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APRESENTAÇÃO 

o convemo existente entre o Ministério da Fazenda e a 
Fundação Getúlio Vargas impõe a esta a realização de pes
quisas e estudos, bem como a formulação de recomendações 
e anteprojetos de reforma do sistema tributário federal. 

Relativamente ao impôsto de renda, sem dúvida o tributo 
mais discutido e cuja revisão mais tem preocupado, por igual, 
tanto o Fisco quanto os contribuintes, a Comissão de Reforma 
do Ministério da Fazenda já tomou, entre outras providências 
de menor vulto, as seguintes: 

1. incumbiu o Dr. José Luiz Bulhões Pedreira de elaborar 
um Anteprojeto de Código do Impôsto de Renda; 

2. trouxe ao Brasil, como consultor especial, em agôsto 
do corrente ano, com a assistência da Agência para o Desen
volvimento Internacional, o Professor Carl Shoup, da Columbia 
University, renomada autoridade internacional em matéria de 
tributação. 

O Anteprojeto apresentado pelo Dl'. José Luiz Bulhões Pe
dreira foi submetido a críticas de várias autoridades e agentes 
fiscais do impôsto de renda do Ministério da Fazenda , assim 
como ao exame e diagnóstico do Professor Carl Shoup. 

Ao cabo de uma permanência de 4 semanas no Rio de 
Janeiro, o Professor Carl Shoup submeteu à Fundação Getúlio 
Vargas um Relatório sôbre o Sistema Tributário Brasileiro, 
em que, além de apreciação geral da matéria, inclui percuciente 
análise do atual impôsto de renda, estendendo-a ao Anteprojeto 
Bulhões Pedreira. 

Como se sabe, a legislação do impôsto de renda foi modi
ficada sensivelmente em 1962, pelas Leis n.o 4.069, de 17 de 



julho, e 4.154, de 28 de novembro; em 1963, pela Lei n.o 4.242; 
e novamente em 1964, pela Lei n.o 4.357, de 16 de julho. Além 
disso, o Poder Executivo já enviou ao Congresso Nacional nova 
proposta de modificação de certas particularidades do impôsto 
de renda. 

Competindo-lhe, não obstante, apresentar os resultados de 
suas investigações sob a forma de recomendações e antepro
jetos, a Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda oferece 
ao público, em edição limitada, ainda como documento de tra
balho, a presente versão do Anteprojeto Bulhões Pedreira, jun
tamente com três estudos preliminares, em anexo, elaborados 
em fins de 1963, o primeiro pelo próprio Dr. José Luiz Bulhões 
Pedreira, o segundo pelo economista Mario Simonsen e o ter
ceiro pelo Dr. Octavio Gouveia de Bulhões, o ilustre atual Mi
nistro da Fazenda. 

O relatório do Professor Carl Shoup será igualmente publi
cado no original em inglês e em ver.,ão portuguêsa, juntamente 
com o texto de três mesas-redondas realizadas pela Comissão 
de Reforma do Ministério da Fazenda, durante a permanência 
do especialista americano no Rio, com a participação de nume
rosas autoridades e especialistas brasileiros, inclusive do Mi
nistro Extraordinário para o Planejamento, Embaixador Roberto 
de Oliveira Campos. Essas reuniões foram convocadas para o 
fim de propiciar debates, a primeira, sôbre o sistema tributário 
do Brasil em geral, a segunda, sôbre o atual impôsto de renda 
e a terceira, sôbre as recomendações do Relatório Shoup. 

Rio de Janeiro, em 5 de novembro de 1964. 

LUIZ SIMÕES LOPES 

(Presidente da Comissão de Reforma 
do Ministério da Fazenda) 
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EXPLICAÇÃO 

o anteprojeto em anexo foi elaborado a pedido da Comis
são de Reforma do Ministério da Fazenda, a fim de servir de 
documento de trabalho para o grupo destinado a rever a legis
lação do impôsto de renda. 

2. A orientação recebida foi a de elaborar nôvo texto 
legislativo que, além de inovar o que fôsse necessário, conso
lidasse a legislação em vigor. Essa orientação decorre do reco
nhecimento de que a atual lei do impôs to de renda, apesar dos 
seus méritos e qualidades, sofreu tantas e tais alterações e 
adições depois da sua última consolidação legislativa em 1944, 
que se perdeu a maior parte de sua sistematização original. 
De outro lado, os novos procedimentos de produção legislativa 
introduzidos pelo Ato Institucional tornam exeqüível essa revi
são completa da legislação do impôsto de renda. 

3 . Em relação à lei vigente, o texto proposto é bem mais 
detalhado no que diz respeito à conceituação e determinação 
da renda tributada. Essa orientação pode, à primeira vista, 
ensejar a impressão de maior complexidade e, conseqüente
mente, de maior düiculdade de entendimento pelo contribuinte. 
Parece-nos, entretanto, que um dos defeitos da legislação em 
vigor é a extensa área de indefinição em matéria de determi
nação dos rendimentos tributados. Daí resulta, de um lado, 
ampla possibilidade de evasão legal ; e de outro, grande inse
gurança para o contribuinte que procura cumprir com dili
gência suas obrigações fiscais. A incorporação ao texto legal 
de preceitos detalhados e sistematizados sôbre a determinação 
da renda, inclusive normas especiais que solucionem os pro
blemas mais usuais encontrados na aplicação da lei vigente, 
atende, portanto, aos interêsses da administração e do con
tribuinte. 
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De qualquer forma, a complexidade da lei do impôsto de 
renda não é evitada, mas apenas escondida, no caso de lei extre
mamente genérica que exija do contribuinte capacidade de 
interpretação para conhecer o tratamento fiscal de hipóteses 
concretas. Essa complexidade é própria da legislação do impôsto 
de renda e pode dizer-se, mesmo, indispensável para que o 
regime atinja razoável nível de justiça fiscal. A solução n ão 
está, portanto, em tentar esconder a complexidade da legisla
ção do impôsto de renda através da sua redução a poucas 
normas gerais, mas em facilitar ao contribuinte a assistência 
técnica indispensável ao cumprimento das obrigações fiscais . 
O anteprojeto procura atender a êste requisito criando, ao lado 
de assistência prestada pela administração do impôsto, a figura 
dos Consultores Independentes que, como profissionais liberais, 
e com a responsabilidade prevista na lei , poderão ampliar 
essa assistência. 

4. Na elaboração do anteprojeto a sistematização das nor
mas constituiu uma das principais preocupações, no reconheci
mento de que a inteligência do regime legal e a dedução do 
tratamento fiscal para os casos não expressamente previstos 
são facilitadas por essa sistematização. Tratando-se, além disso, 
de esbôço destinado a servir de documento de trabalho de 
Comissão, a sistematização era mais importante do que o trata
mento especial dado a cada hipótese, que pode ser aperfeiçoado 
m ediante emendas desde que exista documento de trabalho 
cuja estrutura não exija alterações fundamentais. 

5. Os objetivos gerais que inspiraram a redação do ante
projeto podem ser assim resumidos: 

,a) aumento da arrecadação mediante generalização ào 
impôsto, para abranger rendimentos que hoje escapam, de 
fato ou de direito, à incidência; 

b) eliminação das distorções que a inflação acarreta na 
determinação da renda tributada e nos níveis reais de inci
dência do impôsto; 

c) utilização do impôsto de renda como instrumento d~ 
promoção do desenvolvimento, mediante o incentivo ~ pou
pança e ao reinvestimento pelas emprêsas; 

d) simplificação das incidências mediante eliminação de 
adicionais. 

6. A ampliação da base de incidência do impôsto exige 
normas mais precisas sôbre determinação do lucro operacional 
das emprêsas; preceitos que coíbam as formas mais usuais de 
distribuições disfarçadas de lucros pelas emprêsas; instrumen
tos mais eficientes de contrôle dos rendimentos do trabalho 
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autônomo e profissional; a efetiva tributação da renda do 
setor agrícola que hoje, em quase sua totalidade, escapa à 
incidência do impôsto; e, de um modo geral, o aperfei~oamento 
dos mecanismos de contrôle administrativo, especialmente para 
manutenção de cadastro central eficiente no qual se baseie a 
ação fiscalizadora da administração. 

7 . A experiência dos últimos anos mostra como a i:úlação 
pode modificar as incidências reais do impôsto, tanto em pre
juízo do contribuinte quanto do Tesouro. 

Em prejuízo do contribuinte abrangendo, na determinação 
da renda tributada, rendimentos meramente nominais ou fictí
cios, que aumentam a incidência do impôsto até níveis por 
vêzes superiores ao montante dos rendimentos reais. Êsses efei
tos são mais graves no caso do lucro real das pessoas jurídicas, 
cuja determinação com base em balanços em moeda :"1ominal, 
sem a eliminação dos rendimentos fictícios correspondentes à 
reposição do capital de giro próprio e à insuficiência das quotas 
de depreciação e amortização, conduz a emprêsa à descapita
lização através da incidência do impôs to em montante superior 
aos lucros líquidos reais. Êles existem, entretanto, em tôdas as 
formas de rendimentos cuja determinação exige a comparação 
de valôres expressos em moeda de diferente poder aquisitivo 

O combate à evasão e sonegação do impôsto, especialmente 
nas pessoas jurídicas, não poderá ser eficiente se a legislação 
não restabelecer o princípio da tributação dos rendimentos lí
quidos reais, com ampla admissão de deduções e r~conheci
mento dos efeitos da inflação sôbre a avaliação dêsses rendi
mentos em moeda. Será impossível pretender reduzir subs
tancialmente a evasão ou sonegação do tributo se os níveis de 
incidência dêstes, exacerbados pela inflação, são inteiramente 
insuportáveis pelo contribuinte. A evasão, na hipótese, funda-se 
no princípio da legítima defesa, é imposta pela necessidade de 
sobrevivência da emprêsa. 

Em compensação, reduzindo (em têrmos reais) todos os 
créditos em moeda nominal, a inflação incentiva o diferimento 
no tempo da apuração de rendimentos e sua declaração, fazendo 
com que o fisco receba o impôsto em moeda desvalorizad~, 
ou seja, em montante real inferior àquele previsto na lei. Essa 
circunstância recomenda a cobrança do impôs to, tanto quanto 
possível, contemporâneamente à realização do rendimento . O 
anteprojeto procura alcançar êsse objetivo através de: 

a) ampla utilização da tributação na fonte : sempre que 
pràticamente exeqüível o impôsto deverá incidir sôbre os ren
dimentos em poder da fonte pagadora, para ser compensado 
posteriormente na declaração anual; 
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b) o impôsto arrecadado na declaração anual deverá ser 
liquidado juntamente com a apresentação desta; 

c) as emprêsas deverão recolher seu impôsto em parcelas 
mensais, por estimativa, ajustando a diferença na sua decla
ração anual; 

d) as pessoas naturais com renda superior a determinado 
nível deverão fazer declaração preliminar no início do exer
cício e recolher o impôsto em parcelas trimestrais, ajustando a 
diferença na declaração anual de renda. 

8. Os objetivos econômicos da tributação se manüestarn 
na preocupação de incentivar o reinvestimento na emprêsa, bem 
como a poupança e o investimento na pessoa natural. Alguns 
dispositivos procuram também incentivar a capitalização na 
agricultura, na mineração e no reflorestamento. 

A tributação de ganhos líquidos de capital na alienação 
de ações, quotas ou partes do capital de sociedades permit.e 
eliminar as incidências sôbre a incorporação de lucros ao capi
tal, incentivando a capitalização nas emprêsas e evitando a 
cobrança do impôsto enquanto o ganho de capital não é reali
zado. O impôs to sôbre lucros injustificadamente acumulados 
contribui também para incentivar a incorporção de reservas ou 
lucros ao capital. 

9. Quanto aos contribuintes do impôs to, o anteprojeto pro
põe a inovação da legislação atual no tocante às emprêsas 
individuais ou comuns, que não são equiparadas às pessoas 
jurídicas para efeitos de tributação. A renda líquida dessas 
emprêsas será tributada apenas como renda dos seus titulares. 
Essa solução se funda em razões de justiça fiscal, na preocupa
ção de amparo à pequena e média emprêsa, e em considerações 
de ordem prática, devido à baixa produtividade do impôsto da 
pessoa jurídica hoje incidente sôbre as emprêsas individuais. 

10. Outra inovação do anteprojeto em relação aos contri
buintes é a não tributação, como pessoa jurídica, das socie
dades de trabalho autônomo ou profissional. Essas sociedades 
são consideradas como mero instrumento jurídico de organi
zação dos profissionais autônomos, sendo obrigadas à distri
buição anual dos seus resultados para serem tributados como 
remuneração dos seus sócios, sem configuração, na emprêsa, de 
lucro operacional. 

11. Qua.llto às pessoas naturais residentes no país, consi
der~-se contribuinte a unidade familiar, sendo obrigatória a 
declaração conjunta dos rendimentos do casal e filhos, seja 
qual fôr o regime do casamento. Haverá duas tabelas do pro
gressivo - uma para casais e outra para não casados. As 
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-faixas de renda, sujeitas a cada taxa do impôsto progressivo, 
para os casais serão o dôbro da prevista para os solteiros, até 
-determinado limite de renda, além do qual a relação será menor. 

12. As inovações mais importantes se encontram, entre
tanto, no Livro lII, referente à renda e sua determinação. Os 
Títulos I e li contêm as normas gerais relativas à concei
tuação da renda e aos princípios de sua determinação para os 
-efeitos tributários. 

O anteprojeto propõe uma distinção nítida entre rendimen
tos correntes e ganhos de capital, tanto na pessoa natural quanto 
na jurídica. Os ganhos de capital ficarão sujeitos a taxas pro
porcionais, e serão tributados apenas quando realizados. Com 
exceção dos títulos ao portador, cuja natureza obriga, em algu
mas hipóteses, a tributação dos ganhos de capital antes de efeti 
\lamente realizados pelo acionista. 

A classificação dos rendimentos correntes distingue o lucro 
-operacional da emprêsa, os lucros e dividendos distribuídos por 
pessoas jurídicas, os juros, os aluguéis e royaLties, a remune
ração do trabalho assalariado e a remuneração do trabalho autô
nomo ou profissional, além dos prêmios e pensões. 

13. Em matéria de determinação dos rendimentos no 
tempo o anteprojeto distingue entre o regime financeiro e o 
-econômico de determinação, correspondentes ao cash basis e 
ao accrual basis, como métodos contábeis. 

14. A importância da escrituração para o impôsto de !'enda 
obriga a incorporação ao projeto de uma verdadeira lei sôbre 
-escrituração de emprêsas. Embora o assunto pudesse ser objeto 
de lei especial, parece-nos que ficará bem situado dentro da 
legislação relativa do impôsto de renda. 

As normas imperativas relativas à escrituração resultam 
tanto de conveniências do tributo quanto do interêsse dos acio
nistas e das necessidades da contabilidade social. A adoção d~ 
um regime justo de correção monetária do balanço exige a 
definição precisa das respectivas contas, em condições que pf::r
mitam a correção com segurança, sem efeitos diversos conforme 
.a contabilidade da emprêsa. Alguns preceitos sôbre escrituração 
que podem ser controversos do ponto de vista da técnica ccm
tábil são impostos por estas considerações práticas relativas à 
-correção monetária. 

15. Ainda na questão da determinação da renda, mere
cem destaque especial os dispositivos referentes à correção mo
netária do balanço, que visam a preservar o balanço como ins
trumento eficiente de administração e base de detennina1:ã~ 
do lucro real, mesmo no curso de processo inflacionário. O siste
ma proposto inova em relação ao vigente em dois sentidos: 

XXVD 



a) corrige monetàriamente tanto o capital fixo quanto o· 
capital de giro da emprêsa; 

b) limita a correção ao capital próprio da emprêsa, dei
xando de corrigir aquela parte do ativo constitu ída com em
préstimos em moeda nominal, em relação à qual a emprêsa 
não sofre prejuízo efetivo, de vez que os efeitos da inflação 
são suportados pelo credor do empréstimo. 

~sses objetivos são atingidos tomando-se para base da cor
reção as contas do passivo nas quais se acha registrado o capital 
próprio da emprêsa e o capital exigível por associados. Por 
essa via o balanço registrará sempre, a preços correntes, o 
valor original do capital próprio da emprêsa, quer aplicado no 
ativo fixo, quer no ativo circulante. 

Dentre as contas do ativo, corrige-se apenas as do ativo 
fixo (imobilizado, intangível e investimentos). O capital cir
culante não é obj eto de correção independente, mas, ao contrá
rio, é norma imperativa a utilização do critério "Fifo" (first
in-first-out) na avaliação dos estoques. Isto porque a correção 
monetária do capital circulante próprio será obtida através 
do aj ustamento nas contas do passivo. 

As contrapartidas da correção no ativo e no passivo se com
pensarão em uma conta de correção monetária cujo saldo terá 
o seguinte destino: 

a) pelo sistema de correção proposto a conta demonstrará 
saldo devedor se a emprêsa possui capital próprio em mon
tante maior do que o seu ativo fixo; ou seja, se a emprêsa tiver 
capital circulante próprio. Neste caso o saldo devedor demons
trado corresponde à variação nominal necessária à manuten
ção, em têrmos reais, do capital circulante próprio, e será trans
ferido para a conta de resultados a fim de comoensar o lucro 
fictício por essa demonstrado, correspondente à diferença nomi
nal entre preço de aquisição e venda, contida na escrituração 
dos registros de estoque segundo o critério "Fifo"; 

b) a conta de compensação somente poderá demonstrar 
saldo credor se o capital próprio da emprêsa fôr menor do 
que o seu capital fixo , isto é, se a emprêsa não dispõe de capital 
de giro próprio e ainda. financia com empréstimos parte do seu 
ativo fixo. O saldo credor, nesse caso, traduz lucro obtido pela 
emprêsa em prejuízo dos credores dos seus empréstimos em 
moeda nominal. O anteprojeto não propõe a imediata incorpo
ração dêsse lucro às contas de resultado por se tratar de ganho 
de capital não realizado, que pode deixar de existir na correção 
anual seguinte. A transferência para a conta de resultados é 
feita parceladamente, na proporção aproximada em que o ganho 
de capital é realizado: 
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í - a transferência é obrigatória na proporção do ativo 
fixo alienado no exercício; e 

ii - 10 % do saldO! são transferidos como compensação das 
quotas de amortização ou depreciação que a emprêsa computou 
nos seus custos, com base nos valôres reajustados do seu ativo 
fixo. 

16 . No tocante às diversas categorias de rendimentos, as 
inovações mais importan.tes se encontram no lucro operacional 
da emprêsa e nos ganhos de capital. 

O lucro operacional da emprêsa é categoria nova de ren
dimentos que compreende o lucro real da pessoa jurídica na 
definição do regulamento em vigor (excluído dos ganhos de 
capital) e os lucros de quaisquer emprêsas individuais, inclu
sive em atividades agropecuárias (atualmente Cédula G) e nas 
atividades imobiliárias em nome individual. 

A categoria dos ganhos de capital generaliza tipo de ren
dimento que a legislação atual só inclui em alguns casos 
para a pessoa natural (lucro imobiliário, cessões de direito, 
venda de patentes, resgate ou reembôlso de ações); ou sujeita 
ao impôsto como rendimento corrente (no caso de lucro real 
da pessoa jurídica); ou tributa na fonte em poder da pessoa 
jurídica (bonificação de ações ou quotas resultante de incor
poração de lucros ao capital, deságio na colocação de debên
tures e letras de câmbio, quando não constitui rendimento 
corrente). Na determinação dos ganhos de capital o anteprojeto 
propõe a eliminação sistemática dos ganhos nominais corres
pondentes às variações no poder aquisitivo da moeda. 

17. A tributação da renda agrícola deverá basear-se em 
escrituração ou em renda estimada com base na receita bruta. 
O valor da propriedade será base apenas para o arbitramento, 
se a emprêsa não cumprir o dever de determinar a sua renda. 
A escrituração completa só deverá ser exigida das emprêsas 
de maior porte. Pretende-se criar retenção na fonte sôbre a 
receita das emprêsas agrícolas, em pequena percentagem das 
vendas de produtos agrícolas pelo produtor. A mesma solução 
se propõe para a emprêsa individual de transporte rodoviário. 

18. A tributação da renda líquida das pessoas naturais 
seria feita apenas pelo impôsto progressivo, eliminado o im
pôsto cedular. A distinção de categorias de r~ndimento tem 
por finalidade identificar as deduções em cada tipo e fornecer 
dados para a contabilidade social. Haveria distinção entre renda 
consumida e renda poupada, incidindo sôbre esta urna taxa 
menor. 

19 . Todos os adicionais atualmente existentes deverão ser 
absorvidos em taxas ou tabelas únicas de tributação, inclusive 
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o adicional do B.N.D.E. Os recursos desta autarquia poderã() 
ser assegurados através de participações percentuais na receita 
do impôsto, ou dotações orçamentárias em números absolutos, 
atualizadas monetàriamente. 

20. Na cobrança do impôsto abandona-se o conceito de 
exercício financeiro da União. As pessoas naturais e as em
prêsas individuais continuarão a ter o seu período de deter
minação correspondente ao ano civil. As pessoas jurídicas 
podem levantar o balanço no último dia de qualquer dos tri
mestres civis (para simplificar a questão dos índices da cor
reção monetária) I mas deverão apresentar sua declaração de 
renda dentro de quatro meses do encerramento do balanço, 
independentemente de exercício financeiro. 

21. A fiscalização do impôs to deverá basear-se em cadas
tro eficiente e na apresentação em conjunto de todos os dados 
referentes a cada emprêsa, de modo a permitir desde logo a 
verificação de consistência. Tôdas as pessoas jurídicas que já 
são obrigadas ao recolhimento de impostos retidos na fonte 
deverão pagar mensalmente o impôsto incidente sôbre a sua 
renda. 

