tam serviços de transporte de carga, por
via rodoviária, mediante o pagamento de
um preço, sobre que incidirá o imposto
de renda na fonte.
5. O contrato de transporte de materiais, ainda que firmado por empreiteiro
de estradas, não se caracteriza cpmo de
subempreitada, de vez que não está sendo transferida à transportadora a execução, total ou parcial, da obra contratada,
mas ajustada atividade diversa que vai
possibilitar a sua realização.
6. Desta forma, o empreiteiro de estrada que contratar o transporte de materiais deve promover o desconto do imposto de renda na fonte, à alíquota de
3% (três por cento), como determina o
art. 10 e parágrafos do Decreto-lei 401168,
mesmo quando o beneficiário do rendi-
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mento seja a própria vendedora da carga
transportada (Portaria n9 253, item 9).
7. O empreiteiro de estradas, nestas
condições, não poderá compensar, do valor pago ao transport'ldor, o percentual
que lhe tenha sido descontado na fonte,
devendo efetuar o recolhimento do imposto, assim retido, dentro do mês seguinte àquele em que se verificar a retenção.
À consideração superior.
SLTN, em 4 de março de 1975. Seridião Correia Montenegro, Técnico de Tributação Auditor.
De acordo.
Publique-se e, a seguir, encaminhem-se
cópias às SS.RR.R.F. para conhecimento e
ciência dos órgãos subordinados.
CST, em 5.3.75. Ary de Almeida
Pinho.

QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL

- Não se aplica a empresas individuais a tributação exclusiva
na fonte, permitida aos titulares ou sócios de pessoas jurídicas civis.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Parecer Normativo CST N9 39 de 24 de Março de 1975
Imposto sobre a Renda e Proventos
MNTF 3. OI .25.00 - Rendimentos de Quotas ou Quinhões de Capital
A percepção de rendimentos pela exploração profissional da medicina, engenharia, advocacia, odontologia, veterinária,
magistério, economia, contabilidade, jornalismo, pintura, escultura e de outras
que lhes possam ser assemelhadas, bem
como de outras profissões ou atividades
mencionadas no Regulamento do Imposto
de Renda (RIR) aprovado pelo De·
ereto n9 58400, de 10.5.66, art. 49,
alíneas a até g, fundamentado no Decreto·lei n9 5 844, art. 69 e Lei 4480, art.
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39 , é tributável na declaração das pessoas
físicas. Não há opção, ~endo irregular
classificar tais rendimentos como receita
operacional de firma ou empresa individual.
2. Em se tratando de exploração conjunta, todavia, formalizada a sociedade,
civil ou comercial, estará constituída a
pessoa jurídica e, então, será obrigatório
apresentar declaração como pessoa jurídica. Neste caso, se a sociedade for civil,
organizada exclusivamente para a presta-

ção de serviços profissionais de médico,
engenheiro, advogado, dentista, veterinário,
contador, pintor, escultor, despachante e
de outros que se lhes possam assemelhar, com capital até Cr$ 5.000,00 no
exercício de 1975, poderão os titulares
de quotas de capital, ou sócios, optar pela
tributação exclusiva na fonte, conforme
dispõe o art. 99 do Decreto-Iei n 9 1 380,
de 23.12.74:
"Art. 99 Os lucros distribuídos aos
seus titulares ou sócios residentes ou domiciliados no país pelas pessoas jurídicas
civis, de que trata a alínea b do § 19
do art. 18 da Lei n9 4.154, de 28 de
novembro de 1962, ficam sujeitos, à opção
do contribuinte, à incidência exclusiva na
fonte à razão de 32% (trinta e dois por
cento)".
3. É oportuno esclarecer que, em se
tratando de sociedades por quotas ou em
nome coletivo, civis ou comerciais, e empresas individuais equiparadas a pessoas
jurídicas, cujos lucros estejam sujeitos ao
imposto à alíquota de 30%, os seus sócios ou titulares podem, também, optar
pela tributação exclusiva na fonte incidente sobre os lucros a eles distribuídos,
porém, com fundamento no art. 39 do
Decreto-Iei n9 1351, de 24.10.74, à alíquota de 25 %.
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4. O art. 9 9 do Decreto-lei n9 1 380/74,
menciona exclusivamente as pessoas jurídicas civis de que trata a alínea b do
§ 19 do art. 18 da Lei n9 4 154/62, não
abrangendo, portanto, as demais sociedades civis e as empresas individuais civis
equiparadas a pessoas jurídicas.
5. O vocábulo titulares, utilizando no
texto do art. 99 acima, se refere aos sócios que sejam titulares de direitos pela
sua participação no capital da sociedade,
ou no resultado, em função do trabalho
desenvolvido ou de seu prestígio profissional, não trazendo nenhuma vinculação
com a expressão comumente utilizada "titular de empresa individual", cujo uso
não é privativo ou restrito a esta espécie
de empresa. Em verdade, o vocábulo "titular" pode ser usado sempre que se queira referir a uma pequena detentora de
um direito especificamente no caso em
exame, titulares são as pessoas que participam dos lucros da sociedade civil.
À consideração superior.
/imir S. Doniak, Assessor.
De acordo.
Publique-se e encaminhem-se cópias às
SS.RR.R.F. para conhecimento e clencia
aos demais órgãos subordinados.
CST, em 24.3.75. Antonio Augusto de
Mesquita Neto.

PARECER

~

CERTIDÃO

- O pedido de certidão de parecer, para ser atendido, deve indicar o ato administrativo que o tenha acolhido, em sua motivação
on conclusão.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCESSO n 9 0768/09705/75
Interessado: Abílio da Ressurreição Rodrigues.
Assunto: Pedido de certidão -de parecer.

Abílio de Ressurreição Rodrigues requer, para fins de direito, lhe seja fornecida em Certidão, o inteiro teor do parecer do Procurador-Geral da Fazenda
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