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apresentação para seleção, no ano em
que o cidadão completa 18 (dezoito)
anos de idade."
5. Penso que as conclusões do ele" vado órgão apresentam fundamento legal, bem respondendo aos quesitos formulados no item 2.
6. Na verdade, existe uma preliminar a ser esclarecida, para fins da aplicação da Lei 4.027-62, e esta se refere
à expressão "quando convocados".

re aos estudantes que, já estandocut..
sando o segundo ou o terceiro ano cientifico, venham a ser convocados, isto é,
venham a completar os dezoito anos devendo ser submetidos às provas de seleção: êstes serão matriculados no
CPOR ou no NPOR. Caso contrário, serão Inclul.dos na Reserva do Exército e
receberão o certificado de 3' Categoria.
8. Isto pOsto, respondo aos quesitos
formulados:

O próprio Estado-Maior do Exército
responde, com fundamento no artigo 34
da Lei do Serviço Militar: a idade de
convocação é a de 18 anos.

a) a Lei n9 4.027-62 não ampara o
estudante que faz a. seleção no 19 ano
cientifico (entre 20 de setembro e 10 de
dezembro de 1962) e, na. época da incorporação (entre 1" e 15 de maio de
1963) esteja cursando o 29 ano cientifico. Na verdade, êste foi convocado
ainda no primeiro ano cientifico ou não
cursando ainda o segundo.

Com efeito, estabelece a Lei do Serviço Militar:

Seria hipótese de desincorporação, ou
licenciamento, de que não cogita a lei;

"Art. 34. Todo brasileiro, alistado ou
não, deverá considerar-se convocado
para o serviço militar no ano civil em
que completar dezoito anos de idade, independentemente de editais, avisos ou
notificações. "

b) a expressão "quando convocados",
na consonância do art. 34 da Lei do Serviço Militar, abrange os da classe chamada para os exames de seleção, para
fins de incorporação.

Ocorrerá a convocação no ano em que
o cidadão completa dezoito anos e se
apresentará para. a seleção, ou no momento em que ocorre a incorporação?

1. Sendo assim, é fora de dúvida que
o art. 10 da Lei no 4.027-62 só se refe-

IMPOSTO DE RENDA
ESTATUTÁRIAS

~ o meu parecer. J08é Ricanlo
Gomes de Carvalho Neto, Consultor Ju-

rl.dico.

SOCIEDADE POR AÇõES -

RESERVAS

Intel"pretação da Lei n.O 1.474, de 1951.
MINISTltRIO DA FAZENDA
PRocESSO H.O 115.196-55
Banco Hipotecário Lar Brasileiro S. A.
- Rio de Janeiro.
Incidéncia da taxa de 30% da Lei
n,o 1.474, sôbre o valor das diversas "re-

servas" q1te ultrapa-s8ar o do capital
social.

Reconsiderando, por fOrça da jurisprudência firmada pelo colendo 1.° Conselho
de Contribuintes em sucessivos a.córdios,
sua decisão anterior, esta Divisão vemse manifestando no sentido de que, para
as efeitos da tributação prevista. DO artigo 99 do Regulamento do Imp6sto de

-
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Renda ngente, s6mente deyem ser consideradas as reservas estatutárias.
2. Quanto às reservas obrigatórias, a
sua exclusão da referida tributação sómente se 1mpõe os limites fixados em lei
para a constituição das mesmas.
Os pareceres que deram origem a êste
despacho são dos seguintes teores:

•
PARECERES

-

Banco Hipotecário Lar Brasileiro

B. A., consulta se a incidência da taxa
de 30%, prevista pela Lei n.o 1.474-51,

recai apenas sôbre o excesso da soma
das reservas estatutárias em relação ao
capital, ou se é incluido nesse montante
tódas as reservas.
3. Esta D. I. R. já se manifestou a
respeito no processo n.o 124.406-54, cuja
cópia anexa, propondo a mesma solução,
por se tratar de assunto idêntico.

•
- Estou de acôrdo com o parecer de
fls. 4 verso que considera impertinente
a consulta, por renovar matéria já solucionada pela D. I. R.
2. Por êsse motivo, não é de reconhecer-se o efeito suspensivo que se lhe procura atribuir, pois que se caracteriza o
evidente intuito protelatório do pedido.

3. A consideração do S. T.

li: em suma a seguinte, a consulta
formulada pelo Banco Hipotecãrio Lar
Brasileiro :

"A Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de
1961, em seu artigo 2.° tributa o excesso
da soma de todos os fundos de reserva,

ou, apenas aquela resultante da soma
dos fundos estatutários, nos precisos
têrmos do artigo 130, § 2.° do Decreto-lei
n.o 2.627, de 1940, expressamente invocado pela lei fiscal?"