22. Cada emprêsa deverá ter no Banco do Brasil S. A., ou 
em outro banco autorizado, conta-corrente de recolhimento de 
todos os seus impostos, próprios ou retidos na fonte. A emprêsa 
fará os recolhimentos sem interferência da administração do 
impôsto. O extrato da conta e tôdas as guias de recolhimento 
serão apresentados ao fim do seu exercício social, juntamente 
com a declaração anual. Nessa oportunidade será feita a revi
são completa, e em conjunto, de todos os recolhimentos da 
emprêsa. A mesma solução será adotada para as pessoas natu
rais de maior renda que sejam obrigadas à declaração preli
minar e recolhimento do impôsto em prestações durante o 
período de realização da renda. 

23 . Algumas soluções adotadas pelo anteprojeto pressu
põem a alteração de outros textos legais vigentes. -No f inal do 
Código deverão ser listados êsses dispositivos, e que serão, espe
cialmente: 

a) as normas do Código Comercial relativas à escritu
ração; 

b) as normas da Lei de Sociedades por Ações relativas ao 
balanço e publicação de contas; 

c) a criação das ações e obrigações nominativas endossá
veis, que identificam os proprietários sem perda da facilidade 
de transmissão dos títulos ao portador; 



d) disposições relativas às contas-correntes bancárias que 
permitam aos bancos a devolução aos correntistas dos cheques 
pagos, facilitando às pessoas naturais a apuração dos seus ren
dimentos. 

24. Na definição do anteprojeto não houve preocupação 
especial de julgar das repercussões da alteração da legislação 
vigente sôbre a receita do impôsto. As normas propostas per
mitirãoaumento apreciável na arrecadação nas fontes paga
doras e provàvelmente na incidência sôbre renda da pessoa 
natural. Na pessoa jurídica, entretanto, a previsão dos efeitos 
é mais difícil: o nôvo regime deverá representar diminuição 
da incidência média sôbre os rendimentos nominais da pessoa 
jurídica, que atualmente servem de base ao impôsto. Em com
pensação é provável que se reduza a evasão e sonegação da 
renda tributada. 

A idéia é defender a arrecadação na pessoa jurídica atra
vés de dispositivos transitórios que obriguem essas pessoas, 
durante os dois primeiros anos, a pagar impôsto equivalente 
à percentagem mínima do declarado em 1964, atualizado mone
tàriamente, ainda que o impôsto devido segundo a nova legis
lação venha a ser menor. Dêsse modo será possível assegurar 
receita mínima nas pessoas jurídicas enquanto se conhecem 
os resultados da aplicação da nova legislação. 

25. Diversas taxas do impôsto não foram quantificadas 
e as que estão propostas devem ser revistas com base nas esta
tísticas da arrecadação do impôs to nos últimos anos. Devido 
à urgência na elaboração do anteprojeto achamos preferível 
iniciar a discussão em Comissão antes mesmo de estabelecer as 
taxas de incidência, que poderão ser determinadas no curso 
dessa discussão. 

26. Segundo as indicações da Comissão de Reforma do 
Ministério da Fazenda, a elaboração do anteprojeto, para ser 
útil, deveria terminar dentro do mês de julho. O texto ora 
apresentado resultou, por essa razão, de trabalho em prazo 
extremamente exíguo. Exige ainda cuidadosa revisão e aper
feiçoamento de vários dispositivos, e deve ser considerado tendo 
em vista a finalidade a que se destina, de servir de documento 
de trabalho à Comissão. 

27. O anteprojeto não contempla o processo fiscal de re
cursos e reclamações, o qual, segundo indicação da Comissão, 
deveria ser objeto de lei geral para todos os tributos federais . 
A parte de penalidades está bastante incompleta. Outra questão 
que também não foi tratada é a dos rendimentos no exterior. 
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Preferimos deixar essas questões para inclusão posterior a fim 
de não retardar o início do estudo em Comissão. 

O anteprojeto em anexo foi elaborado em colaboração com 
o Senhor Manoel Ribeiro Cruz Filho. 

Rio de Janeiro, 30 de julho de 1964 

JosÉ LUIZ BULHÕES PEDREIRA 
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Art. 1.0 - Êste Código regula a inci
dência, cobrança e administração do 
Impôsto de Renda e proventos de 
qualquer natureza. 



, , 

LIVRO I 

DA ADMINISTRAÇÃO DO IMPÔSTO 

Título I 

DOS óRGÃOS ArufiNISTRATIVOS E SUAS 
ATRmUIÇõES 

Art. 2.° - Órgãos competentes - A administração do im
pôsto de renda será exercida pelo Departamento do Impôsto 
de Renda (DIR) do Ministério da Fazenda com o auxílio dos 
órgãos e pessoas referidas neste Código. 

CAPÍTULo I 

DO DE'PARTAMENTO DO IMPÔSTO DE RENDA 

Art. 3.° - DIR - Estrutura - A estrutura administrativa 
do Departamento do Impôsto de Renda compreenderá: 

I - os órgãos centrais de direção, orientação, programação 
e contrôle; 

II - as Delegacias Regionais e Seccionais e as Subdelega
cias do Impôsto de Renda, às quais compete, dentro das respec
tivas jurisdições e sob a orientação dos órgãos centrais do Depar
tamento, a cobrança e fiscalização do impâsto. 

Parágrafo único - Observados os preceitos dêste Código, 
a estrutura administrativa do Departamento do Impôsto de 
Renda será estabelecida e alterada por decreto do Presidente 
da República. 

Art. 4.° - Órgãos regionais - Em cada um dos Estados da 
Federação e no Distrito Federal haverá ao menos uma Dele
gacia Regional do Impôsto de Renda. 



§ 1.0 - As Delegacias Regionais serão subdivididas e::n 
Delegacias Seccionais e estas em Subdelegacips, de acôrdo com 
as. conveniências do serviço e o interêsse dos contribuintes, 
tendo em vista o número de contribuintes, o volume de arreca
dação e as condições locais de transporte e comunicações. 

§ 2.° - As Delegacias Regionais, ou Seccionais, e as Sub
delegacias poderão ser subdivididas por ato do Ministro da 
Fazenda. 

§ 3.° - A jurisdição das Delegacias Regionais será fixada 
por ato do Ministro da Fazenda. 

§ 4.° - O Diretor-Geral do Departamento do Impôsto de 
Renda poderá fixar ou alterar a localização e jurisdição das 
Delegacias Seccionais e das Subdelegacias. 

§ 5.° - As Delegacias Regionais poderão designar funcio
n ários para a manutenção de serviços permanentes ou transi
tórios nas localidades fora da sede das Delegacias Seccionais 
e Subdelegacias. 

Art. 5.° - Chefias - O Departamento do Impôsto de Renda 
será dirigido por um Diretor-Geral nomeado em comissão pelo 
Presidente da República. 

§ 1.0 - Compete ao Diretor-Geral do Departamento no
mear, dentre funcionários lotá dos no mesmo Departamento, 
05 diretores das Divisões da administração central do DIR. 

§ 2.° - As Delegacias Regionais serão dirigidas por Dele
gados Regionais nomeados pelo Diretor-Geral do Departamento, 
dentre funcionários lotados no mesmo Departamento. 

§ 3.° - As Delegacias Seccionais e as Subdelegacias serão 
chefiadas, respectivamente, por Delegados Seccionais e Sub
delegados designados dentre os servidores lotados no Depar
tamento, pelo Delegádo Regional a que estiverem subordinadas. 

§ 4.° - Os chefes dos serviços, seções e turmas em que 
SE subdividirem as Divisões, Delegacias ou Subdelegacias, serão 
designados (dentre servidores lotados no Departamento pelo 
chefe dos órgãos aos quais estiverem diretamente subordi
nados, de acôrdo com a estrutura administrativa do DIR e seu 
regimento. 

§ 5.° - Com exceção do cargo de Diretor-Geral do Depar
tamento, tôdas as demais chefias da sua estrutura adminis
trativa serão funções gratificadas com os n íveis de gratificações 
estabelecidas por ato do Presidente da República. 

Art. 6.° - Subprocuradorias jurídicas - Na administração 
central do Departamento do Impôsto de Renda e em cada uma 
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das Delegacias Regionais de maior arrecadação funcionará uma 
Subprocuradoria Jurídica, subordinada tecnicamente à Procura
doria Geral da Fazenda Pública e administrativamente ao Dire
tor-Geral do Depautamento do Impôsto de Renda, ou ao res
pectivo Delegado Regional, à qual caberá as atribuições legais 
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional relacionadas com 
'0 impôs to de renda. 

Parágrafo único - O decreto do Presidente da República 
~ue regular a estrutura administrativa do Departamento espe
cificará as Delegacias Regionais junto às quais funcionarão Sub
procuradorias Jurídicas. 

Art. 7.° - Lotação - O Departamento do Impôsto de Renda, 
'Suás Delegacias Regionais e Seccionais, e Subdelegacias, cons
tituirão uma só repartição para fins de lotação, competindo ao 
:;.eu .. Diretor-Gera~ a distribuição e movimentação . do pessoal 
entre êsses órgãos, observadas as disposições da legislação em 
~gor. 

Parágrafo único - Dentro das respectivas jurisdições, aos 
pelega90s Regionais ou Seccionais caberá a lotação do respec
'tivo pessoal. 

Art. 8.° - Serviços de apuração 1!tecânica ou eletrônica -
O Departamento do Impôsto de Renda será provido mediante 
'compra ou locação do equipamento necessário à mecanização 
dos serviços de lançamento, contrôle da arrecadação, estatística 
e contrõle dos rendimentos declarados. 

Parágrafo único - Nas repartições onde não houver ser
viço organizado com êsse fim, a juízo do Diretor do Departa
mento poderá ser contratada a prestação de serviços, inclusive 
,de equipamento e pessoal para execução de serviços de apu
:ração mecânica ou eletrônica. 

ArL 9.° - Franquia postal e telegráfica - Os órgãos do 
Departamento do Impôsto de Renda, inclusive os agentes fiscais 
-do impôsto de renda e outros servidores designados para a 
realização de serviço de interêsse de arrecadação, gozarão de 
franquia telegráfica e postal, inclusive aérea, para correspon
dência oficial. 

. Art. lO, - Dotações orçamentárias - As. i!llportâncias cor
respondentes aos créditos destinados às despesas de material e 
serviços do Departamento do Impôsto de Renda, suas Delegacias 
Regiop.ais e Seccionais, e Sub delegacias, serão consignadas ao 
Departamento e distribuídas às repartições subordinadas, a pedi
do do Diretor-Geral. 

Art. 11 ~ R~gimento .- O regimento do Departamento do 
lmpôsto de Renda será aprovado pelo Ministro da Fazenda e 
discriminará a competência dos D~legados Regionais e Seccio-
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nais, e dos Subdelegados, descentralizando as atribuições de 
modo que cada órgão, dentro da respectiva jurisdição, disponha 
do efetivo comando de todos os instrumentos necessários à efi
ciente administração do impôsto. 

CAPíTULO TI 

DOS ÓRGÃOS AUXILIARES 

Art. 12 - órgãos federais - Todos os órgãos e servidores 
da administração pública federal, bem como as entidades autár
quicas, paraestatais e de economia mista, têm o dever de auxi
liar a fiscalização do impôsto de renda, cumprindo e fazendo 
cumprir as disposições dêste Código, prestando com diligência 
as informações que lhe forem solicitadas, facilitando aos agen
tes fiscais do impôsto de renda a obtenção de quaisquer elemen
tos necessários> ou úteis à administração do impôsto e comuni
cando ao Departamento do Impôsto de Renda qualquer infração, 
ou suspeita de infração, de que tiverem conhecimento. 

Art. 13 - Agentes fiscais de outros tTibutos - Os agentes 
fiscais federais de quaisquer impostos, taxas ou contribuições" 
inclusive das contribuições da previdência social, sempre que~ 
no exercício das suas atribuições, realizarem diligências no 
domicilio de contribuinte, deverão exigir os comprovantes de 
que êste está em dia com as obrigações previstas neste Código 
relativas a: 

I - declaração de rendimentos percebidos; 

II - informação de rendimentos pagos a terceiros; 

lU - retenção e recolhimento do impôsto incidente sôbre 
rendimentos pagos. 

§ 1.0 - Os agentes fiscais federais farão constar dos seus 
relatórios ou autos a verificação de documentos prevista neste 
artigo. 

§ 2.° - Sempre que encontrarem alguma infração a dispo
sitivo do presente Código os agentes fiscais são obrigados a 
comunicar o fato ao órgão do Departamento do Impôsto de 
Renda com jurisdição no domicílio do contribuinte. 

Art. 14 - Exame de livros e documentos - Os agentes 
fiscais federais referidos no artigo anterior sempre que, no 
curso de exame de livros e documentos do contribuinte, veri
ficarem a inobservância dos preceitos legais relativos à escritu
ração, ou à ocorrência, ou suspeita' de ocorrência, de sonegação 
do impôsto de renda, comunicarão o fato por escrito ao órgão 
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do impôsto de renda com jurisdição no local, indicando as infra
ções, ou os fatos, lançamentos ou práticas que autorizam a sus
peita de sonegação. 

Art. 15 - Bancos e outros órgãos - O disposto nos artigos 
anteriores se aplica também aos servidores do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico, do Banco do Brasil S. A., do 
Banco do Nordeste do Brasil, da Sudene e de quaisquer órgãos 
federais que, no exercício de suas atividades, efetuem exames 
ou verificações na escrituração de emprêsas. 

Art. 16 - Acôrdos de cooperação - O Ministro da Fazenda 
poderá celebrar acôrdos de cooperação fiscal com Estados e 
Municípios visando à ação coordenada e conjunta dos contrôles 
fiscais exercidos pelas diferentes repartições federais, estaduai3 
e municipais, a fim de obter ação mais eficiente na arrecadação 
e fiscalização dos tributos e na repressão à evasão e sonegação 
fiscais. 

Parágrafo único - Independentemente dos acôrdos referi
dos neste artigo, as Delegacias Regionais do Impôsto de Renda 
poderão ajustar formas de cooperação com os órgãos estaduais 
e municipais na sua jurisdição, mediante: 

a) troca de informações sôbre rendimentos informados 
ou apurados; 

b) comunicação de infrações apuradas no exercício de suas 
atribuições; 

c) levantamento simultâneo, em relação a cada contri
buinte, de débitos fiscais de diferentes impostos federais, esta
duais ou municipais. 

Art. 17 - Recebimento do impôsto - Observados os pre
ceitos dêste Código, são competentes para receber o impôsto 
de renda, em dinheiro ou por cheque, as Recebedorias Federais, 
Alfândegas, Mesas de Renda, Coletorias Federais, o Banco do 
Brasil S.A. e demais bancos autorizados por ato do Ministro 
da Fazenda. 

CAPÍTULO rn 

DA JURISDIÇÃO DOS óRGÃOS 

Art. 18 - Jurisdição - Os órgãos regionais, os agentes fis
cais do impôsto de renda e os órgãos auxiliares definidos neste 
Código exercerão as suas atribuições em relação aos contribuin
tes ou informantes: com domicílio fiscal nas respectivas juris
dições. 

Parágrafo único - A jurisdição de cada órgão se estenderá 
a tôdas as dependências de emprêsas situadas no respectivo 
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território, ainda que suas matrizes se encontrem na jurisdição 
de outros órgãos. 

Art. 19 - Extensão da jurisdição - No interêsse da efi
ciente administração do impôs to, os órgãos regionais do Depar
tamento do Impôsto de Renda poderão estender a sua jurisdição: 

I - a quaisquer dependências da emprêsa, ainda que loca
lizadas fora do território da sua jurisdição; 

II - a quaisquer emprêsas associadas, ainda que tenham 
sede fora do território da sua jurisdição; 

lU - a sociedade de gestão de pessoa natural domiciliada 
no território da sua jurisdição, ainda que a sede da sociedade 
esteja fora dêsse território. 

_ § 1.0 - Nos casos dêste artigo, os agentes fiscais que esti
verem procedendo a diligências na sede da emprêsa poderão 
estendê-las a tôdas as suas dependências, ainda que na juris. 
d ição de outros órgãos regionais do Departamento, desde que 
comuniquem o fato ao chefe do órgão regional com jurisdição 
no local em que se encontrar a dependência. 

§ 2.° - Se depois de lançado o impôs to o contribuinte muda 
o seu domicílio fiscal para a jurisdição de outro órgão regional, 
continuará sujeito à jurisdição do órgão lançador até a liqui
dação do impôsto lançado, ressalvado o caso de cobrança judi
cial que será obrigatoriamente promovida no nôvo domicílio 
fiscal do contribuinte. 

§ 3.° - As dúvidas ou conflitos de jurisdição entre auto
ridades serão decididas pelo Diretor·Geral do DIR. 

CAPÍTULO IV 

DA FISCALIZAÇÃO DO IMPõSTO 

Art. 20 - Fiscalização - A fiscalização do impôsto de renda 
será exercida através da revisão de declarações e informações, 
do confronto de dados constantes do cadastro dos contribuintes· 
e mediante ação fiscal direta no domicílio dêstes. 

Art. 21 - Ação fiscal direta - A ação fiscal direta será 
permanente e realizar-se-á pelo comparecimento do agente fis
cal ao domicílio do contribuinte ou informante para verificar 
o cumprimento dos deveres relativos ao impôsto. 

§ 1.0 - Os que desacatarem por qualquer modo os agentes 
fiscais do impôs to de renda no exercício das suas funções, e os 
que por qualquer meio impedirem a fiscalização, ficarão sujei-



tos às penas previstas no Código Penal, lavrando o funcionário 
ofendido o competente auto que, acompanhado do rol de teste
munhas, será remetido ao Procurador da República pela repar
tição a que estiver subordinado. 

§ 2.° - No caso de desacato o agente fiscal poderá solicitar 
o auxílio das autoridades policiais para as providências legais. 

§ 3.:' - As informações verbais prestadas ao agente fiscal 
no curso de ação direta no domicílio do contribuinte ou infor
mante serão tomadas por têrmo e assinadas pelo declarante. 

§ 4::> - No caso de recusa de resposta ao pedido verbal, o 
agente formulará o pedido por escrito e fixará o prazo para 
resposta, procedendo em seguida de acôrdo com o disposto no 
artigo 37. 

§ 5.° - Quando forem apreendidos livros ou documentos 
o agente fiscal do impôs to de renda deverá lavrar o têrmo 
de apreensão, do qual será entregue uma via ao contribuinte 
ou informante. 

Art. 22 - Atribuições dos agentes fiscais - Compete aos 
agentes fiscais do impôsto de renda: 

I - pedir, em ação fiscal direta, a prova de cumprimento 
das obrigações previstas no presente Código; 

II - realizar as diligências necessárias para verificar a 
veracidade das declarações ou informações prestadas em cum
primento ao disposto no presente Código, inclusive para apu
ração da procedência das deduções e abatimentos constantes 
das declarações de pessoas naturais, tais como encargos de 
família , contribuições, juros de dívidas e pagamentos a médicus 
e dentistas; 

III - coletar em qualquer órgão, repartição, entidade ou 
pessoa, informações sôbre rendimentos pagos ou percebidos, ou 
sôbre atos, operações ou transações que interessem à apuração 
de declarações e informações perante a administração do impôs
to, ou à fiscalização do cumprimento de obrigações previstas 
neste Código; 

IV - examinar a escrituração, os livros contábeis ou quais
quer outros livros e documentos do contribuinte ou informante, 
e efetuar perícias de contabilidade; 

V - conceder, no decurso de diligências, o prazo de vinte 
dias para que os contribuintes ou informantes prestem os escla
recimentos que lhes forem solicitados; 

VI - lavrar autos de infração das disposições dêste Código; 

8 



VII - representar sôbre irregularidades apuradas na fis
calização externa quando não possam ser objeto de auto de 
infração; 

VIII - manifestar-se sôbre as alegações dos autuados apre
sentadas às autoridades julgadoras de primeira instância nos 
autos que houver lavrado, e sôbre as represen tações de que 
trata o inciso anterior. 

IX - proceder à revisão das declarações de renda e de 
bens dos contribuintes e das guias de recolhimento das fontes 
pagadoras, e informar os processos que lhe forem distribuídos. 

§ 1.0 - Os chefes das repartições do impôsto de renda 
farão a designação dos agentes fiscais para as diversas seções 
da fiscalização, mediante rodízio, por períodos de até dois anos. 

§ 2.° - Os agentes fiscais do impôs to de renda deverão 
comparecer às repartições de acôrdo com escala que fôr orga
nizada, para desempenho das suas atribuições no exercício da 
ação fiscal interna. 

§ 3.° - Os agentes fiscais ficarão sujeitos à supervisão de 
Inspetores Fiscais incumbidos de or:entar, coordenar, progr~
mar e controlar os serviços de fiscalização externa. 

§ 4.° - Para verificação e contrôle das declarações de rendi
mentos, deduções e abatimentos, os agentes fiscais poderão pro
ceder às diligências necessárias para se certificarem da: 

a) vacância de casas ou apartamentos e respectivos preços 
de locação; 

b) ausência de simulação em operações ou transações, in
clusive empréstimos, 'especialmente mediante verificação da 
compatibilidade da situação econômica ou financeira das partes 
com as obrigações contratadas. 

Art. 23 - Exame de escrituração - Os agentes fisca is do 
impôsto de renda procederão ao exame dos livros contábeis e 
respectivos documentos de comprovação, e realizarão tôdas as 
diligências e investigações necessárias para apurar a exatidão 
das declarações de renda ou bens, dos recolhimentos de impos
tos retidos na fonte, de informações prestadas e de tôdas as 
demais obrigações fiscais. 

