadas, err.i tida,s ou aceitas, nos termos 

do Art. 27 da Lei nº 4.728, de 1965; 

do vê.lor nor:.inal de letri:s inobiliárié.s emi tidas :D~ 

lo Banco lJacior.al de Habi tação( Elm) e por socieda

des de crédito ir.1obi1iário, nos termos do Art. 44 

da Lei nº 4.380, de l]ó4; 

do valor nor.:inal de o bric-C':,Ç.ões 

de tipo reajustável, emitid2.R 

da Lei n~ 4.357, de 1964; -

do 

r.os 

Tesouro :r2cional, 

termos do 1crt. lº 

entre o valor ~e subscriçao c o yalor de resgpte 

dos títulos ~a ~rvida acr6ria, nos termos do Art. 

105 da Lei nº 4.504, de lS64; 
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ANEXO IV 

o TABELAS PARA ° CltLCULO DO IHPOSTO COMPLEMENTAR PROG~SSIVO 

EXERCICIO DE 1969 - AllO-BASE DE 1968 

CLASSE DE RE1TDA LIQUIDA 
ALI QUOTA 

!rCr$ 

.At~ 3.500 Isento 
De 3.501 a 3.750 3% 
De 3.751 a 5.(''10 5% 
Ie 5.001 a 7.000 8% 
De 7.001 a 10.000 12% 
De 10.001 a 13.750 16% 
De 13.751 a 18.750 20% 
De 18 .. 751 a 25.000 25% 
De 25.001 a 37.500 30% 
De 37.501 a 50.000 35% 
De 50.001 a 75.000 40% 
De 75.001 a 100.000 45% 
Acima de 100.000 50% 

Valor do dependente: NCr$ 1.560,00 

EXERCICIODE 19.10 - ANO-BASE DE ,~ 

CLASSE DE RE:IDA LIQUIDA 
NCr$ 

ALIQUOTA 

At~ 4.200 Isento 
De 4.201 a 4. 500 3c~ 

/ f 
De 4.501 a 6.000 5~o 
De 6.001 a 8.400 8% 
De 8.401 a 12.000 12% 
De 12.001 a 16.500 16% 
De 16.501 a 22.500 20% 
De 22.501 a 30.000 25% 
De 30.001 a 45.000 30% 
De 45.001 a 60.000 35% 
De 60.001 a 90.000 40;~ 

"
"o" ~. o 'o', 'o ",,' l?e, 99. 00 l, ; 'o ,ao, ',.1 ~O • 9P9 .0'" " ,~5~~, o o 'o" 

"',':' """o'Aéiriia dê ' . o,.""" 120.000:' ""I' " , " :;0%' o " 

Valor do dependente: IICr$ 1.872,00 • 
• "': •• :: " ~ .. ' 't i', . 

PARCELA A SER 
StrnTRAIDA 

NCr$ 

-
105,00 
180,00 
330,00 
610,00 

1.010,00 
1.560,00 
2.497,50 
3.747,50 
5~622,50 
8.122,50 

11.872,50 
16.872,50 

PARCELA A SER 
S UJ3TRA IDA 

NCr$ 

126,00 
216,00 
396,00 
132,00 

1.212,00 
1.872,00 
2.991,00 
4.491,00 
6.147,00 
9.147,00 

,,:,~;o,).4. 241,09: , 
, '20.247 ;00' o o 

-

.' .. ', .:. 



EXERCICIO DE 1911 - AlIO-BASE DE 1910 

CLASSE DE RENDA LIQUIDA ALI QUOTA PARCELA A SER 
Cr$ SUBTRAIDA 

Cr$ 

Até 5.°4°,00 Isento 
De 5.041,00 a. 5.400 ,00 3% 151,20 
De 5.401,00 a 1.200,00 5% 259,20 
De 7.201,00 a 10.080,00 81 475,20 , 
De 10.081,00 a 14.4°0,00 12% 818,40 
De 14.401,00 a. 19.800,00 16% 1.454,40 
De 19. 801,00 a 27. 000 ,00 2CYíS 2.246,40 
De 27. 001,00 a 36.0CO,00 2h,r1 3.596,40 /Iv 

