lMPóSTO DE RENDA -

ISENÇÃO -

BóLSAS DE VALóRES

- As BôlsaB de Valôres, sendo associações civis sem fins
lucrativos, podem requerer a isenção do impôs to de renda.
satisfeitos os pressupostos legais.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Processo n.o 124.768
PROCESSO N.o 124.768-69
PARECER SLTN N.o 110, DE
FEVEREIRO DE 1970

6 DE

A Comissão Nacional de Bôlsas de
Valôres estão enquadradas no art. 25
pronunciamento sôbre se as Bôlsas de
Valores estão enquadradas no art. 25
do Regulamento do Impôsto de Renda,
que assim determina:
.. Art. 25. As sociedades e fundações
de caráter beneficente, filantrópico, caritativo, religioso, cultural, instrutivo,
científico, artístico, literário, recreativo, esportivo e as associações e sindicatos que tenham por objeto cuidar dos
interêsses de seus associados, gozarão
de isenção do impôsto de renda, desde
que:
a) não remunerem os seus dirigentes e não distribuam lucros a qualquer
título;
b)
apliquem integralmente os seus
recursos na manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais;
c) mantenham escrituração das suas
receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a
respectiva exatidão;
d)
prestem às repartições lançadoras do impôsto as informações determinadas pela lei e recolham os tributos
retidos sôbre os rendimentos por elas
pagos."
Diz a postulante que as Bôlsas de
Valôres preenchem todos Os requisitos
exigidos no referido art. 25, eis que:
a)
não remunerem os membros do
Conselho de Administração;
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b) não distribuem os resultados auferidos;
c) aplicam todos os recursos auferidos no desenvolvimento de suas atividades sociais;
d) mantêm escrituração regular em
livros revestidos de tôdas as formalidades legais.
A única dúvida existente é quanto à
remuneração do Superintendente-Geral,
cargo criado pela Resolução n. o 39, de
22/10/66, do Banco Central do Brasil,
que disciplina a constituição, organização e o funcionamento das Bôlsas de
Valôres em todo o País.
In teressada : Comissão Nacional de
Bôlsas de Valôres.
De acôrdo com a mencionada Resolução n.o 39, o Superintendente-Geral
é membro nato do Conselho de Administração e deve dedicar tempo integral
e exclusivo à instituição.
Todos os demais membros do Conselho de Administração exercem a função
gratuitamente.
Entende a peticionária que o Superintendente-Geral, pela sua participação no mesmo Conselho, também não
recebe qualquer remuneração. A que
a Bôlsa lhe paga é uma retribuição aos
seus serviços na condição de empregado chefe da administração.
Como se depreende, o vínculo empregatício do Superintendente-Geral é relativo a essa função e não é de Conselheiro, eis que esta é exercida gratuitamente.
Por outro lado, sendo as Bôlsas de
Valôres associações civis sem fins lucrativos (art. 1.0, da Resolução n.o 39),
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parece-me que poderão se~ assemelhadas às instituições expressamente citadas no art. 25, do R.LR.
É condição primordial para pleitear
o reconhecimento da isenção fiscal a
apresentação dos Estatutos Sociais.
Desde que conste dos Estatutos que
nenhum membro do Conselho Administrativo recebe remuneração a qualquer
título, e que o Superintendente-Geral,
pela sua participação no mesmo Conselho, também não receberá qualquer

PENSÃO MILITAR -

remuneração, sou ne opinião que não
haverá motiV'O, sob êsse aspecto, para
impugnar o reconhecimento da isenção.
A consideração superior. - Mozan-t
~e Castro, Agente Fiscal.
Aprovo o parecer do SLTN.
Publique e, em seguida, encaminhese o processo à RRF, em São Paulo,
para ciência do consulente e p<lsterior
arquivamento.
Waldtyr Pires de
Amorim, Coordenador Substituto.

MAJORAÇÃO

- A lei nova sôbre pensões militares deu tratamento
igual a todos que se acham compreendidos no seu âmbito ou
que se encontrem ou venham a encontrar-se em igualdade de
condições.
PRESIDtNCIA DA REPÚBLICA
Processo P. R. n.o 1.851 Presidência da República - Consultoria-GeraI da República - E. M. número 1-022, de 1 de março de 1970.
.. Aprovo. Em 19/9170." (Rest. ao
M. Marinha, em 25/3170.)
PARECm

1-022

A Lei n.O 3.765, de 4 de maio de
1960, dispondo, especificamente, sôbre
as pensões militares, estabeleceu:
a) que a pensão milito,r corresponde, em geral, a 20 vêzes a contribuifã,o,
e, em casos especiais a 25 ou 30 vêzes
(art. 15 e §§).
b) que contribuição equivale a um
dia dos vencimentos (sôldo mais gratificação) do contribuinte (art. 8.°); e
c) que a pensão militar será sempre
atualizada pela tabela de vencimentos
que estiver em vigor, inclusive quanto
aos beneficiários dos contribuintes falecidos anteriormente à sua vigência
(art. 30).
Assim dispondo, corrigiu as injusti-
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ças decorr:entes de critérios até então
vigorantes, e consagrou a igualdade de
tratamento para todos, permitindo a
atualização das pensões.
2. Em 23 de julho de 1968, a Lei
n.o 5.475, ao dar nova redação ao artigo 3.°, da referida Lei n.o 3.765, determinou que a contribuiçiW para a
pensão militar seria igual a três dias
do sôldo do contribuinte. Note-se que
na lei derrogada a contribuição correspondia a um dia dos vll'l1.CimentoB (sôldo mais gratificação). Por conseguinte, a partir do advento da mencionada
Lei n.D 5.475, a pensão militar, em
geral, passou a corresp<lnder a 20 vêzes
a contribuição (art. 15, da Lei númeTO 3.754, não revogado); e, esta, a
3 dias do sôldo do contribuinte.
3. Alterou-se o quadro, mais uma
vez, com a Lei n.o 5.552, de 4 de dezembro de 1968, pois, a citada contri;buifã,o passou a ser igual a duas vêzes
o sôldo do contribuinte, nos precisos
têrmos de seu art. 9.°. Em geral, veio