§ 1.0 - Iniciado exame geral da escrituração de determi
nado contribuinte, os agentes fiscais são obrigados a comunicar 
o fato, dentro de dez dias, à repartição em que estiverem lotados. 

§ 2.° - O disposto nos artigos 17 e 18 do Código Comercial 
não terá aplicação em relação aos exames de livros e documen-



tos referidos neste artigo e necessários à verificação do cum
primento de obrigações fiscais. 

§ 3.° - Os laudos de exames de escrituração serão revistos 
pelas delegacias do impôsto de renda que, para êsse fim , terão 
serviços especializados e adotarão as providências acauteladoras 
do interêsse da Fazenda Nacional e dos direitos dos contrí
buintes. 

§ 4.° - Uma cópia dos laudos a que se refere o parágrafo 
anterior será encaminhada aos órgãos da administração central 
do Departamento do Impôsto de Renda, para os estudos de sua 
competência. 

§ 5.° - Em relação ao mesmo período de determinação de 
rendimentos somente se procederá a mais de um exame geral 
de escrita mediante ordem do Diretor-Geral do Departamento, 
do Delegado Regional ou Seccional, ou de Inspetor dos serviço.:; 
de fiscalização externa. 

§ 6.0 - O disposto no parágrafo anterior não limita a com
petência dos agentes fiscais do impôsto de renda, para a qual
quer tempo examinarem lançamentos ou documentos ou pro
cederem a outras d iligências necessárias à verificação de deter
minadas informações ou declarações, do contribuinte ou de 
terceiros. 

§ 7.° - Os exames de escrituração somente poderão ser 
procedidos por agentes fiscais do impôsto de renda que possuam 
título de bacharel em ciências contábeis, ou título equivalente. 

Art. 24 - Auto de infração - Sempre que apurarem infra
ção a êste Código os agentes fiscais do impôsto de renda lavra
r ão auto descrevendo a infração cometida, indicando a norma 
legal violada bem como calculando o impôs to devido e as multas 
aplicáveis. 

§ 1.0 - Os autos poderão ser total ou parcialmente datilo
grafados, ou ainda terem impressas as palavras invariáveis, 
e deverão ser escritos com clareza, sem entrelinhas, rasuras ou 
emendas. 

§ 2.° - Nos casos de laudo parcialmente impresso os claros 
poderão ser preenchidos à mão ou à máquina e as linhas em 
branco serão inutilizadas. 

§ 3.° - O autuado será convidado a assinar o auto, mas a 
sua assinatura não significará concordância, nem a falta de assi
natura invalidará o auto, do qual constará a recusa do autuado 
a assiná-lo. 

§ 4.° - As incorreções ou omissões do auto de infração não 
darão motivo à · nulidade do processo de lançamento ex-of.fi -
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cio ou de qualquer outro procedimento administrativo decor
rente, quando dêle constarem elementos suficientes para deter
minar com segurança o rendimento, a renda líquida, os gastos 
líquidos, a jnfração ou o infrator. 

§ 5.° - Se de exames posteriores à lavratura do auto, ou 
em qualquer diligência realizada no curso da ação fiscal, fôr 
verificada a existência de outro impôsto, diferença de impôsto 
ou infração, além da constante do auto, lavrar-se-á têrmo que 
a consigne no processo. 

§ 6.° - O auto de infração por inexatidão de declaração 
apurada em exame geral de escrituração somente será lavrado 
depois de concluído o respectivo laudo, e ao contribuinte autua
do serão fornecidas cópias do auto de infração e do laudo do 
exame de escrituração, sem prejuízo do direito de vista do pro
cesso na repartição. 

Art. 25 - Agentes fiscais estaduais e municipais - Em 
execução dos acôrdos ou ajustes a que se referem o artigo 16 
e seu parágrafo único, os Delegados Regionais do Impôsto de 
Renda poderão delegar a agentes fiscais estaduais ou municipais 
as atribuições previstas neste Código para os agentes fiscais do 
impôsto de renda relativas ao pedido de comprovação, na ação 
fiscal direta no domicílio do contribuinte, do cumpriment() das 
obrigações relativas à declaração de renda, prestação de infor
mações, retenção e recolhimento de impostos incidentes na 
fonte. 

Art. 26 - Responsabilidade dos agentes fiscais - Serão 
punidos com as penas previstas no Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União os funcionários do impôsto de renda 
que, por ineficiência, negligência, omissão ou dolo no exercício 
das suas funções, deixarem de apurar devidamente as ialtas, 
infrações ou fraudes cometidas em prejuízo da Fazenda Na
cional. 

§ 1.0 - As penas a que se refere êste artigo serão aplica
das também nos casos em que o auto de infração ou laudo de 
exame de escrituração fôr julgado improcedente em virtude de 
proposital abuso de autoridade ou êrro grosseiro do agente 
fiscal. 

§ 2.° - Nos cásos em que êste Código autoriza o lança
mento de rendimento presumido, será passível das mesmas 
penas o servidor que, por má fé ou sem suficientes elementos 
de comprovação, promover lançamento de impôsto evidente
mente indevido. 

Art. 27 - PenaLidades - Serão competentes para impor as 
multas de qualquer natureza previstas neste Código: 



I - os agentes fiscais, nos casos de recusa do contribuinte 
a prestar informações ou esclarecimentos solicitados por escri
to; e 

II - o Diretor-Geral do Departamento, os chefes de Divi
são da Administração Central e os Delegados Regionais e Sec
cionais do Impôsto de Renda, nos devidos casos. 

Art. 28 - Registros do DIR - Para efeito de fiscalização e 
contrôle o Departamento do Impôsto de Renda manterá os 
seguintes registros: 

I - registro de pessoas jurídicas; 

II - registro de emprêsas individuais ou comuns; 

rII - registro de contribuintes pessoas naturais; 

IV - registro de residentes ou domiciliados no exterior; 

V - registro de consultores independentes. 

CAPÍTULO V 

DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS AO DIR 

Art. 29 - Obrigações de sigilo - Tôdas as pessoas que 
tomarem parte nos serviços do impôsto de renda são obrigadas 

,a guardar rigoroso sigilo sôbre a situação de riqueza dos con
tribuintes. 

§ 1.0 - A obrigação de guardar reserva sôbre a situação
de riqueza dos contribuintes se estende a todos os funcionários 
do Ministério da Fazenda e demais servidores públicos que, 
por dever de ofício, vierem a ter conhecimento dessa situação. 

§ 2.° - É expressamente proibido revelar ou utilizar, para 
qualquer fim, o conhecimento que os servidores adquirirem 
quanto aos segredos dos negócios ou da profissão dos con
tribuintes. . 

§ 3.° - Aquêle que, em serviço do impôs to de renda, reve
lar informações que tiver obtido no cumprimento do dever 
profissional, ou no exercicio do ofício ou emprêgo, será respon
sabilizado como violador de segrêdo, de acôrdo com a Lei PenaL 

§ 4.0 - Salvo no caso de convênios com Estados ou Muni
cípios, nenhuma informação poderá ser dada sôbre a situação 
fiscal e financeira dos contribuintes, sem que fique registrado, 
em processo regular, que se trata de requisição feita por magis
trado, no interêsse da justiça, ou por chefes de repartições 
federais, diretores da Prefeitura do Distrito Federal e Secre-
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tários da Fazenda nos Estados, no interêsse da Administração 
Pública. 

§ 5.° - As informações requisitadas pelos Diretores da Pre
feitura do Distrito Federal e Secretários da Fazenda Estadual 
somente poderão versar sôbre a receita e despesa das firmas 
e sociedades, bem como a respeito de propriedades imobiliárias. 

§ 6.° -:- O Diretor do Impôsto de Renda expedirá as instru
ções necessárias para o cumprimento do disposto nos §§ 3.° a 
5.° dêste artigo, pelas Delegacias Regionais e Seccionais e Ins
petorias do Impôsto de Renda. 

Art. 30 - Retirada de Processos e Documentos - As decla
rações de rendimentos ou bens, as informações prestadas às re
partições do impôsto de renda e os processos que as contive
rem não poderão sair das respectivas repartições, salvo nos ca
sos de recursos ou restituições, ou de cobrança da dívida ativa . 

§ 1.0 - Sempre que processos ou documentos tivere.tn que 
sair das respectivas repartições serão entregues mediante re· 
'cibo com identificação completa do servidor que o receber, que 
'ficará responsável pela sua guarda e devolução. 

§ 2.° - O Departamento do Impôsto de Renda poderá ado
tar o processo de microfilmagem para reprodução de declara
-ções de rendimentos, fichas de informação, documentos e livros 
de escrituração dos contribuintes. 

§ 3.° - As cópias assim obtidas, depois de autenticadas, 
produzirão os mesmos efeitos probatórios dos -originais, 

Títul() 11 

DOS DEVERES GERAIS RELATIVOS A 
AD1UNIS~RAÇÃO DO IMPôSTO 

CAPÍTULO I 

DO DEVER DE DETERMINAR A RENDA 

Art. 31 - Deveres dos contribuintes e não contribuintes -
Tôdas as pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não 
do impôsto de renda, são obrigadas a: 

I - apurar e determinar os rendimentos brutos e líquidos 
pagos a terceiros e a declará-los ou informá-los à administração 
do impôsto, nos casos e nas condições previstas neste Código; 
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II - manter as anota-ções, a escrituração e os comprovantes 
necessários ao eficiente cumprimento das obrigações previstas 
no inciso anterior, em condições que permitam à administra
ção do impôsto conferir sua determinação, declaração, ou in
formação; 

Art. 32 - Deveres dos contribu.intes - Tôdas as pessoas 
naturais ou jurídicas contribuintes do impôsto de renda, além 
do disposto no artigo anterior, são obrigadas a: 

I - apurar e determinar os rendimentos líquidos e brutos 
percebidos, a sua renda líquida e os seus ganhos líquidos de 
capital, a longo prazo, e a declará-los à administração do im
pôsto de acôrdo com as normas dêste Código; 

II - manter as anotações, a escrituração , e os compro
vantes necessários po eficiente cumprimento das obrigações 
previstas no inciso anterior, em condições que permitam à 
administração do impôsto conferir sua determinação e decla
ração. 

Art. 33 - Obrigação de manter anotações - As anotações, 
os assentamentos e a guarda de comprovantes pelas pessoas 
não obrigadas a escrituração (art. 177, § 1.) independerão de 
forma ou sistema especial de livro, registro ou arquivamento, 
e se resumirão àquelas necessárias ao- cumprimento do disposto 
no inciso II dos artigos 31 e 32, tendo em vista o tipo de ativi
dade do contribuinte ou fonte pagadora e as categorias de rendi
mentos percebidos ou pagos. 

Art. 34 - Extensão do dever de declaração e informação 
- Os deveres previstos neste Código relativamente à apuração, 
determinação ou informação de rendimentos pagos ou recebidos 
deverão s~r cumpridos com diligência e em condições que per
mitam à administração do impôsto conhecer todos os rendi
mentos brutos pagos ou recebidos, e apreciar a procedência da 
exclusão de rendimentos ou inclusão de deduções . . 

§ 1.0 - O contribuinte que em suas declarações excluir 
rendimentos ou incluir deduções sôbre cuja conformidade com 
os dispositivos legais tenha dúvidas, tem o dever de especificar 
em documento anexo à sua declaração os rendimentos excluí
dos ou as deduções incluídas, sob pena de ficar sujeito às 
multas previstas neste Código para declarações inexatas . 

. § 2.° - O disposto no parágrafo anterior se aplica também 
ao informante de rendimentos pagos, ou às fontes pagadoras 
obrigadas à retenção do impôsto sôbre rendimentos pagos. 

Art. 35 - Penalidades - O não cumprimento do disposto 
nos artigos 31 a 34, se outra sanção mais grave não fôr prevista 
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neste Código; sujeitará a · pessoà natural ou jurídica a multa' 
de Cr$ 10 mil a Cr$ 200 mil. 

CAPÍTULO li 

DO DEVER DE INFORMAR A ADMINISTRAÇAO 
DO IMPÕSTO 

Art. 36 - Dever de informar - Tôdas as pessoas naturais 
:ou jurídicas, contribuintes ou não do impôsto, são obrigadas a: 

I - prestar ao Departamento do Impôsto de Renda as in
formações previstas neste Código, e as informações e os escla
recimentos que lhe foram pedidos por aquêle órgão, relativa
mente a rendimentos percebidos ou pagos, bens de seu patri
mônio, e a transações, operações, atos, negócios, ou relações 
com terceiros que interessem à fiscalização do impôsto; 

II - prestar informações e esclarecimentos que lhe forem 
pedidos, verbalmente ou por escrito, pelos agentes fiscais do 
impôsto de renda no exercício da ação fiscal direta, ou pelos 
agentes fiscais delegados, nos casos dos arts. 13, 16 e 25. 

Art. 37 - Penalidades - A falta de resposta ao pedido por 
escrito de informações ou esclarecimentos dos órgãos do Depar
tamento do Impôsto de Renda sujeitará a pessoa natural ou 
jurídica à multa de Cr$ 5 mil a Cr$ 100 mil. 

§ 1.0 - Nos casos de repartições ou pessoas jurídicas ~e 
direito público, a multa será imposta ao servidor que recusar 
a informação. 

§ 2.° - A reiteração do pedido de informação ou esclare
cimento indicará desde logo ao infrator a multa que lhe foi 
imposta, fixando nôvo prazo para o cumprimento da exigência. 

§ 3.° - Se a reiteração do pedido fôr desatendida, o infra
tor ficará sujeito ao aumento da penalidade até o dôbro . do 
máximo previsto neste artigo, e a autoridade designará o agen
te fiscal para colhêr a informação ou esclarecimento no domi
'cílio do contribuinte ou informante, ou junto a qualquer órgão, 
entidade ou pessoa, ou arbitrará o impôs to devido. 

§ 4.° - Se o contribuinte ou informante comparecer pes
soalmente para prestar as informações ou esclarecimentos pedi
dos por escrito, a sua resposta será tomada por têrmo. 

§ 5.° - As informações e os esclarecimentos pedidos pelo 
Departamento do Impôsto de Renda deverão ser respondidos 
DO prazo máximo de vinte dias do recebimento do pedido, salvo 
se, dentro dêsse prazo, o contribuinte ou informante solicitar 



a sua prorrogação, justificando as razões que impedem a res
posta dentro do prazo normal. 

Art. 38 - Informações das emprêsas - Até 30 de abril 
de cada ano as emprêsas individuais e as pessoas jurídicas são 
obrigadas a entregar ao Departamento do Impôsto de Renda 
informações sôbre os seguintes rendimentos que, por si, ou 
como representantes de terceiros, pagaram ou colocaram à 
disposição de pessoas naturais durante o ano civil anterior. 

. I - total da remuneração de trabalho assalariado pago a 
empregados que não percebam rendimentos de outras fontes; 

II - a remuneração do trabalho assalariado paga àos seus 
empregados que: 

a) tenham mais de Um emprêgo; 

b) percebam outros rendimentos, além da remuneração do 
trabalho assalariado. 

III - a remuneração do trabalho autônomo ou profissional, 
inclusive paga a firmas individuais ou sociedades de prestação 
dêsses serviços; 

IV - lucros e dividendos distribuídos pela pessoa jurídica; 

V - juros, aluguéis e royalties; 

VI - lucros atribuídos a sócios em conta de participação. 

Parágrafo único - Salvo em relação aos rendimentos refe
ridos no inciso I, as informações deverão especificar os rendi
mentos brutos totais pagos ou colocados à disposição de cada 
beneficiário. 

Art. 39 - Bancos - O Banco do Brasil S.A., e os demais 
estabelecimentos bancários, inclusive as Caixas Econômicas, 
sociedades de crédito, financiamento ou investimento, deverão 
informar ao Departamento do Impôsto de Renda, no prazo pre
visto no artigo anterior, as pessoas naturais beneficiárias de 
juros em montante igual ou superior a Cr$ 10 mil pagos ou 
creditados durante o ano civil anterior. 

§ 1.0 - As informações identificarão os beneficiários pelo 
nome e número do respectivo registro no Departamento do Im
pôsto de Renda. 

§ 2.° - As informações de juros em montante inferior a 
Cr$ 10 mil, bem como os pagos a pessoas jurídicas, serão pres
tados a pedido da administração do impôsto, em relação a cada 
beneficiário. 
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Art. 40 - Efttidadelt dive1'r08 - São também obrigadas a 
prestar informações, nos têrmos do artigo 38: . 

I - tôdas as pessoas naturais que habitualmente se encar
regarem de receber juros, exceto de dívidas públicas, de cobrar 
e vender cambiais e valôres na Bôlsa por conta de terceiros, 
quanto às operações efetuadas em nome de seus clientes e aos 
rendimentos a êles pagos ; 

II - as Companhias de Seguros, seja qual fór a forma dé 
sua constituição, quanto ao pagamento de pensões a beneficiá
rios de seus seguros; 

m - as emprêsas que tenham por ebjeto a administração 
de imóveis, quanto aos aluguéis recebidos por conta dos seu'.; 
clientes, discriminados por prédio; 

IV - as emprêsas, sociedades ou associações, quanto aos 
direitos autorais que pagarem aos seus associados; 

V - as câmaras sindicais de corretores, quanto às comis
sões recebidas pelos corretores. 

Art. 41 - ÓTgãos Públicos - Os diretores ou chefes das 
repartições federais, estaduais e municipais, as autoridad~ 
superiores do Exército, da Marinha, da Aeronátuica e das Poli
cias, bem como os chefes ou dirigentes de departamentos ou 
entidades autárquicas, ou paraestatais, são obrigados a informa~, 
até 30 de abril de cada ano: 

I - o total dos rendimentos do trabalho assalariado pagos 
aos empregados ou servidores do respectivo órgão, departa
mento ou entidade e que não percebam rendimentos de outras 
fontes; 

li - a remuneração do trabalho assalariado paga ou colo
cada à disposição de empregados ou servidores que: 

a) tenham mais de um emprêgo ou função; 

b) percebam outros rendimentos além de remuneração de 
trabalho assalariado. 

lI! - a remuneração ào trabalho autônomo ou profissional, 
inclusive a paga a firmas individuais ou sociedades de presta
ção dêsses serviços. 

Parágrafo único - Na prestação dessas informações, será 
observado o disposto no parágrafo único do art. 38. 

Art. 42 - Obrigações da dívida pública - As r epartições 
federais, estaduais e municipais que pagarem juros nominativos 
da dívida pública deverão comunicar ao Departamento do Im
pôsto de Renda, até 30 de abril de cada ano: 
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.' I - as transferências de títulos ocorridas durante o ano 
anterior; 

rI - os juros de títulos nominativos da dívida pública pagos 
durante o ano anterior. 

Art. 43 - Inforrruu;ões reLativas a outros tributos ~ As 
exatorias federais e estaduais são obrigadas a enviar ao Depar
tamento do Impôsto de Renda, até 30 de abril de cada ano, 
relação dos contribuintes lançados durante o ano anterior pelo 
Iip.pôsto de Indústrias e Profissões. 

Art. 44 - Cartórios - Os escrivães dos Cartórios da Jus
t,iça ,do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios são obri
gados a informar, no prazo de trinta dias contados da dat.J. 
do seu pagamento, ou de colocação à disposição, as importân
cias correspondentes aos honorários, vintenas ou comissões de 
que sejam beneficiários os advogados, médicos, síndicos, liqUl
datários, inventariantes, depositários ou avaliadores. 

Art. 45 - Registro de Títulos e Documentos - Os oficiais 
de Registros de Títulos e Documentos são obrigados a remeter 
ao Departamento do Impàsto de Renda, dentro de sessenta dias 
do ~érmino de cada semestre civil, os principais dados relativos 
aos contratos de locação, sublocação, arrendamento, emprei
tada de serviços, abertura de créditos em conta corrente, penhor 
agrícola ou mercantil, caução, parceria e venda com reserva de 
domínio, por êles registrados durante o último semestre civil. 

Art. 46 - Registro de Imóveis, Naval e Aeronáutico - 03 
oficiais dos Registros de Imóveis, e da propriedade naval e de 
aeronaves são obrigados a remeter, dentro de 60 (sessenta) dias 
do término de cada semestre civil , os dados resumidos relatíms 
a cada transmissão de imóveis ou ao registro de instrumentos 
de alienação ou oneração de bens imóveis, navios ou aeronaves. 

Art. 47 - Ofícios de Notas - Os tabeliães de notas e os 
serventuários que exerçam função de notário público, federais 
ou estaduais, são obrigados a remeter mensalmente as infor
mações resumidas relativas às escrituras de arrendamento, loca
ção ou sublocação, alienação ou oneração de imóveis ou locação 
de serviços, reconhecimento, cessão ou transferência, quitação 
ou amortização de dívidas e empréstimos, lavradas durante o 
mês anterior. 

Art. 48 - Identificação dos beneficiários ou partes - As 
informações referidas nos artigos 38 a 47 serão prestadas iden
tificando os beneficiários dos rendimentos recebidos, ou as pes
soas a que se referem os a tos· ou contratos, pelo seu nome e 
número de registro no Departamento do Impôsto de Renda ou, 
quando não forem registrados no DIR, pelo seu nome, qualifi
cação e enderêço. 



Art. 49 - Formulários das informações - As informações 
de que tratam os artigos 38 a 47 serão prestadas nas fórmulas, 
fichas ou modelos próprios ado tados pelo Departamento do 
Impôsto de Renda. 