De 36.001,00 a 54. 000 ,00 30% 5.396,40 
De 54. 001,00 a 72.000,(\~ 3~ 8.096,40 -"p 

De 72.001,00 a 108.000,00 40% 11.696 ,40 
De 108.001,00 a 144.000 ,00 45% 17.096,40 
Acima de 144.000 ,00 "od 24. 296,40 .I 10 

Valor do dependente: Cr$ 2.246,00 

EXERCICIO DE 1912 - MIO-BASE DE 1 q11 

CLAS.-.~ DE RElIDA LIQUIDA .ALIQUOTA PARCELA A SER 
Cr$ SU:DTRAIDA 

Cr$ 

. Até 6.°48,00 Isento "'1 -
De 6.°49,00 a 6.480,00 3% 181,40 
De 6 .. 481,00 a 8.640 ,00 5% 311,00 
De 8.641,00 a 12.096,00 n:r? 570~20 p 

De 12.097,00 a 17.2BO,00 12% 1.054,00 
De 17.281,00 23.160,00 6"f 1.745,30 a 1 /~ 
De 23.761,00 a 32.4°0,00 20% '2.695,70 
De 32.401,00 a. 43.200,00 255~ 4.315,70 
De 43.201,00 a 64.800,00 3CY;~ 6.475,70 
De 64.801,00 a 86.400 ,00 3t:;..4 9.715,70 .I,) 

De 86.401,00 a 129.600,00 40% 14.035,70 
De 129. 601,00 a 172.800,00 45J~ 20.515,70 
• . ~ ~ -1 .... cl.ma a.e 112.800,00 29.155,70 



EXERCICIO DE 1q13 - AlIO-BASE DE 1912 

CJJASSE DE RElIDA LIQUIDA ALI QUOTA PARCELA A SER 
Cr$ SUBTRAIDA 

Cr$ 

At~ 7.600,00 Isento 
De 7.601,00 a 8.200,00 3% 228,00 
De 8.201,00 a 10.900 ,00 5% 392,00 
De 10.901,00 a 15.200,00 3% 719,00 
De 15.201,00 a 21.100 ,00 12% 1.327,00 
De 21.701,00 a 29.700 ,00 16% 2.195,00 
De 29.701,00 a 4°.300 ,00 20)~ 3.383,00 
De 40.301,00 e. 53.4°0,00 25% 5.398,00 
De 53.401,00 a 79.700,~0 3010 8.068,00 
De 79.701,00 a 1°4.200,00 37/& 12.053,00 
De 104.201,00 a 152.700 ,00 4°% 17.263,00 
De 152.701,00 a 198.700 ,00 45-10 24.898,00 
Acima de 198 .700 ,00 ho1 34.833,00 ..,i ,-0 

Valor do dependente: Cr$ 3.099,00 

~~CICIO DE 1974 w ANO-EASE DE ~ 

C LlL ... ,3 E n:8 RE~r:oA LIQUIDA ALIQUOTA PARCELA A SER 
Cr$ S U13TRA IDA 

Cr$ 

Att1 10.700,00 Isent.o 
De ~0.701,00 a 11.550,00 3% 321,00 
Dd 11.551,00 d. 15.300 ,00 r:. 4 552,00 .r~,O 

De 15.301,00 a 21.250,00 8c4 1.011,00 1° 
De 21.251,00 a 30•050,00 12% 1.861,00 
De 30 .051,00 a 40.750,00 1610 3. 063,00 , 
De 40.751,00 a 54.600,00 20% 4.693,00 
De 54.601,00 a 71.250,00 2510 7.423,00 
De 71.251,00 a 103.000,00 30% 10.985,50 
De 103. 001,00 a 130.750,00 35'~ 16.135,50 
De 130.751,00 a 180.750,00 40}~ 22.673,00 
De 180 #751,00 r:. ç: . 

45í~ 31.710,50 a 222 .... 00,00 
Acima de 222.550,00 50% 42.838,00 

Valor do depenuente: Cr$ 3.470,00. 
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