2. Preliminarmente é de se endenclar
o dispositivo da lei fiscal referido, a fim
de que, ressaltado o seu texto, possa resultar possibilidade de sua fidedigna interpretação. Transcrevo-o, portanto: "As
sociedades anônimas, cujos fundos de reserva já tenham atingido o valor do capital social realizado, não poderão, em
caso algum, aumentar êsses fundos com
o aproveitamento de lucros apurados
(a.rt. 130, § 2<' do Decreto-lei n- 2.€27,
dI' 26 de setembro de 1940) ", e, complementarmente, essa citada disposição legal: "As importâncias dos fundos de reserva criados pelos estatutos não poderão
em caso algum ultrapassar a cifra do
capital social realizado. - Atingido êsse
total, a assembléia geral deliberará sôbre a aplicação de parte daquelas 1mQortâncias, seja na integralização do capital, se fôr o caso, seja no seu aumento.
com a distribuição das ações correspondentes pelos acionistas (art. 113), seja na
distribuição, em dinheiro, aos acionistas.
a título de bonificação."
3. Na petição da consulta - cujos
têrmos e evolução demonstram o brilho
e erudição do seu autor - são invocados
também outros artigos da legislação acima, a fim de que, da sua análise conjunta decorresse a conclusão de que:
"As reservas do Banco Hipotecário Lar
Brasileiro, figurante no balanço de 31 de
dezembro de 1953, e que apresentam o
excesso bruto de Cr$ ................. .
sôbre o capital, não acusam excesso liquido SUjeito à tributação, tanto é certo
que, abatidos os fundos legais, obrigatórios, o montante das reservas se exibe
inferior ao montante do capital."

4. Vê-se assim que no entender da
ccnsulente, o valor das reservas legais,
obrigatórias, não seria considerado pará
a determinação do excesso tributável fixado pelo trecho da lei fiscal transcrita,
em face da remissão nêle feita do § 2.°
dQ artigo 130, do aludido Decreto-lei
D.o

2.627.

5. A conclusão diametralmente oposta

chegamos, porém, para afirmarmos -

-
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como já o fizera a DRIR nesta Capital,
através da bem elaborada informaçio
de fls. 5-6 - que a taxa de 300/. instituída pela Lei n.o 1.474, recai sôbre o excesSQ da soma de quaisquer fundos de reserva, em confronto oom o capital social.
6. E isso porque:

a)

-

se, à vista do

§ 2.° do art. 130 do Decreto-lei n.o 2.627,
jli não se permite que os fundos de re-

serva criados pelos estatutos superem o

valor do capital, parece-nos irrefutável

que êles não po!»am ser excluídos dos
fundos de reserva, de que, genericamente, trata o art. 2.0 da Lei n.O 1.474; b) sob

o ponto de vista fiscal e para efeito da
cobrança do impôsto de renda não há
como distinguir entre os diversos fundos, estatutários ou não, para a incidência do tributo, sendo de observar tão-s6mente a caracterização definida pelo I 1.0
do art. 37 e letra f do I 1.0 do art. 43 do
Regulamento baixado com o Decreto
n.O 24.239; c) conseqüentemente, não ba-

vendo na disposição da Lei n.- 1.474
qualquer rE'strição, quando ela se refere
a fundos de reservei, e não se podendo
emprestar tal caráter à remissão do Decreto-Iei n.o 2.627, a sua aplicação deve
ser feita dentro da amplitude de âmbito
que ela traduz.
7. Finalmente, a situação objetiva exposta na parte final da consulta - sõbre a cobrança da taxa discutida em tese
_. carece de importáncia, não se configurando a hipótese aventada, pois o caso
SCl resume a simples lançamento a .ser
efetuado pela D. R. I. R., suplementarmente, sem qualquer multa, portanto,
contra o qual, então, querendo, poderá
a consulente reclamar à primeira instáncia (art. 155 do Regulamento), ou, eventualmente, recorrer para o 1.0 Conselho
de CQDtribuintes, observados os preceitos
do art. 157 e seguintes dêsse mesmo estatuto tJscal.

8. À consideração da Chefia da Se. T.

lMPôSTO DE RENDA - uJE TON" DE PRESENÇA - DIÁRIAS
- O Ujeton" de presença não se equiPara às diárias para o
eleito de dedução, no cômputo do impôsto de renda.
MINIS~O DA FAZENDA
PROCESSO ••0 200.6'18-60

Delegacia Regional do Impôsto de
Renda.
Soluciono a consulta em conformidade com os pareceres da Se. T., que
aprovo.

Impõe-se resposta negativa. O jeto"
é parte dos subsidias percebidos pelos
parlamentares; nAo se confunda com
dtáriaa e ajuda de custo, no consenso
econômico, têm destinaçio especial, isto

Os pareceres que deram origem a este
despacho são dos seauintes teores:

é, por concepção regulamentar, representam indenização de gastos de viagens
e de instalação.

•
PARECERES

Por telegrama, deseja saber o Delegado Regional do Estado do MaranhAo se

a parte variável dos subsídios - jeton
de presença - é equiparbel a diárias,
para efeito de dedução.

O jetolt de presença. é, assim, remuneração pelo exercic10 de mandato
eletivo, enquanto as diárias e ajuda de
custo são o auxilio que recebem os con~l'essistas, para se locomoverem, instalarem-se e, afinal, poderem habilitar-se à
posse e desempenha das funções legis-

la.t1vaa.