§ 1.0 - As emprêsas que se utilizarem de serviços de apu
ração mecânica ou eletrônica poderão apresentar as informa
ções nos documentos impressos pelos respectivos equipamentos 
desde que contenham os dados exigidos por êste Código e seus 
modelos sejam aprovados pelo órgão local da administração 
do impôsto. 

§ 2.0 - As fórmulas, modelos ou fichas serão entregues 
ao Departamento do Impôsto de Renda acompanhados de rela
ção em duas vias, uma das quais será devolvida ao informant e 
com o recibo da repartição. 

§ 3.0 - As fichas e relações de que trata êsLe artigo serão 
assinadas, ru bricadas ou autenticada;; pelo informante . 

Art. 50 - Depositantes em bancos - Os estabelecimentos 
ba ncários, inclusive as Caixas Econômicas são obrigados a for
necer à fiscalização de impôsto de renda, a pedido do Diretor
-uLral, dos Delegados ReglOnais ou Seccionais, dos Subdelegados 
e dos Inspetores do Impôsto de Renda, cópias de contas corren
tes de determinados depositantes bem como as informações ou 
esclarecimentos solicitados rela1ivamente a determinadas ope
r ações realizadas pelo Banco. 

Art. 51 - D.N.P.I. e D.N.P.M. - O Depê.r tamento Nacional 
de Propriedade Industrial é obrigado a fornecer ao Departa
mento do Impôsto de Renda as informações por êle solicitadas 
relativamente ao registro de patentes de invenções, de marcas 
de indústrias e comércio. 

Parágrafo único - O Departamento Nacional da Produção 
Mineral é obrigado a fornecer ao Departamento do Impôsto de 
Renda as informações por êste solicitadas relativamen te aos 
registros da propriedade mineral. 

Art. 52 - Penalidades - A falta de c·.lmprimento do dis
posto nos artigos 38 a 52 sujeitará o contribuinte ou informante 
à multa de Cr$ 20 mil a Cr$ 500 mil . 

C APÍTULO III 

DO DOMICÍLIO F ISCAL E SUA ALTERAÇAO 

Art. 53 - DomicíLio fiscal - As obrigações previstas neST.e 
Código serão cumpridas e exigidas no domicílio fiscal do con
tribuinte ou informante. 
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Parágrafo único - As pessoas naturais ou juridicas, res'
den tes ou domiciliadas no país ou no exterior, sujeitas a regis
tro no Departamento do Impôsto de Renda de acôrdo com :as 
disposições dêste Código, ficarão sob a jurisdição do én-gão 
regional em que estiverem registradas. 

Art. 54 - Transferência de domicílio fisca.l - As pessoa;; 
naturais ou juridicas que mudarem de domicílio ou residêncü 
para local sob a jurisdição de outro órgão regional do Depar
tamento do Impôsto de Renda deverão, dentro de trinta dias, 
comunicar o fa to aos órgãos regionais competentes n o anterior 
e no nôvo domicílio ou residência. 

§ 1.0 - No prazo previsto neste artigo, as pessoas sujeitas 
a registro deverão requerer a tr2nsferência de registro para o 
órgão com jurisdição no local do nôvo domicílio ou residência. 

§ 2.° - SOmente mediante a transferência de registro para 
outro órgão regional do Impôsto de Renda haverá transferência 
do domicilio fisC:l· . 

§ 3.° - Os pedidos de transferência de domicílio poderão 
ser feitos diretamente ou mediante carta registrada pelo correio, 
e a repartição será obrigada a dar recibo dêsses documentos, 
o qual exonera o contribuinte de penalidade. 

§ 4.° - A falta de comu'nicação de transferência de domi
cílio sujeitará o contribuinte ou informante à multa no valor 
de Cr$ 5 m il a Cr$ 100 mil. 

Art. 55 - ALteração de e1l/,derêço - O contribuinte que 
muda de enderêço sem transferir o domicilio fiscal para a 
jurisdição de outro órgão regional do DIR, é obrigado a comu
nicar a m!:ldança, dentro de 30 (trinta) dias da sua efetivação. 

Parágrafo único - A falta da comunicação de mudança de 
enderêço sujeitará o contribuinte à multa de Cr$ 2 mil a Cr$ 
50 mil. 

DAS COl\'WNICAÇõES AOS OONTRffiUINTES 

OU~ 

Art. 56 - Comunicação postal - Tooas as intimações, noti
ficações, pedidos de esclarecimento, respostas a consultas ou a 
pedidos de decisão, e quaisquer outras comunicações ao contri
buinte ou informante serão feitas por escrito e entreg-Jes no 
enderêço cons~ante do respectivo registro, ou da sua residência 
ou domicílio, se a pessoa não fôr registrada: 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
BmUOTECA 1\·1ARIO HENIUQUE SIMONSiN 



I - por meio de registro postal com recibo de volta (A.R.); 
ou 

II - por servidor do próprio DIR, mediante recibo ou 
protocolo. 

Parágrafo único - Considera-se feita a comunicação na 
data da entrega do documento no enderêço do contribuinte 
ou informante. 

Art. 57 - Comunicação pessoal - O pedido de informação, 
a resposta, a consulta ou pedido de decisão e o despacho admi
nistrativo comunicados pessoalmente ao contribuinte ou infor
mante, considerar-se-ão feitos na data em que êste declarar 
a ciência no processo administrativo ou em qualquer outro 
documento. 

Parágrafo único - A comunicação será conlirmada por 
-escrito nos têrmos do artigo anterior, sem prejuízo da conta
gem dos prazos a partir da ciência. 

Art. 58 - Comunicações por edital - As comunicações: 
por edital considerar-se-áo fertas trinta dias depois da sua 
publicação. 

Parágrafo único - As comunicações poderão ser feitas por 
edital: 

a) nos casos de contribuintes ou informantes sujeitos a 
registro, dentro de 60 (sessenta) dias da devolução do registro 
postal, por motivo de alteração de enderêço, ou de verificação 
dessa mudança por servidor do DIR, se dentro dêsse prazo o 
C'Ontribuinte ou infonnante n ão comunicar o nôvo enderêço; 

b) se o contribuinte ou informante se encontra ausente roo 
exterior; 

c) no caso de ser desconhecido o enderêço do contribu'n1e 
ou informante. 

Titulo IV 

DA INTERPRETAÇÃO ADMINISI'RATIV A E SUA 

DIVULGAÇÃO 

Art. 59 - Atos normativos - Na aplicação da legislação do 
impôsto de renda, todos os órgãos e agentes da administração 
do impôsto são obrigados a observar a interpretação de disposi
ções legais e a orientação quanto ao modo ou às condições de 
sua aplicação constantes dos seguintes atos normativos: 
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I - decretos do Presidente da República; 

II - instruções do Ministro da Fazenda ; 

III - instruções do Diretor-Geral d o Departamento do 
Impôsto de Renda; 

IV - respostas a consultas. 

Art. 60 - Instruções do Diretor-Geral do DIR - O Diretor 
do DIR deverá expedir instr uções esclarecendo aos agentes 
fiscais e aos con tribuintes e informantes a orientação adotada 
pelo DIR em relação a questões de interpretação da legislação 
do impôsto de renda, ou de sua aplicação. 

§ 1.0 - Sempre que decisão do Conselho de Contribuint~s, 
do Tribunal Federal de Recursos, ou do Supremo Tribunal 
Federal contrariar orientação adotada pela administração 
e constante de ato normativo (art. 59) , o Diretor-Geral do 
Departamento do Impôsto de Renda, dentro de 60 (sessenta) 
dias da publicação da decisão, divulgará Instrução esclarecendo 
se a administração do impôsto adota a nova orientação cons
tante da decisão, ou se continuará a man ter 'a sua orientação. 

§ 2.° - A orientação declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal como j urisprud ência predominante daquele T.r:ibunal 
será obrigatória para a administração do impôsto, cabendo ao 
Diretor-Geral d o Impôsto de Renda, dent ro de 60 (sessenta) 
dias da sua divulgação, expedir instrução ajustando orientação 
da administração à j urisprudência daquele Tribunal. 

Art. 61 - Consultas - As pessoa:> que tenham deveres 
re.ativos à administração do impôsto de renda e os consultores 
independentes (art. 67) podem pedir à administração do im
pôsto orientação sôbre o cumprimento de suas obrigações, ou 
das obrigações de seus clientes. 

§ 1.0 - O pedido de consulta será formulado por escrito, 
deverá versar hipótese específica de aplicação da legislação do 
impôsto de renda e conterá todos cs dados de f a to e direito 
necessários à sua solução, podendo incluir a exposição e justi
ficação da orientação que o consu!ente adota, ou pretende 
a dotar. 

§ 2.° - A s Co'1sultas serão decididas p€lo D ire tor-Geral 
do Departamento do Impôsto de Renda, e delas caberá recurSJ 
voluntário para o Conselho de Contribuintes. 

§ 3.° - Se a resposta à consulta fôr no sentido da inexis
tência da obrigação do cont r ibuinte ou informante, ou de inci
dência do tributo infer ior a outras alternativas consideradas, 
haverá recurso ex officio para o Conselho de Contribuintes. 
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§ 4.° - ~ respostas a consultas, uma vez passadas em 
julgado e publicadas, constitUirão norma geral obrigatória para 
a administração do impôsto na aplicação da legislação. 

Art. 62 - Decisões - As pessoas que tenham deveres rela:
t ivos à administração do impôsto e os consultores independentes 
podem pedir à administração do impôsto decisões sôbre dúvidas 
ou problemas encontrados na determinação de rendimentos 
brutos ou líquidos, da renda líquida ou de ganhos líquidos de 
capital, ou relativos à incidência e ao cálculo do impôsto e à 
avaliação de bens. 

§ 1.0 - O pedido de decisão será formulado por escrito, 
deverá versar sôbre hipótese específica, com todos os dados 
de fato e direito necessários à sua solução, devendo incluir a 
exposição e justificação da orientação que o consulente adota 
ou pretende adotar. 

§ 2.° - A decisão p revista neste artigo competirá ao Dele
gado Regional do Impôsto de Renda, com recurso voluntário 
e ex officio para o Diretor-Geral do DIR. 

§ ~.o - A decisão vincula a administração do impôsto, que 
no caso concreto, objeto da mesma, não poderá exigir do con
tribuinte ou informante o cumprimento de obrigação ou o paga
mento de impôsto em condição ou montante diverso do cons
t ante da decisão. 

§ 4.° - Se o órgão regional do DIR não der solução a o 
pedido de decisão dentro de 60 (sessenta) dias da sua apre
sentação e o contribuinte ou informante adotar a orientação 
por êle Rroposta no pedido de decisão. a administração d o 
impôsto poderá, uma vez solucionada a decisão, exigir o cum
primento da obrigação em condições diversas da adotada pelo 
contribuinte, excluídas, entretanto, quaisquer multas, inclusive 
de mora. 

§ 5.° - Ainda que da decisão do órgão regional tenha 
sido interposto recurso para o Diretor-Geral do DIR, o contri
buinte é obrigado a adotar a orientação constan te da decisão 
do órgão regional. 

§ 6.° - O dispost o no parágrafo 4.° não exclui, entretanto, 
a correção m onetária da diferença de impôsto porventura 
d evida. 

§ 7.° - As decisões referidas neste artigo somente serão 
válidas para quem formula o pedido, e não impedem a pos
terio r mudança de orientação da administração do impôsto. 

Art. 63 - Mudança de orientru;ã.o administrativa - A mu
dança de orientação administrativa relativamente à interpre-



~o. ou aplicação de determinados dispositivos da legislação 
dO .impôsto de renda ou ao tratamento fiscal a ser dado a deter
minadas hipóteses concretas sOmente será obrigatória para os 
contribuintes ou informantes a partir da publicação do respec
tivo ato normativo e. sempre que importarem aumento de obri
gações ou incidência, não se aplicarão a fatos ou incidências 
anteriores a essa publicação. 

Parágrafo único - Se a mudança de orientação admi
nistrativa importa redução de obrigações ou incidências, serão 
cancelados os lançamentos e as multas ainda não efetivamente 
cobradas e resultantes da aplicação da orientação alterada. 

Art. 64 - Publicação dos atos normativos - Os atos nor
mativos serão publicados no Diário Oficial e na Revista do 
IrntpÔsto de Renda, que será editada pelo DIR, e na qual serão 
também publicados: 

I - o texto integral, o resumo ou a ementa de todos 03 

acórdãos do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Federal 
de Recursos e do Conselho de Contribuintes, relativos à legis
lação do impôsto de renda; 

II - as respostas a consultas. 

Art. 6á - Divulgação - O Departamento do Impôsto de 
Renda manterá serviço de divulgação da legislação do impôsto 
de renda, sua interpretação pela administração do impôsto, e 
de instruções sôbre o cumprimento dos deveres legais relativos 
a êsse impâsto. 

TctuIo V 

DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS CONTR·mUINTES 

C APÍTULO! 

DA ASSISTÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO DO IM:PôSTO 

Art. 66 - Obrigação de p1'estar asmtência - Os órgãos 
do 'Departamento do Impôsto de Renda são obrigados a prestar 
assistência técnica aos contribuintes sob a fonna de esclareci
mentos quanto ao cumprimento de suas obrigações legais, espe
cialmente de orientação quanto à feitura das declarações de 
renda. 



§ 1.0 - A assistência será prest ada nas repartições fiscais. 

§ 2.° - Quando a assistência fôr solici·tada para efeito de 
retificação de declaração já apresentada, porém antes de qual
quer notificação ou procedimento fiscal , o impôsto ou dife
rença de impâsto que resultar da revisáo com base nos elemen
tos fornecidos pelos contribuintes será cobrado acrescido apenas 
de milita de mora. 

§ 3.° - O disposto no parágrafo anterior não eximirá o 
contribuinte das penalidades cabíveis em relação à diferença 
do im pôsto que resultar de ação fiscal posterior, baseada em 
outros elementos colhidos pela administração do impôsto. 

CAPÍTULO II 

DOS CONSULTORES INDEPENDENTES 

Art. 67 - Conceito - São consuitor es independentes do 
impôsto de renda os profissionais e as f irmas ou sociedades 
de profissionais assim registrados no Departamento do Impôsto 
de Renda. 

Art. 68 - Con.d.ições do Registro - Poderão obter o registro 
como consultores independentes: 

I - os profissionais diplomados como bacharéis em ciências 
contábeis, ou de título equivalente; 

II - os profissionais diplomados como bacharéis em ciên-
cias econômicas; , 

In - os profissionais diplomados como bacharéis em ciên
cias jurídicas e sociais; 

IV - as emprêsas ou sociedades de trabalho autônomo ou 
profissional (arts. 301 e 3.02) das quais participem como ti t u la
res., administradores ou sócios, profissionais diplomados nos têr
mos dos incisos anteriores, e que tenham por ob · eto exclusivc : 

a) a prestação de serviços de audi toria externa de em·
prêsas, de verificação e conferência de escriturações; 

b) a prestação de serviços de consultoria sôbre a aplica
ção da legislação do impôsto de r enda, e de ass istência técnica 
aos contribuintes no cumprimento das suas obrigações relati
vas a êsse impôsto. 
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§ 1.0 - Somente poderão obter registro individual os profis
sionais que exerçam habitualmente, e sem relação de emprê~o 
com emprêsas ou contribuintes, as atividades referidas no in
ciso IV dêste artigo. 

§ 2.° - São ainda condições para obtenção do registro re
ferido neste artigo: 

a) o exercício profissional há mais de cinco anos e a cotr.
provada idoneidade moral e técnica dos profissionais registra
dos individualmente, ou dos que sejam titulares, dirigentes ou 
sócios das firmas ou sociedades referidas no inciso IV dêste 
artigo; 

b) que os pr-ofissionais, quer como consultores individuais, 
quer como titulares, dirigentes ou sócios das firmas ou socie
dades referidas no inciso IV, não sejam responsáveis pela escri
turação de qualquer emprêsa. 

§ 3.° - Não poderão obter registro como consultores indt: 
pendentes, nem participarem como dirigentes, sócios ou titu
lares de firmas ou sociedades registradas como consultores in
dependentes, os profissionais que tenham sido declarados, pelo 
Departamento do ]mpôsto de Renda, inidôneos para responde
rem, por escrituração de emprêsas, para assinatura de documen
tos perante o Departamento do Impôsto de Renda, para repre· 
sentação de contribuintes ou para o exercício das atividades 
de consultor independente. 

§ 4.0 - Também não poderão obter registro como consul
tores independentes, nem participarem como dirigentes, sócio3 
ou titulares de firmas ou sociedades registradas como consulto
res independentes os agentes fiscais do impôsto de renda, os 
demais agentes fiscais federais, estaduais ou municipais. 

§ 5.° - Os profissionais registrados como consultores in
dependentes que e lCercerem cargo em comissão no Departamen
to do Impôsto de Renda ou em qualquer outra repartição do 
Ministério da Fazenda terão seu registro suspenso durante o 
tempo de exerclcio do referido cargo. 

Art. 69 - Informações para o registro - Para o registro 
referido no artigo anterior deverão ser prestadas as seguintes 
informações: 

I - quanto aos profissionais ou firmas individuais: 

a) nome, qualificação, residência do titular; 

b) enderêço profissional; 



c) data e número do registro nos órgãos de fiscalização 
do exercício profissional; 

d) número de registro como contribuinte do impôsto de 
renda. 

II - quanto às sociedades profissionais: 

a) nome e qualificação dos profissionais que sejam titula
res, sócios ou dirigentes, inclusive número de registro indivi
dual como consultor independente; 

b) enderêço do local da adm inistração. 

Art. 70 - Atualização das info1"7nações - Mediante preen
chimento de formulário próprio indicando as modificações ocor
ridas durante o último ano civil, as pessoas registradas na for
ma do art. 68 atualizarão as informações do seu registro, jun
tamente com a declaração anual de renda do respectivo titular, 
o em declaração especial. 

Art. 71 - Número do registro - O número do registro dós 
consultores constará obrigatoriamente de todos os atos por êles 
praticados no exercício da sua profissão. 

Art. 72 - Baixa no Tegistro - O registro das pessoas refe
r icias no ar t. 68 será cancelado: 

I - mediante pedido apresentado juntamente com a de
claração final de liquidação, no caso de extinção de pessoa ju
rídica ou dissolução de emprêsa; 

II - por ato da administração do impôsto, nos casos do 
art. 76. 

Art. 73 - Atribuições - Os consultores independentes, quer 
em nome individual, quer organizados em firma ou sociedade, 
terão por função : 

I - dar assistência profissional, em caráter privado, aos 
contribuintes pessoas naturais ou jurídicas; 

II - representar perante as autoridades fiscais , independen
tem.ente de instrumento formal de procuração, os contribuintes 
seus clientes, podendo, no exercício da sua p rofissão: 

a) assinar declarações de renda e de bens de seus cliente..;; 

b) assinar, em nome de seus clientes, consultas ou quais
quer outros papéis para fins do impôsto; 

c) responder, em nome de seus clientes, aos pedidos de 
informação ou esclarecimentos formulados pelo D€partamento 
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do hnpôsto .de Renda · ou por agentes' fiscais do impôsto de 
renda; 

d) em seu próprio nome, consultar verbalmente ou por 
escrito as autoridades do Departamento do lmpôsto de Renda 
para obter esclarecimento de dúvidas quanto à interpretação 
dada pelo DIR a disposições da legislação do impôsto de rendo. 

Parágrafo único - Os consultores independentes exercerão 
as suas funÇões como auxiliares dos contribuintes e das autori
dades fiscais, que lhes facilitarão o exercício das limas atividades. 

Art. 74 - Consultores bacharéis em ciências contábeis e 
ecooomicas - Os consultores independentes que sejam bacha
réis em ciências contábeis ou econômicas, ou tenham título equi
valente, poderão manter a escrituração de seus clientes pessoas 
naturais, vedada~ entretanto, a responsabilidade pela escritura
ção de emprêsas. 

§ 1.0 - Nos casos previstos neste artigo o consultor inde
pendente poderá ter em seu poder os livros, registros e do
c.umentos dos clientes pessoas naturais para os quais mantenha 
escrituração, desde que mencione o fato nos documentos ou de
clarações assinadas para efeito de cumprimento das obrigações 
previstas neste Código. 

§ 2.° - Os agentes fiscais do impôsto de renda poderão exa
minar a escrituração mantida pelo consultor independente em 
poder dêste, nas mesmas condições previstas neste Código em 
relação à ~ituração e aos documentos mantidos pelos con
tribuintes ou informantes. 

Art. 75 - Responsabilidade - Os consultores independente::; 
sã.o responsáveis perante a administração do impôsto e seus 
clientes: 

I - pela correta determinação e declaração dos rendimen
tos, da renda líquida e dos ganhos líquidos de capital a longo 
prazo dos seus clientes, com base nas informações por êstes 
fornecidas; 

Ir - pela exatidão do cálculo do impôsto devido pelos seus 
clientes de acôrdo com a determinaqão e declaração prevista no 
inciso anterior. 

§ 1.0 - Os consultores independentes não serão responsá
veis pela sonegação ou evasão resultante de êrro ou omissão 
do seu cliente no fornecimento dos dados relativos aos seus ren
dimentos e deduções. 

§ 2.0 - Para se exi,mirern da responsabilidade prevista nes
te artigo os consultores independentes deverão manter em seus 
arquivos, à disposição das autoridades fiscais, todos os dados 



que lhes forem fornecidos pejos seus elientes e que servill'ezl 
de base à determinação de rendimento ou pl"epara<;ão da dee]a
ração de renda ou bens. 

§ 3.° - Para os efeitos do parágrafo anterior não será eo:n
siderada quebra de sigilo profissional a exibi'Ção de dados 011 

informações à administração do impôst o. 

§ 4.° - O consultor independente que assinar a guia de 
recoIhim.en.to de impôsto retido na fonte, ou a dedaraçã() de 
renda do seu cliente, será responsável pela metade da multa 
imposta pela administração do impÔ3to: 

a) por êrro no cálculo do impôsto devido com base nos 
dados constantes da guia ou declaração; 

b) pela exclusão de rendimentos sujeitos à tributação ou 
pela inclusão de deduções não autorizadas na lei, ou em mon
tantes su{?eriores aos autorizados, salvo se o fato e sua justifi
cativa constar expressamente da guia ou declaração (artigo 
34, § 1.0). 

§ 5.° - Os consultores independentes responderão por me
tade das multas lançadas contra os seus clientes por infrações 
a dispositivos dêste Código, quando a infração tiver resultada 
de SUa recomendação por escrito sôbre o modo ou condições d-e 
satisfazer às obrigações relati\las ao impôsto de renda. 

§ 6.° - Nos casos do § 4.° a administração do impôsto lan
çará, desde logo, metade da multa em nome do consultor e m!!
tade em nome do contribuinte. 

§ 7.° - Nos casos do § 5.° o contribuinte lançado pela mul
ta poderá pedir a subdivisão do lançamento com o consultor 
co-responsável, apresentando à administração do imp&to o pa
recer ou as instruções escritas do consultor independente que 
deram causa à infração. 

Art. 76 - Suspensão e ca"sação d-o registro - Independen
temente das demais sançõe5 penais ou civis cabíveis, a admi
nistração do impôsto poderá suspender por praw determinado, 
ou cassar definitivamente o registro de consultor independente, 
se êste: 

I - com evidente intuito de fraude ou sonegação, prepara 
declarações de rendimentos ou de bens de seus clientes em de
sacôrdo com os dados por êstes apresentados; 

II - procura, com o emprêgo de artifícios técnicos ou pro~ 
cessuais que revelem má fé, obter para cliente seu: a) a poster
gação ou o adiamento da liquidação de dívida :fiscal; ou b) o 
l ançamento de encargo tributário diverso do que o previsto no 
presente Código para as rendimentos determinados; 



UI - procura ou participa de qualquer acôrdo com agente 
da administração do impôsto visando a obter ventagem, para si 
ou para cliente seu , mediante redução ilegal de incidência do 
impôs to, suspensão, postergação ou decisão ma ·s favorável em 
processo administrativo fiscal; 

IV - impede ou dificulta, de modo contrário à lei, a ação 
da administração do impôsto, ressalvado o uso dos recursos ou 
o exercício dos dir eitos assegurados pela lei éW contribuinte; · 

V - incorre repetidamente em graves err os técnicos no 
preparo de documentos a serem apresentados à administraç2.o 
do impôsto ou na prestação de assistência aos seus clientes, em 
condições que demonstrem Íllcapacidade profissional, descaIl .1c
cimento da legislação fiscal, ou das condições da aplicação dee
ta pela administração do impôsto. 

VI - cobra honorários com infração ao disposto no art. 77, 
ou falta ao dever de sigilo profissional (ar tigo í8). 

§ 1.0 - Nos casos do inciso V, a suspens[o ou o cance,a
mento do registro deverá be.sear-se em repetidas provas de in
competência técnica que não encerrem divergências admissÍ
veis de interpretação, ou questões controversas de doutrina, ou 
de técnica contábeis . 

§ 2.° - A aplicação das penalidades de si.lspensão ou can
celamento de registro será da competência dos Delegados Re
gionais do Impôsto de Renda, com recurso suspensivo pêsa o 
Diretor-Geral do Departamento do Impôsto de Renda. 

§ 3.° - Os processos para apuração da responsabilidade de 
consultores independentes serão abertos por decisão do Delega
do Regional do Impôsto de Renda, à vista de denúncia escrita 
de seu cliente ou de qualquer servidor do Depa:-tamento do Im
pôsto de Renda. 

§ 4.° - Quando o processo versar sôbre questões relativas 
à escrituração, será obrigatàriamente pr esidido por agente fiscal 
do impôsto de renda que possua o diploma de bacharel em ciên
cüi.s contábeis, ou t ítulo equivalente. 

Art. 77 - Honoráries - Os consultores independentes aCOi:" 

darão livremente com os seus clientes os h onorários pelos ser
viços prestados, proibida, todavia, a sua fixação como percen
tagem do valor dos impostos devidos ou da redução de encar
gos tributários proporcionada aos clientes. 

Art. 78 - Sigilo profissional - Os consultores independen
tes não poderão apresentar denúncias de sonegação ou evasão 
contra seus clien tes, atuais ou passados, devendo apenas, quan-
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do tomarem conhecimento de que seus ' clientes pretendem, de 
qualquer forma, violar os dispositivos dêste Código, recusar-se a 
prestar serviços ou suspender os serviços em execução. 

TíTuLo VI 

DAS EXIGÊNCIAS P--,\RA CONTRõLE E FISCALIZAÇÃO 

Art. 79 - Registro de firmas e pessoas jurídicas - O De
partamento Nacional de Indústria e Comércio, as Juntas Co
merciais e demais repartições competentes para o registro de 
comércio, bem como os ofícios encarregados do registro de pes
soas jurídicas civis não 'poderão, sem a prova de quitação do im
pôsto de r enda, se contribuinte, ou do requerimento de registro 
no Departamento do Impôsto de Renda, arquivar ou registrar : 

I - atos de constituição, alteração de contratos ou estatu
tos, ou extinção de quaisquer pessoas jurídicas; 

H - atas de assembléias gerais de sociedades por ações, na
cionais oa estrangeiras; 

IH - a baixa na matrícula de firmas individuais; 

IV - a abertura de filial ou sucursal. 

Art. 80 - Atos de registro e escrituras p1í.bIicas - Os ofi 
ciais de registros públicos, os tabeliães de notas e as repartições 
federais , estaduais e municipais não poderão registrar, inscre
ver ou transcrever documentos, nem lavrar escrituras ou ins
trumentos, sem que as partes interessadas ou contratantes indi
quem como um dos elementos de sua qualificação, o seu núme
ro de registro no Departamento do ImpOsto de Renda, salvo se 
não estiverem obrigados a êsse registro. 

Art. 81 - Remessas para o Exterior - A Fiscalização Ban
cária não autorizará qualquer remessa de rendimentos para o 
exterior sem a prova de pagamento do impôsto de renda inci
dente sôbre os mesmos. 

Art. 82 - Leil.ões - Os leiloeiros não poderão vender, mes
mo em público, emprêsas ou estabelecimentos comerciais ou 
industriais, sem a prova de o vendedor estar quite com o im
pôsto de renda. 

Art. 83 - Espólios - Nenhum esbôço ou fo rmal de parti
lha, amigável ou judicial, ou cálculo de. adjudicação poderá ser 
convencionado, aprovado ou julgado, sem a prova de quitação 
do impôsto de renda relativamente ao espólio e ao de cujus. 
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§ V' - Para o câlculo do pagamento do impêsto d-e trans
missão no inventário, o Juiz -solicitará informação sôbre a exis· 
tência de débito de impôs.to de renda em nome do de cujus 
ou do espólio, remetendo uma relação discriminada dos bens 
constitutivOG do monte. 

§ 2.° - Qualquer outra inclusão de bens no monte poderá 
ser comunicada ao Departamento do Impõsto de Renda na for
ma prevista neste artigo. 

§ 3. ° - O disposto neste artigo se aplica também aos pro
cessos de sobrepartilha, extinção de quaisquer cláusulas testa
mentárias e sub-rogação, quanto aos bens declarados ou sôbre 
os quais versar o efeito. 

§ 4.° - A informação de que trata o § 1.0 dêste artigo será 
prestada dentro de 30 (trinta) dias, incorrendo em falta disci
plinar, punível com a multa de Cr$ 20 mil, impos:a pelo D ire
tor-Geral da Fazenda Nacional, o chefe da r epartição que, sem 
razão justificada, prestar a informação depois dêsse prazo. 

Art. 84 - Processos falimentares - Nenhum pedido de con
cordata ou de reabilitação do falido será homologado . sem a pro
va da quitação do impôsto de renda. 

Art. 85 - Contratos com a administração pública - É obri
gatória a prova de quitação do impõsto de renda em todos os 
contratos celebrados com a administração públi-ca federal, es
tadual e municipaL. 

Art. 86 - Licenças e registros - As licenças e os registros 
relativos à aquisição de selos de consumo ou de vendas e con
signações sOmente serão concedidos ou renovados, à vista da 
prova do registro no impôsto de renda e da entrega da declara
ção de rendimentos do último exercido. 

Art. 87 - Vencimentos e salários - As repartições federais, 
estaduais e municipais, as entidades autárquicas, paraestatais, 
bem como as sociedades de €C{)nomia mista, as pessop.s jurídicas 
de direito privado, e as emprêsas individuais não !'3garão ven
cimentos ou salários depois do dia 30 de abril aos servidores 
civis ou militares, ativos ou inativos, ou a empregados obriga
dos, nos têrmos dêste Código, a apresentar declara:;ão anual de 
renda, sem que êstes e.xibam o recibo de entrega da referida 
declaração. 

Art. 88 - Passa.portes - Nenhum passaporte será conee
dido ou visado sem que o interessado prove estar quite com o 
impôsto de renda, ou ter efetuado o depósito, na repartição ar
recadadora, da importância em litígio, ou, ainda, ter apresen
tado bens à penhora na execução judicial de crédito fiscal . 
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§ 1.0 - Ressalvados 00 casos previstos noo §§ 2.° e 3.° dêste 
artigo, havendo débito apurado cujos prazos de pagamento, re
clamação ou recurso ainda não estejam vencidos, o Departamen
to do Impôsto de Renda só fornecerá prova de quitação quan
do prestada fiança. 

§ 2.° - No caso de servidores públicos federais, estaduais e 
municipais, de militares e de funcionários de entidades autár
quicas, paraestatais ou de economia mista que estejam em dé
bito, as :repartições do impôsto de renda, desde que o contri
buinte devedor solicite essa providência, farão a comunicação à 
repartição pagadora competente para averbação e desconto :na 
fôlba de pagamento. 

§ 3.° - Nos casos de retirada em caráter definitivo do ter 
ritório nacional, para obtenção de passaporte será exigido o de
pósito em dinheiro relativo à parte do impôs to que fôr objeto 
de reclamação ou recurso. 

Art. 89 - Subvenções e auxílios - O pagamento de sub
venções e auxilios a entidades ou pessoas de direito público ou 
privado, a concessão de financiamentos ou empréstimos pela 
União Federal, ou por banco por ela controlado, a entrega das 
quotas do impôsto referidas no artigo 15, § 2.° da Constituição 
Federal, bem como a assinatura e execução de acôrdos ou con
vênios em que seja parte o Govêrno Federal, estão sujeitos à 
prévia comprovação do recolhimento do impâsto de renda que 
na forma da legislação vigente couber àquelas entidades ou pes
soas arrecadar na fonte, obedecidos os prazos legais. 

Art. 90 - CeTtidão de quitação e penalidades - A prova de 
quitação do impôsto de renda será feita com certidão da repar
tição competente. 

§ 1.0 - Nos atos em que é exigida apresentação de certidão, 
é obrigatória a averbação do número e da data em que foi pas
sada e da repartição que a forneceu. 

§ 2.° - Para efeito dêste artigo, as certidões serão nume
radas seguidamente, em cada ano, recebendo, após o número, 
a indicação do ano em que forem passadas. 

§ 3.° - A certidão de que trata êste artigo só produzirá 
efeito no ano em que tiver sido passada, salvo qv.ando se tratar 
de contribuintes que se retirem em caráter defuritivo do terri
tório nacional, casos em que êsse documento somente terá vali
dade até 60 (sessenta) dias da data da sua emissão. 

§ 4.° - A infração ao disposto nos artigos 79 a 90 será pu
nida com multa de Cr$ 10 mil a Cr$ 1 milhão. 
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LIVRO II 

DOS CONTRIBUINTES DO IMPôSTO 

Titnlo I 

DAS P~AS NATURAIS RESIDENTES NO PAíS 

Art. 91 - São contribuintes do impôsto as pessoas naturais 
domiciliadas ou residentes no país, as pessoas jurídicas de di
re-ito privado domiciliadas no país, e as pessoas naturais e ju
rídicas residentes ou domiciliadas no exterior definidas neste 
Livro. 

CAPÍTULO I 

DAS PESSOAS CONTRIBUINTES 

Art. 92 - Contribuintes - São contribuintes do impôsto de 
renda as pessoas naturais domiciliadas ou residentes no país que 
tenham renda em montante superior a Cr$ 500 mil, seja qual 
fôr o seu sexo, nacionalidade, idade, estado ou profissão. 

Art. 93 - Transferência de residência para o Brasil - As 
pessoas que transferirem residência para o Brasil serão contr i
buintes do impôsto desde a data da sua chegada ao país. 

§ 1.0 - Enquanto não requererem seu registro no Departa
mento do Impôsto de Renda, os rendimentos da pessoa que 
transferiu residência para o Brasil ficarão sujeitos ao desconto 
na fonte como a de residente ou domiciliado no exterior, mas 
na primeira declaração de renda, que compreenderá os rendi
mentos auferidos desde a sua chegada ao país, poderão ser com
pensados os impostos retidos na fonte a que se refere êste pa
rágrafo. 

§ 2.0 - A pessoa que transferir residência para o Brasil e, 
antes do término do ano civil, transferir novamente a sua re
sidência para o exterior, será tributada como residente ou do
miciliada no exterior. 

§ 3.0 - A pessoa que completar 12 (doze) meses consecuti
vos de estada no país considera-se residente no país, a ela apli
cando-se o disposto nos parágrafos anteriores. 

Art. 94 - Transferência de residência para o exterior - As 
pessoas que transferirem residência para o· exterior deverão, 
antes de se retirarem do território nacional, requerer a baixa 



do seu registro como contribuinte residente no pais, ou a alte
ração do mesmo para residente no exterior, ficando sujeitas à 
tributação como residentes no país até a data da sua declaração 
de renda antes da retirada. 

§ 1.0 - Os rendimentos percebidos depois da declaração e 
antes da retirada do país serão tributados como de residente 
no exterior. 

§ 2.° - Se a pessoa não se retirar do pais dentro de 60 (ses
senta) dias da declaração, continuará sujeita à tributação como 
residente no país desde a data da sua última declaração, com
pensando na primeira declaração o impôsto retido na fonte sô
bre os rendimentos percebidos durante os 60 (sessenta) dias 
subseqüentes à última declaração. 

§ 3.° - Se a pessoa que transferiu residência para o exte
rior volta a residir no país menos de um ano depois da sua de
claração antes da retirada, será tributada como r:esidente no 
país desde a sua partida, compensando-se na primeira declara
ção os impostos retidos na fonte sôbre os rendimentos percebi
dos como residente no exterior. 

Art. 95 - Pessoas casadas - Na constância da sociedade 
conjugal, seja qual fôr o regime de bens do casamento, os cônju
ges serão contribuintes conjuntos do impôsto, em relação a to
dos os rendimentos percebidos por ambos, inclusive os de que 
tiverem, a qualquer título, o gôzo privativo. 

§ 1.0 - Dissolvida a sociedade conjugal por morte de um 
dos cônjuges, o sobrevivente passará a ser contribuinte pelos 
rendimentos do seu trabalho e dos que tiver o gôzo privativo, 
ou que não se incluam no monte a partilhar. 

§ 2.° -:- Na constância da sociedade conjugal, o casal será 
representado pelo marido. 

§ 3.° - Se um dos cônjuges possuir rendimentos que não 
se comuniquem ao outro, serão êles especificados na declaração 
para efeito de determinar a responsabilidade fiscal. 

§ 4.° - Nos casos do parágrafo anterior, determinado o to
tal do impâsto devido com base no total da renda do casal, os 
rendimentos não sujeitos à comunicação responderão apenas 
pela parcela do impôsto proporcional à sua relação com o total 
da renda bruta do casal. 

Art. 96 - Menores - Os menores de 18 anos serão contri
buintes conjuntamente com os seus pais, salvo em relação aos 
rendimentos do seu trabalho, que poderão declarar em sepa
rado. 
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§ 1.0 - o disposto neste artigo não se aplica: 

a) aos filhos menores residentes no exterior de pais resi
dentes no país; 

b) aos filhos de bínuba no exercicio do pátrio poder dos 
filhos do primeiro leito, que poderão apresentar decla
ração em separado. 

§ 2.° - Os menores serão representados pelos seus pais, ou 
outro representante legal. 

§ 3.° - Os rendimentos dos menores só responderão pela 
parcela do impôsto proporcional à relação entre seus rendimen
tos líquidos e o total da renda bruta declarada com a dos seus 
pais. 

Art. 97 - Espólio - O espólio do contribuinte falecido o 
substituirá como contribuinte do impôsto, sem interrupção do 
período de determinação, até a homologação da partilha ou ad
judicação dos bens. 

§ 1.0 - O espólio será representado pelo inventariante. 

§ 2.0 - O meeiro, herdeiro ou legatário será tributado 
como beneficiário dos rendimentos realizados antes da homolo
gação da partilha, ou da adjudicação dos bens, e que, por qual
quer motivo, não tenham ficado sujeitos à tributação até a de
claração final de encerramento do espólio. 

§ 3.0 - Na falta de pagamento do impôsto devido pelo de 
rnjus ou pelo espólio, o cônjuge meeiro e os herdeiros e lega
tários responderão solidàriamente pela totalidade do débito, 
dentro das fôrças da meação, herança ou legado. 

CAPÍTULO II 

DAS PESSOAS ISENT AB 

Art. 98 - Pessoas isentas - Estão isentos do impôsto: 

I - os servidores diplomáticos de governos estrangeiros; 

II - os servidores não brasileiros de organizações inter
nacionais das quais o Brasil faça parte, e aos quais 
se tenha obrigado por tratado a conceder isenção; 

IH - os servidores não brasileiros de embaixadas ou con
sulados de outros países no Brasil. 

§ 1.0 - As pessoas referidas neste artigo serão contribuin
tes como residentes no exterior em relação a outros rendimen-

36 



tos produzidos no pais, além da remuneração como servidor de 
país estrangeiro ou organização internacional. 

§ 2.° - Os brasileiros, nos casos dos incisos Il e IH não se
rão tributados pelos rendimentos recebidos de govêrno estran
geiro ou de organização internacional. 

CAPÍTULO III 

DO DOMICíLIO FISCAL 

Art. 9Sl - Determinação do domicílio - O domicílio fiscal 
da pessoa natural é o local onde ela tiver habitação em condi
ções que permitam presumir a intenção de a manter. 

§ 1.0 - No caso do exercício de profissão ou desempenho 
de função, particular ou pública, o domicílio fiscal é o local 
onde a profissão ou função estiver sendo desempenhada. 

§ 2.° - Nos casos de pluralidade de residência no país, o 
domicílio fiscal será eleito perante a autoridade competente, na 
oportunidade do registro do contribuinte. 

§ 3.° - A inobservância do disposto no parágrofo. anterior 
autorizará a fixação ex-officio do domicilio fiscal . no local de 
qualquer das residências. 

§ 4.° - O domicílio fiscal do espólio é o locàl onde se pro
cessa o inventário. 

CAPÍTULo IV 

DOS REGISTROS NO DEPARTAMENTO DO 
IMPOSTO DE RENDA 

SEÇÃo I 

DO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS 

Art. 100 - Obrigação de regMtro - São sujeitas a registro 
no Departament o do Impôsto de Renda todos os contribuintes 
pessoas naturais residentes no país, com exceção das pessoas 
que percebem apenas remuneração do trabalho assalariado de 
uma única fonte pagadora, e em montante anual inferior a 
Cr$ 2 milhões. 

Art. 101 - Época do registro - O registro será requerido: 

I - dentro de dois meses da data em que a pessoa resi
dente no país preencher as condições da obrigatorie
dade do registro; 

II - dentro de 60 (sessenta) dias da chegada ao país, no 
caso de pessoas que transfiram a sua residência para 
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o Brasil, se es tavam registradas como r esidentes nO 
exterior. 

Parágrafo único - Os contribuintes do impôsto na data da 
promulgação dêste Código requererão o seu r egistro juntamen
te com a primeira declaração anual de renda que apresentarem 
após essa data. 

Art. 102 - In formações do registro - O registro das pes
soas naturais deverá ser requerido com a indicação das infor
mações relativas a: 

I - nome, filiação, data e local do nascimento; 

II - residência, profissão ou ocupação; 

III - emprêsas individuais de que seja titular e respecti
vo número de registro no DIR; 

IV - pessoas jurídicas de que seja administrador, sócio 
ou acionista, e respectivos números de registro r:o 
DIR; 

VI - estado civil, nome e data de nascimento de espôsa, 
filhos e dependentes; 

VII - habitação em prédio próprio ou alugado. 

Art. 103 - Atualização das infornw.ções - A pessoa natural 
atualizará as informações constantes do seu registro mediante 
preenchimento de formulário próprio, indicando as modificações 
ocorridas durante o último ano civil apresentado juntamente 
com a sua declaração de renda. 

Art. 104 - Número do ?'egistro - As pessoas naturais rece
berão no Registro do Impôsto de Renda um número pró~io, o 
qual deverá constar obrigatoriamente: 

I - de todos os documentos por ela apr esentados ao De
partamento do Impôsto de Renda; 

II - das suas contas bancárias ; 

lU - dos recibos que passar por remuneração de traba
lho autônomo ou profissional, aluguéis ou "royalties", dividen
dos ou lucros distribuídos por pessoas jurídicas; 

IV - dos atos e contratos em que fôr parte. 

Art. 105 - Baixa do registro - O inventariante do espólio 
da pessoa natural, juntamente com a declaração final de liqui
dação do respectivo inventário, pedirá a baixa do registro da 
pessoa natural e respectivo espólio. 
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Art. 106 - Penalidade - A falta de cumprimento do dis
posto nos artigos 100 a 105 sujeitará a pessoa natural, ou o res
pectivo espólio, à multa de Cr$ 10 mil a Cr$ 100 mil. 

SEÇÃo n 

DO REGISTRO DAS EMPR1!:SAS INDIVIDUAIS E COMUNS 

Art. 107 - Obrigação de registro - São obrigadas a regis
tro no Departamento do Impôsto de Renda, como emprêsas in
dividuais e comuns (art. 234, §§ 1.0 e 2.°) : 

I - as firmas individuais; 

H - as pessoas naturais que exploram em nome indivi
dual qualquer atividade econômica; 

IH - as parcerias de navios e aeronaves. 

Art. 108 - Época do registro - As emprêsas existentes na 
data dêste Código terão seu registro requerido juntamente com 
a primeira declaração anual de renda do seu titular, ou, em 
qualquer caso, no prazo máximo de seis meses. 

Parágrafo único - As emprêsas que se vierem a con.stjtuir 
após a data dêste Código terão o seu registro requerido: 

a) antes do arquivamento da firma no Registro de Comér
cio, quando fôr o caso ; 

b) dentro de sessenta dias da data em que se caracterizar a 
emprêsa, no Cê.SO de venda habitual de imóveis; 

c) antes do inicio da constntção, nos casos de construção de 
prédios para revenda, ou incorporação de prédios em 
condomínio; 

d) dentro de sessenta dias da aprovação do loteamento de' 
terrenos para a venda a prestações, com ou sem cons
trução; 

e) dentro de sessenta dias da constituição da parceria pe
cuária, de navios ou aeronáutica; 

f) nos demais casos, antes do início da venda, ou da produ
ção para a venda, dos bens ou serviços que constituam o 
objeto da emprêsa. 

Art. 109 - Informações do "egistro - O registro das' e1'll
prêsas individuais e comuns deverá ser requerirlo com a indica
ção das informações relativas a: 
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r - firma, se houver; 

II - montante do capital; 

lU - nome, residência e número de registro do titular ou 
titulares no DIR; 

IV - objeto da emprêsa e enderêço do local da adminis
tração; 

V - local e capital de cada uma das dependências; 

VI - profissional responsável pela escrituração. 

Parágrafo únioo - Procedido o registro da firma no DNIC 
ou na Junta Comercial, será informado também o respectivo 
número. 

Art. 110 - Atualização das informações - O titular da em
pl'êsa atualizará as informações constantes do respectivo regis
tro mediante preenchimento de formulário próprio indicando as 
modificações ocorridas durante o último ano civil o qual será 
anexado à sua declaração de renda. 

Parágrafo único - Nos casos de alienação da emprêsa, ou 
mudança do seu titular, a alteração do registro será requerida 
dentro de sessenta dias. 

Art. 111 - Nú.<Jnero do regi..stro - As emprêsas individuais 
Otl comuns receberão no registro do impôsto de renda um núme
ro próprio .Q qual deverá constar obrigatoriamente: 

I - de todos os documentos por elas apresentados ao De
partamento do Impôsto de Renda; 

n - das suas contas bancárias, inclusive as de recolhi
mento do impôsto; 

UI - das notas de venda, faturas, ou recibos por elas pas
sados; 

IV - dos atos e contratos em que forem parte. 

Art. 112 - BaiXtl do Registro - Em qualquer caso de ex
tinção da emprêsa será pedida baixa do respectivo registro jun
tamente com a declaração final e de liquidação. 

Art. 1-13 - Penalidade - A falta de cumprimento das obri
gações previstas nos artigos 107 a 112 sujeitará o titular ou ti tu
laTes da empresa à multa de Cr$ 10 mil a Cr$ 100 mil. 



Títnlo n 
DAS P~AS JURIDICAS DOMICILIADAS NO PAiS 

CAPÍ TULO I 

DAS PESSOAS JURíDICAS CONTRIBUINTES 

Art. 114 - FO'NTUl Jurídica - São contribuintes do impôs
to de renda as pessoas jurídicas de direito privado domicilia
das no país, de qualquer forma jurídica e sejam quais forem os 
seus fins ou sua nacionalidade. 

§ 1.0 - As sociedades irregulares ou de fato são contribuin
te. do impôsto. 

§ 2.° - Não são contribuintes como pessoas juridicas: 

a ) as firmas e emprêsas individuais ; 

b) a parceria agrícola, pecuária, naval e aer onáutica; 

c) a sociedade em conta de participação; 

d) os condomínios de bem, ou conjuntos de bens, ainda que 
possuam órgãos para administrá-los e receber os seus 
frutos, desde que não exerçam atividade empresarial e 
que todos os frutos sejam anualmente distribuídos pelos 
condôminos. 

§ 3.0 - O disposto no parágrafo anterior, alínea d), se apli
ca ao caso de fundos de participação ou em condomínio admi
nistrados pelas sociedades de investimento, crédito e financia
mento, ou pelas sociedades de crédito imobiliário. 

§ 4.° - A administração do condomínio classificará os ren
dimentos correntes e os ganhos de capital percebidos, e os ra
teará entre os condôminos, que serão tributados pela sua parti
cipação em cada um dos rendimentos do condoIrÚnio. 

§ 5.° - A sociedade em conta de participação com firma 
ou emprêsa individual sómente se provará por escrito, e na falta , 
de instrumento configurar-se-á a sociedade de fato sujeita à 
tributação como pessoa jurídica. 

Art. 115 - Domicílio no país - Consideram-se domiciliadas 
no país, para os efeitos dêste título, as sociedades estrangeiras 
autorizadas a funcionar no pais que aqui mantenham filiais, su
cursais, agências ou representantes. 



Art. 116 - Sociedades de trabalho autônomo ou profissio
nal - Não serão contribuintes como pessoas jurídicas as socie
dades referidas no art. 302. 

Art. 117 - Sociedades de investimento - Não serão con
tribuintes como pessoas jurídicas as sociedades de investimen
to autorizadas a funcionar pela SUMOC, desde que distribuam 
anualmente pelos seus sócios ou acionistas todos os resultados 
auferidos. 

Art. 118 - Unidade patrimonial - Cada pessoa jurídica de 
direito privado constituirá contribuinte distinto independente
mente de suas relações societárias com outras pessoas juridicas. 

§ 1.0 - A pessoa juridica que mantiver mais de uma de
pendência é obrigada a determinar a sua renda líquida e os 
seus ganhos líquidos de capital, incluindo tôdas as operações, 
quer da matriz, quer das dependências. 

§ 2.° - As pessoas jurídicas estrangeiras autorizadas a fun
cionar no Brasil, e que mantenham mais de uma dependência 
no território nacional são obrigadas a determinar a sua renda 
líquida e os seus ganhos líquidos de capital, incluindo tôdas as 
suas operações no país, quer da dependência eleita para domi
cilio fiscal, quer das demais. 

§ 3.° - O disposto neste artigo não prejudica a obrigação 
legal das pessoas jurídicas associadas: 

a) de comunicar à administração do impôsto essa associa
ção; e 

b) de observar na sua escrituração o disposto no art. 178. 

Art. 119 - Pessoas jurídicas em liquidação - As pessoas 
jurídicas que entrarem em liquidação continuarão a ser tribu
tadas, sem interrupção, até o término da liquidação. 

§ 1.0 - As sociedades em liquidação serão representadas pe
los seus liquidantes ou síndicos. 

§ 2.° - A extinção da pessoa jurídica não exime os seus só
cios da responsabilidade solidária pelo débito fiscal, no caso de 
sociedades com responsabilidade ilimitada; ou da responsabili
dade solidária dos sócios até o montante da importância rece
bida na liquidação da pessoa jurídica, no caso de sociedades de 
responsabilidade limitada. 

Art. 12{) - Sucessão das pessoas jurídicas - As obrigações 
relativas ao impôsto de renda, inclusive os débitos fiscais, con
tinuarão a ser exigíveis como se não houvesse alteração da pes-



soa jurídica, nos casos de transformação de uma forma jurídi
ca em outra, ou de sucessão universal. 

Art. 121 - Responsabilidade dos Diretores - Os dirigentes 
de pessoas jurídicas são solidàriamente responsáveis pelas mul
tas que a elas forem impostas por falta no cumprimento das 
obrigações dês te Código relativas à escrituração, determinação 
e declaração de rendimentos, renda líquida ou ganhos líquidos 
de capital. 

Parágrafo único - Os dirigentes de pessoas jurídicas serão 
também solidários na responsabilidade pelo impôsto, diferença 
de impôsto e multa lançados em virtude de sonegação ou evasão 
apuradas pela administração do impôsto, e para as quais tenham 
concorrido pessoalmente, ou das quais tinham conhecimento. 

CAPITULO li 

DAS PESSOAS JURí DICAS ISENTAS 

Art. 122 - Isenções - Estão isentas do impâsto de renda : 

I - as sociedad es, associações ou fundações de caráter 
heneficente, filantrópico, caritativo, religioS<l, cultu
ral, instrutivo, cientifico, artístico, literário, recrea-
tivo e esportivo; . 

n - as associações que tenham por objeto cuidar dos in
terêsses dos seus associados; 

IH - os sindicatos; 

IV - as sociedades cooperativas a que se reiere o arti
go 124; 

V - as instituições de educação cujas rendas forem apli
cadas integralmente no país, para fins educacionais; 

VI - as emprêsas estrangeiras de navegação marit.im.a ou 
aérea, se no país da sua nacionalidade as compa
nhias brasileiras de igual objetivo gozarem da mes
ma isenção; 

VI! - as pessoas jurídicas de qualquer espécie, fim ou na
cionalidade, que tenham receita bruta anual igual 
ou inferior a Cr$ 1 . milhão; 

VIr: - as sociedades de economia mista que gozem de iseIl
ção de acôrdo com dispositivo especial de lei em 
vigor. 
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Parágrafo único - A isenção da tributação dos rendimen
tos da pessoa jurídica não prejudica a incidência do impôsto sô
bre os rendimentos por ela pagos ou distribuídos. 

Art. 123 - Socied.ades de fins não econômicos - As socie
dades, associações e fundações referidas nos incisos I e 11 do ar
tigo 122 gozarão de isenção desde que: 

I - não remunerem os seus dirigentes e não distribuam 
lucros, a qualquer título; 

rI - apliquem integralmente os seus recursos na manu
tenção e desenvolvimento dos objetivos sociais; 

IH - mantenham escrituração das suas receitas e despesas, 
nos casos em que êste Código o exige; 

IV - prestem à administração do impôsto as informações 
determinadas pela lei e recolham os tributos arreca
dados sôbre os rendimentos por elas pagos. 

§ 1.° - As pessoas jurídicas referidas neste artigo que dei
xarem de satisfazer as condições constantes dos incisos I e II 
perderão, de pleno direito, a isenção. 

§ 2.° - Nos casos de descumprimento do disposto nos inci
sas m e IV, as pessoas jurídicas ficarão sujeitas à multa de 
Cr$ 10 mil a Cr$ 100 mil, e enquanto não cumprirem a obriga
ção poderão ter a sua isenção suspensa por ato da administração 
do impôsto. 

§ 3.° - Sem prejuízo das demais penalidades previst as na 
lei, a administr~ção do impôsto suspenderá por prazo não supe
rior a dois anos a isenção de pessoa jurídica prevista neste arti
go que fôr c~utora em infração de terceiro a êste Código, es
pecialmente no caso de informar ou declarar recebimento de 
contribuição em montante falso, ou de outra forma cooperar 
para que terceiro sonegue impostos. 

§ 4.° - Nos casos do parágrafo anterior, se a pessoa jurídica 
reincidir na infração a autoridade fiscal suspenderá a sua isen
çãD por prazo indetenninado e pedirá ao Ministério Público a 
sua dissolução. 

Art. 124 - Cooperativas - São isentas do impôsto de renda 
ai> sociedades cooperativas de caráter mercantil ou civil, a se
guir enumeradas: 

I - de produção ou tra.balho agrícola; 



II - de beneficiamento e venda, em comum, de produ
tos agrícolas ou de origem animal, não transforma
dos industrialmente; 

lU - de industrialização de produtos agropecuários dos 
seus associados; 

IV - de CGmpra em comum, para uso dos seus associados, 
e sem intuito de revenda a terceiros, de animais, 
plantas, mudas, sementes, adubos, inseticidas, má
quinas, instrumentos, matérias-primas e produtos 
industrializados destinados à lavoura ou pecuária, 
ou ao abastecimento das propriedades agropecuári-as 
de seus associados; 

V - de seguros mútuos contra geada, mortandade de 
gado e outros flagelos; 

VI - de crédito agrícola ; 

VII - de consumo, quando não tenham estabelecimento 
aberto ao público e vendam exclusivamente aos seus 
associados; 

VIU - editôras e de cultura intelectual, ainda que mante
nham oficinas próprias para compor, imprimir, g:ra-: 
var, brochar e encadernar livros, opúsculos, revistas 
e periódicos, desde que tais edições e trabalhos grá
ficos sejam de exclusivo proveito dos associados ou 
se destinem Unicamente à propaganda da sociedade 
ou instituição cooperativista, sem estabelecimento 
aberto ao público; 

IX - escolares; 

X - de seguros contra addentes do trabalho. 

§ 1.° - Cessará de pleno direito a isenção da cooperativa 
que distribuir dividendos aos seus associados, não se conside
rando dividendo: 

a) o juro fixo, até a taxa de 12% a.a., atribuído de acôrdo 
com a legislação cooperativista vigente, ao capital social reali
zado, atualizado monetàriamente nos têrmos desta lei; 

b) o reajustamento de preços pagos ou recebidos dos seus 
associados. 

§ 2.° - A administração do impôsto poderá suspender a 
isenção das cooperativas, nos casos do art. 123, § 2.°. 

Art. 125 - Reconhecimento da isenção - As pessoas jurí
dicas a que se referem os incisos I a V do art. 122, terão a sua 
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isenção reconhecida mediante requerimento instruído com có· 
pia dos atos constitutivos e dos estatutos em vigor, a declara
ção da origem dos seus recursos e de atendimento das condições 
legais para gozar da isenção. 

Parágrafo único - As emprêsas de navegação referidas no 
inciso VI do artigo 122 obterão o reconhecimento da isenção me
diante requerimento instruído com a prova de reciprocidade no 
t ratamento às emprêsas brasileiras no país de sua nacionali
dade. 

Art. 126 - Nordeste e Amazônia - Estão isentas do Ü1"
pôsto de renda, na forma da legislação em vigor, as pessoas ju
rídicas localizadas na região geográfica da Amazônia e na área 
da SUDENE. 

Art. 127 - Obrigações da pessoa jurídica isenta - A isen
ção de tributação como pessoa jurídica não a exime das obri
gações constantes neste Código, especialmente as relativas à 
retenção e recolhimento de impostos sôbre rend·mentos pagos 
e prestação de informações. 

CAPÍTULO !lI 

DO DOMICíLIO FISCAL 

Art. 128 - Pessoas jurídicas brasileiras - O domicílio fis
cal da pessoa jurídica brasileira é o local onde tem sua sede, de 
acôrdo com os seus estatutos ou contrato social. 

§ 1.0 - Se a pessoa jurídica tem dependências na jurisdição 
de mais um órgão regional do Departamento do Impâsto de Ren
da, estas ficarão sujeitas também à fiscalização do órgão re
gional em cuja jurisdição se encontrarem. 

§ 2.° - O domicilio fiscal da sociedade irregular ou de fato 
é o local onde mantém o centro das suas atividades ou o seu es
tabelecimento. 

Art. 129 - Pessoas jurídicas estrangeiras - O domicilio 
f iscal da sociedade estrangeira que mantém dependência no 
Brasil é o local dessa dependência: ou, no caso de manter mais 
de uma, o local da dependência escolhida para centralizar a es
crituração de tôdas as suas operações no país. 

CAPÍTULO IV 

DO REGISTRO NO D.I.R. 

Art. 130 - Obrigação de registro - Estão sujeitas ao regis
tro no Departamento do Impôsto de Renda tôdas as pessoas ju
rídicas de direito privado, contribuintes ou não do impôsto. 



Art. 131 - Época do registro - As pessoas jurídicas exis
tentes na data da publicação dêste Código pedirão seu registro 
juntamente com a primeira declaração final de renda ou, em 
qualquer caso, no prazo máximo de seis meses. 

Parágrafo único. As pessoas que se constituírem a partir 
da data dêste Código deverão requerer o registro antes do ar
quivamento dos seus atos constitutivos no registro de comércio 
ou no registro de pessoas juridícas civis. 

Art. 132 - Informações do registro - O registro das pes
soas jurídicas deverá ser requerido com a indicação das infor
mações relativas a: 

I - denominação ou firma; 

II - montante do capital, ações ou quotas em que se di vi
de e forma de integralização; 

III - lista de acionistas ou sócios e número das respectivas 
ações ou quotas; 

IV - objeto, sede e prazo de duração da pessoa jurídica; 

V - nome, residência e número do registro do Impôsto de 
Renda dos seus administradores; 

VI - pessoas jurídicas associadas (art. 179, parágrafo 
único) ; 

VII - local e capital de cada uma das dependências; 

VIII - profissional responsável pela escrituração; 

IX - data do encerramento do exercício social; 

X - enderêço do local da administração. 

§ 1.0 - Depois de procedido o arquivamento dos atos cons
titutivos no registro do comércio e de pessoas jurídicas civis, se
rão informados também os números dos respectivos registros. 

§ 2.° - No caso de sociedades por ações cujos títulos te
nham cotação efetiva na bôlsa de valôres e sejam objeto de 
grande número de operações, a pessoa jurídica poderá informar 
apenas os acionistas de maior participação no seu capital social 
e que detenham o contrôle da maioria das ações com direito a 
voto. 

Art. 133 - Atualização das informações - Anualmente a 
pessoa jurídica atualizará as informações constantes do seu re
gistro, mediante preenchimento de formulário próprio indican
do as modificações ocorridas durante o último exercício social, 
o qual será anexado à sua declaração final de renda. 
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Parágrafo único - Nos casos de fusão , incorporação ou sub
divisão da pessoa jurídica, o registro será alterado mediante re
querimento apresentado antes do arquivamento dos respectivos 
atos no registro do comércio ou das pessoas jurídicas e civis. 

Art. 134 - Número de registro - As pessoas jurídicas re
ceberão no registro do Departamento do Impôsto de Renda um 
número próprio, o qual deverá constar obrigatoriamente: 

I - de todos os documentos por ela apresentados ao De
partamento do Impôsto de Renda; 

II - das suas contas bancárias inclusive as de recolhimen
to de impôsto; 

III - das publicações de seu balanço e contas de resultados; 

IV - dps notas de venda, faturas e recibos por ela pas
sados; 

V - dos atos e contratos em que fôr parte. 

Art. 135 - Baixa do registro - Em qualquer caso de eÀ1:in
ção de pessoa jurídica será pedida a baixa do respectivo regis
tro juntamente com a declaração final de liquidação. 

Art. 136 - Penalidade - A falta de cumprimento das obri
gações previstas nos arts. 130 a 135 será punida com multa de 
Cr$ 20 mil a Cr$ 200 mil. 

Título m 

DAS PESSD.<\S RFlSIDEI\'TES OU DOMlCJLlADAS 

NO EXTERIOR 

CAPÍTULO I 

DAS PESSOAS CONTRIBUINTES 

Art. 137 - Contribuintes - AB pessoas residentes ou domi
ciliadas no exterior são contribuintes do impÔ5to em relação aos 
rendimentos produzidos no país. 

P arágrafo único - Serão ainda tributadas corno pessoas re
sidentes no exterior: 

a) as que transferem residência para o país, ou para o ex
terior, nos casos previstos no art. 94; 

b) as pessoas de nacionalidade estrangeira a serviço de go
vernos estrangeiros ou organizações internacionais, em relação 
aos rendimentos produzidos no país (art. 98, § 1.0); 



c) os visitantes temporários que perceberem rendimentos 
produzidos no país. 

CAPÍTULO n 
DAS PESSOAS ISENTAS 

Art. 138 _ . Isenções - São isentos do impôsto: 

I - os Estados estrangeiros, inclusive as agências gover
namentais estrangeiras com personalidade de direito 
público; 

II - as organizações internacionais de que participé o 
Brasil e cujos rendimentos se tenha obrigado a 
isentar; 

III - as emprêsas estrangeiras de navegação marítima e 
aérea, se no país de sua nacionalidade as companhias 
brasileiras de igual objetivo gozarem de mesma 
isenção. 

CAPÍTULO m 

DO DOMICíLIO FISCAL 

Art. 139 - Residentes ou domiciliados no exterior - O do
micílio fiscal da pessoa natural ou jurídica residente ou domi
ciliada no exterior será o do seu procurador ou representante 
no país. 

Parágrafo único - Se o residente no estrangeiro permane
cer no território nacional por menos de doze meses e não tiver 
representante, o domicílio fiscal é o lugar onde estiver exeJ'
cendo sua atividade. 

CAPÍTULO IV 

DO REGISTRO NO DEPARTAMENTO DO IMPóSTO 
DE RENDA 

Art. 140 - Obrigação de registro - Estão sujeitas a regis
tro no Departamento do Impôsto de Renda tôdas as pessoas 
naturais ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no exterior. 
que possuam capitais aplicados no país, ou que percebam no 
Brasil, durante dois anos consecutivos, rendimento~ de qual
quer natureza. 

Art. 141 - Época do registro - O registro previsto neste 
artigo será requerido dentro de seis meses da entrada em vigor 
dêste Código, ou dentro de sessenta dias da data em que se 
verificarem as condições de sua obrigatoriedade. 



Art. 142 - Informações de 7'egistro - O registro das pes
soas residentes ou domiciliadas no exterior deverá ser reque
rido com as informações relativas a: 

I - nome ou denominação da pessoa titular do capital ou 
beneficiária dos rendimentos; 

TI - domicílio ou residência; 

111 - nome, qualificação, residência e número do registro 
do representante no país; 

IV - capital aplicado no país e respectivo registro na 
SUMOC; 

V - natureza e fontes dos rendimentos habitualmente per
cebidos no país. 

Art. 143 - A't1U%Zização das informações - O registro do 
'residente ou domiciliado no exterior será atualizado mediante 
preenchimento de formulário próprio indicando as modifica
ções ocorridas durante o último ano civil, anexo à declaração 
final de renda .apresentada pelo seu representante, ou, em 
qualquer caso, apresentado até 30 de abril do término de cada 
ano civil. 

Art. 144 - Número de registro - As pessoas residentes ou 
domiciliadas no exterior receberão no Registro do DIR um 
número próprio, o qual deverá constar obrigatoriamente: 

I - de todos os documentos apresentados ao Departamento 
do Impôsto de Renda; 

TI - dos recibos de qualquer natureza passados em seu 
liome no país; 

III - dos atos e contratos executados no país, e nos quais 
fôr parte; . 

IV - dos documentos relativos a remessas de capital ou 
rendimentos para o exterior. 

Art. 145 - Baixa do registro - A baixa do registro de 
pessoas residentes ou domiciliadas no exterior será pedida den
tro de sessenta dias da data em que deixarem de existir as 
condições de obrigatoriedade do registro. 

Art. 146 - Penalidades - A falta de cumprimento das obri
gações previstas nos artigos 140 a 145 sujeitará a pessoa resi
dente ou domiciliada no exterior, ou seu representante, à multa 
de Cr$ 20 mil a Cr$ 200 mil. 



LIVRO IH 

DA RENDA E SUA DETERMINAÇÃO 

Título I 

DA RENDA E SEU BENEFICIÁRIO 

Art. 147 - Renda líquida - Constitui renda líquida das 
pessoas naturais ou jurídicas a sorna dos rendimentos líquidos 
percebidos durante um período de determinação, com os abati
mentos ou ajustamentos previstos neste Código. 

Art. 148 - Ganhos líquidos em transação de capital- Cons
tituem ganhos líquidos em transação de capital a diferença 
maior entre os ganhos líquidos de capital a longo prazo e as 
perdas líquidas de capital a curto prazo realizada durante um 
período de determinação, com os abatimentos ou ajustamentos 
previstos neste Código. 

Art. 149 - Rendimentos brutos - São rendimentos brutos 
os ganhos ou proventos definidos e classificados neste Código 
corno: 

I - lucro operacional da emprêsa; 

II - lucros ou dividendos distribuídos pelas pessoas jurí-
dicas; 

III - juros; 

IV - aluguéis e royalties; 

V - remuneração do trabalho assalariado; 

VI - remuneração do trabalho autônomo e profissjonal; 

VII - prêmios de sorteios, pensões e lucros eventuais; 

VIII - ganhos de capital. 

Parágrafo único - Não constituem rendimento, para os 
efeitos dêste Código: 

I - o capital de apólice de seguro ou pecúlio pago por 
morte do segurado; 

II - o valor do bem ou direito adquirido por doação ou 
herança; 
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IH - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado 
pelo seu proprietário; 

IV - o valor de bôlsa de estudo ou prêmio de estímulo 
intelectual. 

Art. 150 - Rendimento líquido - Constitui rendimento 
líquido a diferença entre o rendimento bruto e as deduções por 
despesas, custos ou encargos necessários à sua produção ou 
percepção. 

Art. 151 - DedtLÇõe~ admitidas - Em cada espécie de ren
dimento somente serão a.dmitidas as deduções autorizadas por 
êste Código. 

Parágrafo único - Não admitindo êste Código deduções, 
ou não sendo estas declaradas ou comprovadas, será tributável 
o rendimento bruto. 

Art. 152. - RectLpera.ção de deduções - A recuperação de 
despesa, custo ou encargo deduzido em anterior período de 
determinação constitui rendimento do período em que ocorrer 
a recuperação. 

§ 1.0 - O rendimento, nessa hipótese, terá a mesma clas
sificação da dedução recuperada. 

§ 2.° - O disposto neste artigo não se aplica à recuperação 
de dedução que tenha sido estimada, no caso de contribuinte 
.sujeito ao regime financeiro de determinação. 

Art. 153 - Forma do rendimento ou dedução - O rendi
mento pode ser recebido e a dedução paga em moeda, bem, 
direito, serviço ou extinção de obrigação. 

Parágrafo único - A.. avaliação dos rendimentos ou dedu
ções, quando recebidos ou pagos em bens, direitos, serviços 
ou extinção de obrigação, obedecerá ao disposto nos arts. 169 
.a 171. 

Art. 154 - Rendimentos ilegais - Os rendimentos deriva
·dos de atividades ou t ransações ilegais, ou percebidos com in
fração à lei, são sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções 
·que couberem. 

Art. 155 - Despesa ilegal e penalidades - A despesa ilegal 
e as penalidades impostas como sanção pela violação de pre
ceitos legais não serão admitidas como dedução, despesa ou 
·custo. 

Art. 156 - Beneficiário do rendim.ento - Considera-se bene
ficiário do rendimento a pessoa à qual pertencer, de acôrdo 
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com a situação jurídica do bem que o produzir, ou como pres
tadora de serviço remunerado. 

Art . 157 - Transferência de rendimentos - A transferên
cia do direito a receber rendimento já realizado segundo os 
princípios do regime econômico de determinação não exonera 
o seu beneficiário da responsabilidade fiscal, ainda que esteja 
sujeito ao regime financeiro de determinação. 

§ 1.0 - A remuneração do trabalho assalariado, autônomo 
ou profissional será tributada como rendimento daquele que 
presta o serviço, ainda que o direito a recebê-la seja transferido 
antes da realização do rendimento. 

§ 2.° - O proprietário do bem ou direito não se exonera 
da responsabilidade fiscal pela transferência dos rendimentos 
futuros se conserva a propriedade ou o CO:1.trôle do bem ou di
reito que o produz, em condições que configurem a transação 
como mero instrumento de evasão da tributação progressiva. 

Art. 158 - Rendimentos em condomínio - Os rendimentos 
pertencentes em condomínio a mais de urna pessoa serão tribu
tados em cada uma na proporção de sua participação. 

Título 11 

DA D~IINAÇÃO DA RENDA 

CAPÍTULO I 

DOS PERíODOS DE DETERMINAÇÃO 

Art. 159 - Períodos de determinação - Os rendimentos, a 
renda líquida e os ganhos líquidos em transações de capité.l 
serão determinados segundo períodos anuais de realização. 

§ 1.0 - As pessoas naturais e as emprêsas individuais ou 
comuns de que sejam titulares terão os seus rendimentos, a 
sua renda líquida e os seus ganhos líquidos em transações de 
capital determinados por ano civil. 

§ 2.0 - O período de determinação da renda das pessoas 
jurídicas domiciliadas no país é o seu exercício social anual. 

§ 3.0 
- Coincidirá com o ano civil o exercício social das 

pessoas jurídicas que tenham por objeto a prestação de tra-



balho autônomo ou profissional e das sociedades civis referidas 
no artigo 122. 

§ 4.° - As pessoas jurídicas não previstas no parágrafo 
anterior deverão ter o seu exercício social encerrado no último 
dia de um dos trimestres civis. 

§ 5.° - O período de determinação dos residentes ou domi
ciliados no exterior será o ano civil. 

§ 6.° - Nos casos especiais previstos neste Código a dura
ção do período de determinação poderá ser inierior ou superior 
a um ano. 

Art. 160 - Independência dos períodos - Salvo nos casos 
especialmente previstos neste Código, serão considerados em 
cada período de determinação os rendimentos e as deduções 
nêle realizadas, e não serão computados os rendimentos ou as 
deduções realizadas em outros períodos. 

CAPÍTULO II 

DAS MODALIDADES DE DETERMINAÇÃO 

Art. 161 - ModaLidades de determinação - Salvo dispo
sição expressa dêste Código, a existência e o montante do 
rendimento ou dedução, da renda líquida ou dos ganhos líqui
dos em transações de capital, serão apurados pelo beneficiário, 
pela fonte pagadora ou pela administração do impôsto. 

§ 1.0 - O rendimento, a renda liquida ou os ganhos líqui
dos em transações de capital poderão ser também: 

a) estimados, quando êste Código autoriza a determinação 
do seu montante por estimativa, segundo critério nêle esta
belecido; 

b) presumidos, quando êste Código presume a sua exis
tência em função de determinado fato, em valor por êle esti-
mado; . 

c) arbitrados, quando fixados pela administração do im
pôsto, nos casos e segundo os critérios previstos neste Código. 

§ 2.° - A dedução estimada autorizada por êste Código 
independe de comprovação. 

Art. 162 - Apuração pelo beneficiário e pela fonte paga
dora - A apuração, determinação e declaração dos rendimentos 
percebidos ou pagos, da renda líquida ou dos ganhos líquidos em 
transações de capital percebidos, é dever legal dos respectivos 
beneficiários e das fontes pagadoras, com base nos seus assen
tamentos ou escrituração. 
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Art. 163 - Apuração peLa administração do impô.!to ........ A 
administração do impôsto deverá apurar e determinar Ol! ren
dimentos, a renda liquida e os ganhos líquidos em transações 
de capital dos contribuintes, com base: 

I - nas declarações, informações e esclarecimentos do 
beneficiário, da fonte pagadora ou de terceiros; 

li - em exame realizado nas anotações, comprovantes ou 
escriturações do beneficiário ou da fonte pagadora; 

IH - em qualquer meio de prova admitido em juízo. 

§ 1.0 - Tôdas as declarações e informações prestadas à 
administração do impôsto estão sujeitas à revisão, conferência 
e verüicação, por confronto com os elementos de cadastro de 
que dispuser, ou mediante ação fiscal direta no domicílio dg 
contribuinte ou do informante. 

§ 2.° - Com base nos rendimentos, na renda liquida ou 
nos ganhos líquidos de capital a longo prazo por ela apurados 
e determinados, a administração do impôsto lançará o impôsto 
ou a diferença de impôsto devido pelo contribuinte. 

Art. 164 - Rendimento ou Tenda presumida e estimada. -
O rendimento presumido não admitirá prova da sua inexistên
cia, nem determinação em valor diverso do estimado segundo 
os critérios dêste Código. 

§ 1.0 - O contribuinte poderá optar pela apuração do ren
dimento ou da renda liquida que êste Código autoriza detel'
minar por estimativa. 

§ 2.° - O rendimento e a renda líquida estimados serão 
líquidos de deduções. 

Art. 165' - Dedução estim.ada - A dedução estimada auto
rizada por êste Código não prejudica o direito do contribuinte 
a apurar o seu montante efetivo, observados os limites legais. 

Art. 166 - Rendimento, Tenda ou ganhos líquidos arbitTg~ 
dos - O rendimento, a renda líquida ou os ganhos líquidos de 
capital arbitrados pela administração do impôs to serão líqui-. 
dos de deduções. 

CAPÍTULO m 

DA AV ALIAÇAO DOS RENDIMENTOS E DEDUÇõES 

Art. 167 - Variações monetáTia.3 - Na determinação e 
avaliação dos rendimentos líquidos, da renda líquida e dos 
ganhos líquidos de capital serão corrigidos, nos casos e segundo 



as normas constantes dêste Código, as diferenças nominais 
resultantes de variações no poder aquisitivo da moeda nacional. 

Art. 168 - Rendimento e deduções em moeda estrangeira 
- Os rendimentos e deduções em moeda estrangeira serão 
convertidos para moeda nacional à taxa de câmbio em vigor 
no momento: 

I - do rendimento ou pagamento, se o beneficiário está 
sujeito ao regime financeiro de determinação; 

II - em que nasce o direito ao recebimento, ou a obrigaçã.J 
de pagamento, se o beneficiário está sujeito ao regime econô
mico de determinação. 

Art. 169 - Rendimentos e deduções em bens e serviços -
Os bens, direitos ou serviços em que forem recebidos os rendi
mentos ou pagas as deduções serão avaliados pelo seu valor 
de mercado, no momento do recebimento ou pagamento. 

Art. 170 - Valor de mercado - Se existe um mercado 
estabelecido e ativo para o bem, direito ou serviço, o valor de 
mercado será o efetivamente verificado nas compras e venda3 
em qualidade e quantidade semelhantes, e em condições normais 
do mercado. 

§ 1.° - Na falta de cotação efetiva de um mercado 
ativo, o valor de mercado poderá ser determinado com base no 
custo de aquisição para o proprietário do bem ou direito, ou 
no preço pago por terceiro na mesma época, ou em período 
anterior à transação. 

§ 2.° - Se o bem ou direito produz rendimentos, o capital 
necessário para produzir o montante do rendimento, à taxa de 
juros corrente no mercado, pode servir de base à determinação 
do valor de mercado, se outros elementos não invalidam êsse 
método de avaliação. 

§ 3.° - Na avaliação das ações sem cotação efetiva de mer
cado, ou de quotas ou partes de capital, ter-se-á em conta o 
valor do patrimônio líquido da emprêsa, a sua rentabilidade 
no passado, e as perspectivas de sua rentabilidade no futuro. 

§ 4.° - Na determinação do valor dos bens que não tenham 
efetiva cotação de mercado será do contribuinte o ônus de 
demonstrar o êrro da avaliação determinada pela administração 
do impôsto. 

Art. 171 - Rendimentos e deduções em extinção de o bri
gaçóes - Os rendimentos recebidos e as deduções pagas sob a 
forma de extinção de obrigações serão avaliados pelo montante 
das obrigações extintas, inclusive juros vencidos, se houver. 



CAPÍTULO IV 

DA REALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS E DEDUÇÕES 

Art. 172 - Realização dos rendimentos - A determinação 
dos rendimentos realizados em cada período poderá obedecer 
ao regime financeiro ou ao . regime econômico. 

Art. 173 - Regime financeiro de determinação - Na deter
minação pelo regime financeiro, salvo disposição legal especial 
para cada tipo de rendimento, dedução, abatimento, custo ou 
despesa, serão tidos como realizados: 

I - os rendimentos brutos efetivamente recebidos ou colo
cados à disposição do seu beneficiário em condições de serem 
por êle recebidos, à sua vontade; 

11 - as deduções e os abatimentos efetivamente pagos, e 
os estimados autorizados por êste Código; 

TIl - os encargos de depreciação, amortização e exaustão 
correspondentes ao período. 

§ 2.0 - Ainda no regime financeiro, em relação aos esto
ques observar-se-á o disposto nos artigos 197 e 198. 

Art.174 - Regime econômico de determinação - Na deter
minação pelo regime econômico, salvo disposição especial para 
cada tipo de rendimento ou dedução, despesa ou custo, serão 
tidos como realizados: 

I - os rendimentos em relação aos quais o beneficiário 
tenha adquirido definitivamente o direito ao recebimento, desde 
que seu valor possa ser estimado com aproximação razoável; 

II - as deduções por despes.as ou custos cuja obrigação 
de pagamento tenha nascido, desde que o seu valor possa ser 
estimado cOm aproximação razoável; 

III - os encargos de depreciação, amortização e exaustão 
correspondentes ao período; 

IV - as provisões para riscos que êste Código autoriza 
deduzir. 

CAPÍTULO v 
DA ESCRITURAÇÃO 

SEÇÃo I 

DOS REQUISITOS DA ESCRITURAÇÃO 

Art. 175 - Conceito - Entende-se por escrituração a ma
nutenção, com observância da técnica contábil e atrazo não 
superior a 60 (sessenta) dias, de assentamentos de operações, 
transações, rendimentos, custo ou deduções. 
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Art. 176 - Requisitos da escTituTação 
da escrituração: 

São requisitos 

I - compreender tôdas ,as operações ou ,transações de 
conta própria e alheia (discriminadas estas de forma a per
mitir a apuração dos resultados das operações por conta de cad~ 
comitente) e incluir todos os rendimentos, custos, despesas, 
deduções, encargos ou perdas; 

II - ser mantida em registros contábeis escriturados nos 
têrmos dêste Código; 

III - obedecer, sistemática e uniformemente, e de acôrdo 
com os preceitos dêste Código, (a) a um plano de contas e 
(b) aos métodos contábeis escolhidos; 

IV - ter os lançamentos comprovados mediante documen
tação guardada em boa ordem; 

V - estar sob a responsabilidade de profissional habili
tado, salvo quando a lei exp ressamente o dispensar. 

Parágrafo único - A falta de cumprimento das obrigações 
legais relativas à escrituração será punida com multa de Cr$ 2;() 
mil a Cr$ 1 milhão, independentemente de outras sanções apli
cáveis nos casos de sonegação de tributo, e sem prejuízo do 
direito da administração de arbitrar a renda sujeita a tri
butação. 

S!:ÇÃo II 

DAS PESSOAS OBRIGADAS À ESCRITURAÇÃO 

Art. 177 - Obrigação de mante1' escrituTaçã.o - São obri
gadas a manter escrituração qU& permita a apuração dos seus 
rendimentos: 

I - as pessoas jurídicas de direito privado; 

II - as emprêsas individuais e comuns (art. 234); 

III - as pessoas naturais que percebam rendimentos de 
trabalho autônomo ou profisisonal e que pretendam deduções 
apuradas em limites superiores às deduções estimadas autori
zadas por êste Código. 

§ 1.0 - O disposto neste artigo não se aplica às associações 
ou sociedades civis de caráter beneficente, filantrópico, cari
tativo, religioso, cultural, instrutivo, científico, artístico, lite
rário, recreativo e esportivo, salvo se receberem (a) subven
ções de pessoas jurídicas de direito público, ou (b) contribui
ções em montante anual superior a Cr$ 500 mil, que constituam 
deduções de pessoas naturais ou jurídicas. 
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§ 2.° - A escrituração das emprêsas referidas no inciso 
II compreenderá Os respectivos bens, operações, transações 00 
rendimentos, excluídos outros rendimentos que porventura 
perceba o seu titular. 

§ 3.° - A escrituração das. pessoas referidas no inciso lU 
poderá se resumir à receita bruta e às deduções relativas a'o 
trabalho autônomo ou profissional. 

Art. 178 - Escrituração descentralizada - A pessoa obri
gada à escrituração que tiver mais de uma dependência podel'"á 
manter escrituração descentralizada, desde que: 

I - os dados sintéticos de cada dependência sejam incorpo
rados na escrituração da matriz ou estabelecimento principal; 
ou, no caso de pessoa com sede no exterior qUe tenha mais de 
uma dependência no país, naquela correspondente ao seu domi
cílio fiscal; e 

li - as escriturações parciais tenham a mesma data de en
cerramento, observem o mesmo plano de contas e adot-em os 
mesmos métodos contábeis.. 

§ 1.0 - A incorporação de escrituraç~ descentralizadas 
deve ser feita de modo que: 

a) o total dos ativos e passivos representem a posição pe
rante terceiros, eliminadas as contas entre cada uma das escri
turações parciais, quer correspondentes a operações, quer rela
tivas a investimentos, participações, capital, reservas ou lucros 
acumulados; 

b) a demonstração de resultados represente o total daS re
ceitas e despesas de tôda a escrituração perante terceiros, eli
minadas as receitas e despesas entre dependências, e entre 
estas e a matriz. 

§ 2.° - Para os efeitos dês te Código, consideram-se depen
dências as filiais , sucursais, agências ou estabelecimentos. 

Art. 179 - Escrituração de empTêsas associadas - As escri
turações de emprêsas associadas obedecerão obrigatoriamente 
aos mesmos métodos contábeis, terão a mesma data de encerra
mento, e as relações entre as emprêsas serão registradas de 
modo a permitir a clara determinação dos rendimentos de cada 
uma. 

Parágrafo único - Consideram-se emprêsas associadas entre 
si, para os efeitos dêste Código: 

a) as que têm a maioria do seu capital com direito a voto 
de propriedade da mesma pessoa natural, de pessoas naturai"5 



parentes entre si, ou de um mesmo grupo de sócios ou acionis
tas; 

b) a emprêsa de contrôle e sua subsidiária ou subsidiárias, 
entendendo-se como emprêsa subsidiária aquela cujo capital 
com direito a voto pertence, na maioria, a outra emprêsa, ou a 
outras emprêsas associadas entre si. 

sEÇÃo m 

DOS REGISTROS CONTÁBEIS E SUA ESCRlTURAÇÃO 

Art. 180 - Registros contábeis - Para os efeitos dêste 
Código, são considerados registros contábeis quaisquer reposi
tórios de lançamentos que satisfaçam aos seguintes requisitos : 

I - sejam escriturados, manual ou mecânicamente, em 
idioma e moeda nacionais, de forma clara, uniforme e por 
ordem cronológica, sem rasuras, borrões ou emendas; 

II - tenham finalidades especilicas no registro ou contrôle 
das operações ou transações objeto da escrituração, integrando
se no conjunto da escrituração mediante referências e remissões 
recíprocas; 

lI! - contenham indicações precisas quanto à origem dos 
lançamentos, permitindo a sua individualização e a pesquisa 
até a identificação inequívoca dos documentos básicos que 
comprovem as operações ou transações registradas, admitido o 
registro mensal englobado de cada espécie de lançamento. 

§ 1.° - Na escrituração dos registros contábeis é permitido 
o arredondamento das frações de cruzeiros. 

§ 2.° - Os contribuintes cujo capital fôr superior a Cr$ 500 
milhões poderão escriturar os registros contábeis em milhares 
de cruzeiros, mediante arredondamento das frações, desde que 
nos registros, publicações de balanços e demonstrações de re
.sultados e nos documentos apresentados à administração do im
põsto, constem, de forma clara, os dizeres "em milhares de cru
zeiros". 

§ 3.° - O arredondamento, nos casos dos parágrafos 1.° e 
2.°, será feito desprezando-se a fração inferior à metade da 
u nidade e aumentando-se uma unidade, se a fração fôr igual 
ou superior à metade. 

Art. 181 - Codificação de títulos e históricos - Se os re
gistros contábeis forem escriturados por processos que utilizem 
codificação de tí tulos de contas ou de históricos de lançamentos, 
será obrigatória a manutenção de registro especial dos códigos 
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utilizados, do qual constarão a explicação do processo de codi,.. 
ficação adotado e a tradução dos códigos. 

Parágrafo único - Qualquer modificação ou acréscimo n03 

códigos utilizados deverá ser anotada no registro referido neste 
artigo, com indicação da data em que passou a vigorar. 

Art. 182 - Registros obrigatório$ - São registros contábeis 
obriga tórios: 

I - o razão geral, que classificará os lançamentos por can
tas, e que poderá conter sàmente as contas gerais, desde que 
seja desdobrado em razões ou razonetes auxiliares que indu
am as contas e sub contas complementares até o detalhe nece-!
sário à identificação dos dados constantes das declarações ~u 
informações do contribuinte à administração do impôsto; 

rI - registros de estoques, que deverão ser mantidos de 
acôrdo com o disposto nos artigos 195 e seguintes; 

lI! - registros de compras, nos quais serão registradas, se
paradamente, as aquisições para o ativo imobilizado e para fins 
comerciais, industriais ou de consumo; 

IV - registros das inversões, que deverão ser mantidos de 
acôrdo com o disposto nos artigos 200 e seguintes; 

V - registros da receita bruta, que deverão ser mantidos 
de acôrdo com o disposto nos artigos 204 e seguintes. 

§ 1.0 - As emprêsas individuais e as pessoas jurídicas cujo 
rendimento fôr determinado por estimativa serão obrigadas sO
mente à manutenção dos registros da receita bruta. 

§ 2.° - As pessoas naturais beneficiárias de rendimentos do 
trabalho autônomo ou profissional e que mantiverem escritu
ração são obrigadas a ter apenas os registros referentes à rece':'
ta bruta e às despesas ou deduções pretendidas. 

§ 3.° - Poderão deixar de manter os registros de que tratam 
os incisos lI, III e IV as pessoas naturais ou jurídicas que, pela 
natureza do seu objeto ou atividade não tenham operações ou 
transações da espécie a cuja escrituração se destinam os regis
t::-os referidos naqueles incisos. 

§ 4.° - Os livros ou registros mantidos e escriturados em 
obediência a outras leis fiscais poderão ser usados como regi'5-
tros contábeis, desde que contenham as informações e os requi
sitos exigidos por êste Código. 

§ 5.° - Além dos registros previstos neste artigo, a pessoa 
natural ou jurídica será obrigada a manter os livros auxiliares 
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que, de acôrdo com a organização da sua escrituração, sejam 
indispensáveis para que esta satisfaça aos requisitos do art. 176. 

§ 6.° - Os registros contábeis exigidos por êste Código po
derão ter qualquer denominação interna ou particular do con
tribuinte, desde que correspondam às finalidades previstas. 

§ 7.° - No caso de perda, extravio ou destruição de regis
tro contábil obrigatório, dentro de 15 (quinze) dias da ocorrên
cia a emprêsa deverá comunicar o fato à administração do im
pooto, a qual determinará as providências necessárias à preser
vação dos interêsses da arrecadação do impôsto. 

§ 3.° - A falta de comunicação referida no parágrafo ante
rior sujeitará a emprêsa às penalidades pelo descumprimento 
da obrigação legal de manter escrituração, e autorizará o arbi
tramento da sua renda. 

Art. 183 - Modews dos registros - Os registros contábeis 
podem ser de qualquer modêlo, encadernados, em fichas ou 
fôlhas sôltas, ou em fôlhas impressas por equipamentos de apu
ração mecânica ou eletrônica de dados. 

§ 1.0 - Serão obrigatoriamente, encadernados, com fô~bas 
numeradas seguidamente, o razão geral e, nos casos previstos 
'nos parágrafos 1° e 2'1 do art. 182 os registros alí referidos. 

§ 2.° - O razão geral, quando escriturado mecânicamente, 
nu impresso por sistema de apuração mecânica ou eletrônica, 
poderá ser escriturado em fôlhas sôltas, que serão numeradas 
reguidamente e encardenadas dentro de 6 (seis) meses da data 
do encerramento de cada período anual de escrituração. 

Art. 184 - Autenticação doS' registros - Os registros con
tábeis serão autenticados mediante têrrnos de abertura e encer
ramento e terão suas fôlhas ou fichas rubricadas pelo profissio
nal ou profissionais responsáveis pela escrituração. 

§ 1.0 - Antes do início da escrituração do registro, a assi
natura do profissional no têrmo de abertura dos livros que 
devem ser obrigatoriamente encadernados (art. 183, § 1.0) terá 
sua data certificada mediante reconhecimento de firma por ofi
cial público de notas, ou mediante visto em qualquer repartição 
fiscal federal. 

§ 2.° - No caso do art. 183, § 2.°, a assinatura do profissio
nal responsável no têrmo de encerramento do razão geral en
cadernado depois de escriturado terá a sua data certificada de 
acôrdo com o parágrafo anterior. 



SEÇÃo IY 

DOS MÉTODOS CONTÁBEIS 

Art. 185 - Dos métodos contábeis - Onde a lei não dispõe 
sôbre o método de contabilização poderão ser adotados na es
crituração os métoc;ios escolhidos pelo contribuinte, desde qu.e: 

I - sejam compatíveis com a boa técnica contábil; 

II - satisfaçam aos requisitos da escrituração enumerados 
no art. 176; e 

III - permitam a clara determinação dos rendimentos. 

Parágrafo único - Para os efeitos dêste artigo, entendem
se como métodos contábeis o regime de determinação no tempo 
e os critérios contábeis. 

Art. 186 - Regime de determinação no tempo - Ressalva
dos os casos em que êste Código prevê o método a ser adotado 
em relação a determinadas espécies de rendimentos, operações 
ou atividades, a escrituração poderá obedecer ao regime finan
ceiro ou ao regime econômico de determinação no tempo (arts. 
173 e 174). 

§ 1.0 - A escrituração deverá manter unüormidade de re
gime de determinação, o qual, uma vez adotado, não poderá ser 
alterado, ainda que incorreto ou contrário a dispositivo legal, 
sem prévia autorização da administração do impôsto, à vista de 
requerimento que explique as razões da alteração e os seus 
efeitos sôbre a apuração dos rendimentos no ano em que fôr 
procedida. 

§ 2.° - Se dentro de 60 (sessenta) dias da apresentação a 
administração do impôsto não se manilestar sôbre o requeri
mento referido no parágrafo anterior, será êle tido como defe
rido. 

§ 3.° - No caso de fusão ou incorporação de emprêsas, o 
contribuinte poderá, independentemente de requerimento à 
administração do impôs to, uniformizar o regime de determina
ção no tempo, adotando o da emprêsa de maior capital. 

Art. 187 - Critérios contábeis - Entende-se como critério 
contábil o tratamento dado ao registro de cada item, tais como 
os critérios de apreçamento de estoques, de depreciação, exaus
tão, amortização, de apropriação de receitas e despesas, e outros 
i;emelhantes que afetem os resultados da emprêsa. 

§ 1.0 - A escrituração deverá obedecer a critérios contábeis 
uniformes, os quais, uma vez adotados, somente poderão ser al
terados nos têrmos dos parágrafos 1.0 e 3.° do artigo anterior. 
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§ 2.° - O disposto no parágrafo anterior não se aplica às al
terações de pequena significação, ou que não afetem a apuração 
do resultado da emprêsa. 

SEÇÃo v 

DOS PLANOS DE CONTAS 

Art. 188 - Uniformidade - A escrituração deverá obede
cer sistemàticamente a um plano de contas escolhido pelo cc:;.
tribuinte, observado o disposto nêste Código. 

Parágrafo único - No caso de alteração no plano de contas, 
o contribuinte manterá registro das modificações feitas, indi
cando a correspondência entre as contas antigas e novas em 
condições de perm itir a comparação de dados sob diferent~ 
classificação. 

Art. 189 - CCYntas gerais - O plano de contas obedecerá 
obrigatàriamente à seguinte organização geral: 

I - o ativo será classificado em: 

a) circulante, compreendendo os valôres disponíveis e rea
lizáveis a curto prazo, tais como os saldos em caixa, em bancos, 
valôres mobiliários. contas a receber de fregueses ou clientes, 
outras contas a receber, estoques, valôres depositados, p aga
mentos antecipados e despesas diferidas; 

b) realizável a longo prazo, compreendendo os saldos r ea
lizáveis em prazo superior ao ciclo normal operacional e 0'3 

saldos a receber por adiantamento a emprêsas associadas, a c.i
retores, sócios, acionistas e participantes; 

c) investimentos, compreendendo as inversões financeiras 
de caráter permanente, sejam empréstimos, adiantamentos cru 
participações em capital, e os bens móveis ou imóveis estranhos 
às operações da emprêsa e não destinados à manutenção da 
fonte produtora; 

d) imobilizado, compreendendo os bens destinados à manu
tenção das atividades da emprêsa; 

e) intangível, compreendendo os valôres de marcas, p aten
tes, fundo de comércio e gastos a amortizar, tais como os de 
pesquisas, de desenvolvimento, de organização e pre-operacio
nais ou pre-industriais; 

f) contas de resultados. 

II - o passivo será classificado em: 
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a) circulante, compreendendo tôdas as responsabilidades 
correntes, inclusive as estimativas ou provisões para riscos ou 
encargos pendentes; 

b) exigível a longo prazo, compreendendo os saldos liqui
dáveis em prazo superior ao ciclo normal operacional e repre
sentando financiamentos com juros, a prazo convencionado; 

c) diferido, compreendendo as receitas correspondentes a 
exercícios futuros; 

d) exigível por associados, compreendendo os saldos cre
dores de sócios ~cionistas, matrizes ou emprêsas associadas, 
sempre que não vencerem juros e tenham a natureza de capital 
adicional; 

e) não exigível, compreendendo as contas de capital, corre
ção do capital, auxílios ou subvenções para inversão, reservas, 
e lucros ou prejuízos acumulados; 

f) contas de resultados. 

§ 1.0 - As contas passivas de regularização do ativo tais 
como provisões para contas duvidosas, depreciação, exaustão 
ou amortização, serão apresentadas como deduções dos respec
tivos grupos ativos. 

§ 2.° - As contas de prejuízos acumulados e de capital a 
integralizar, quando houverem, serão apresentados ·como dedu
ções do grupo do não exigível. 

§ 3.0 - Mediante Decreto do Poder Executivo poderá ser 
estabelecida, para cada espécie de atividade, uma subdivisão 
das contas gerais constantes dêste artigo, e esta subdivisão pa
dronizada será obrigatória para as sociedades anônimas e socie
dades por quotas de responsabilidade limitada. 

§ 4.° - A padronização referida no parágrafo anterior 
abrangerá apenas até a primeira ~!Ubdivisão das contas gerais 
previstas neste artigo, cabendo ao contribuinte escolher as d~
criminações subseqüentes. 

§ 5.° - Para os efeitos dêste Código o grupo de contas não 
exigível referido na alínea ((e" dêste artigo, constituirá o patri
mônio líquido da emprêsa. 

§ 6.° - Somente poderão ser denominados reservas os saldos 
eorrespondentes à apropriação de lucros acumulados, quer da 
renda líquida, quer de ganhos de capital. 

§ 7.° - Constituem provisões os valôres computados nos 
custos ou despesas como correspondentes a riscos ou encargos 
pendentes. 

65 



SEÇÃO VI 

DA COMPROVAÇÃO DOS LANÇAMENTOS 

Art. 190 - Guarda de documentos - Os lançamentos nos 
registros contábeis deverão ser comprovados por documentação 
básica constituída de: 

I - contratos, recibos, duplicatas, faturas, notas fiscais ou 
outros papéis comerciais revestidos das formalidades legais; 

11 - correspondência; e 

III - papéis ou formulários internos do contribuinte, quan
do tais documentos, por sua utilização contínua e sistemática, 
constituem elementos fidedignos de administração e contrÔle. 

Parágrafo único - O contribuinte é obrigado a manter or
ganizada a documentação básica, em condições de permitir a 
identificação de documentos através das remissões constantes 
dos registros contábeis. 

Art. 191 - VaLor dos lançamentos - Os lançamentos ba
seados em comprovação hábil fazem prova do fato contabiliza
do, se a escrituração obedece às normas e satisfaz aos requisito;; 
legais. 

Parágrafo único - Essa prova poderá, entretanto, ser ilidi
da por qualquer outro meio admitido em juízo. 

SEÇÃo Vil 

DOS PERÍODOS DE ESCRITURAÇÃO 

Art. 192 - Duração - A escrituração será dividida em pe
ríodos anuais, correspondentes aos períodos de determinação de 
rendimentos (art. 159). 

§ 1.0 - O contribuinte poderá manter períodos de escritu
ração de duração inferior a um ano, desde que a soma de dois 
ou mais períodos complete o período anual. 

§ 2.° - O período de escrituração poderá ser inferior ou su
perior a um ano, nos casos de início ou extinção da emprêsa, e 
de alteração da data de encerramento do período anual. 

Art. 193 - Alteração do término do período - A alteração 
do término do período de escrituração depende de prévia apro
vação da administração do impôsto, à vista de requerimento do 
contribuinte explicando as razões de ordem administrativa, 
econômica ou financeira que justificam a alteração. 
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§ 1.0 - Se o requerimento referido neste artigo não fôr de
cidido dentro de 90 (noventa) dias de sua apresentação consÍ
derar-se-á deferido. 

§ 2.° - Independe de prévia autorização a alteração de pe
nado de escrituração no caso de fusão , incorporação ou asso
ciação de emprêsa, a fim de uniformizar a data de encerramen
to. 

Art. 194 - Do período inicial - O período inicial de escri
turação da emprêsa será o compreendido entre a data do início 
do negócio e a data do encerramento do período de determina
ção, e não poderá ter duração superior a 12 (doze) meses. 

SEÇÃO vm 

DOS REGISTROS DE ESTOQUES 

Art. 195 - Compreensão - Serão escriturados nos regis
tros de estoques todos os bens destinados à venda ou a integrar 
os bens produzidos e destinados à venda, e todos os bens total 
ou parcialmente produzidos. 

§ 1.0 - Os bens que se destinam exclusivamente ao consu
mo na produção poderão ser classificados como despesas dife
ridas para serem incorporados ao custo à medida do seu consu
mo. 

§ 2.° - Os bens de consumo eventual poderão ser registra
dos diretamente como custos. 

§ 3.° - As existências apuradas por inventário ou por saldo 
dos regístros deverão incluir todos os bens em estoque, sem 
qualquer omissão. 

§ 4.° - Devem constar dos regist ros de estoques, além 
das existências em quantidades, os respectivos valôres unitários 
e globais e as especificações que facilitem a identificação dos 
diversos itens. 

§ 5.° - Os bens deteriorados, danificados ou por qualq uer 
razão imprestáveis, poderão ser eliminados das existências. 

Art. 196 - Registro de inventário - Nos registros de esto
ques por inventário deverão constar, no mínimo, as existências 
apuradas por inventário na data do balanço. 

Art. 197 - Registro permanente - As emprêsas poderão 
manter registros de estoques para escrituração de tôda a movi
mentação dos estoques, caso em que os saldos da movimentação 
na data do balanço constituirão as existências referidas no 
artigo anterior. 
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Parágrafo único - A escrituração do registro permanente 
de estoques obedecerá o brigatóriamente ao regime econômico 
de determinação. 

Art. 198 - Critérios de rwaliação - A determinação do 
valor dos estoques será feita pelo custo ou pelo menor valor 
entre o custo e o preço de mercado. 

§ 1.0 - O custo dos bens existentes no encerramento do pe
ríodo de escrituração será o dos adquiridos mais recentemente, 
isto é , na escrituração dos estoques os bens considerar-se-ão 
vendidos ou aplicados na produção na ordem cronológica da 
sua aquisição. 

§ 2.° - O custo dos bens em estoque corresponderá ao custo 
histórico de aquisição, inclusive despesas de transporte, mani
pulação e outras semelhantes necessárias à sua aquisição e ao 
seu recebimento. 

§ 3.° - Somente quando o contribuinte mantiver sistema 
de contabilidade de custo integrado e coordenado com o siste
ma de escrituração, e que adote o método previsto no parágrafo 
1.0 dêste artigo, será admitida a utilização dos custos apurados 
para avaliação dos estoques de materiais em processamento e 
dos produtos. 

§ 4.° - Se a escrituração do contribuinte não satisfazer às 
condições referidas no parágrafo anterior, os estoques serão 
avaliados: 

a) os de materiais em processamento, pelo dôbro do custo 
das matérias primas adquiridas mais recentemente; 

b) os produtos, em valor correspondente a 70 ~/o do preço àe 
venda na época do balanço. 

§ 5.° - Os estoques de produtos agrícolas, animais e extra
tivos poderão ser avaliados ao& preços correntes de mercado, 
,conforme as práticas usuais em cada tipo de atividade. 

§ 6.° - Não serão admitidas na avaliação dos estoques redu
ções de valor por depreciações estimadas ou mediante provisões 
para oscilação de preços, nem a manutenção de estoques "bási
,ços" ou "normais" a preços constantes ou nominais .. 

Art. 199 - Operações a têrmo - As operações a têrmo per
mitidas por lei e de acôrdo com as práticas comerciais, sôbre 
estoques de algodão, café, cereais ou outros semelhantes, deve
rão ser escrituradas em separado das contas de estoques. 

Parágrafo único - Os ganhos ou perdas sôbre operações (l 

têrmo em aberto na data do balanço deverão ser apurados em 



função das cotaçóes de mercado nessa data ou na última cota
ção anterior à data do balanço. 

S~ç.ÃO IX 

DOS REGISTROS DAS INVERSÕES 

Art. 200 - Compreensão - Nos registros das inversões 
serão escriturados o custo de bens e direitos , e respectivas cor
reções monetárias, quotas de depreciação, amortização e exaus
tão, constantes (a) do imobilizado, (b) do intangível e (c) dos 
investimentos. 

Art. 201 - Registro do imobilizado - O registro do imobi
lizado será discriminado em sub contas, com o detalhe compatí
vel com o tipo de atividade e a dimensão da emprêsa, em con
dições de permitir: 

I - a aplicação de diferenças, métodos ou taxas de depre
ciação, segundo a natureza dos bens; 

rI - a correção monetária do valor histórico de aquisição 
e da correspondente depreciação acumulada, para cada conjun
to ou classe de bens; 

IH - a determinacão do valor residual atualizado para 
cada conjunto ou classe 'de bens. 

§ 1° - O registro do imobilizado discriminará, para cada 
conta ou grupo de contas em que se subdividir: 

a) a formação da conta pelo valor histórico de aquisição 
dos bens.e o respectivo ano civil de aquisição; 

b) as correções monetárias do valor histórico de aquisição; 

c) a formação da respectiva depreciação, segundo os anos 
civis de registro; 

d) as correções monetárias das depreciações registradas. 

§ 2.° - A baixa dos bens retirados do ativo será feita pelo 
valor histórico de aquisição corrigido pelo coeficiente adotado, 
na última correção do balanço, para o ano da respectiva aquisi
ção, deduzida a depreciação correspondente, pelo seu montante 
corrigido segundo o último balanço e de depreciação constituí
da no exercício. 

§ 3.° - Quando a discriminação do ativo imobilizado não 
permitir a identificação do ano de aquisição do bem deixado, 
presumir-se-á a sua aquisição no primeiro ou primeiros anos de 
formação da conta em que estiver registrado. 
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Art. 202 - Registro do intangível - O registro do intangí
vel obedecerá ao disposto no artigo anterior, aplicando-se a 
amortização ou exaustão as normas de registro referentes à de
preciação. 

Art. 203 -Registro dos Investimentos - O registro dos in
vestimentos em bens corpóreos obedecerá às normas relativas 
ao registro do imobilizado. 

§ 1.0 - O registro dos investimentos em ações, quotas ou 
partes do capital de outras emprêsas será feito pelo custo his
tórico de aquisição, computando-se as compensações pagas pela 
emprêsa investidora. 

§ 2.° - O custo de aquisição referido no parágrafo anterior 
não está alterado nos casos de recebimento, independentemen
te de pagamento, de ações, quotas ou partes resultantes da cor
reção monetária do balanço, ou da incorporação ao capital dos 
valôres referidos no artigo 266, inciso l. 

§ 3.° - Nos casos do artigo anterior será registrada apenas 
a quantidade das ações, quotas ou partes recebidas, sem altera
ção do valor de aquisição. 

§ 4.° - O custo de aquisição não será alterado, outrossim, 
nos casos de aumento do valor nominal de ações, quotas ou 
partes do capital, em virtude de correção do balanço ou da in
corporação ao capital dos valôres referidos no artigo 266, inci
so 1. 

§ 5.° - As baixas dos investimentos em ações, quotas oU 

partes do capital de outras emprêsas será feita pelo preço médio 
de aquisição, corrigido monetàriamente. 

SEÇÃO X 

DOS REGISTROS DA RECEITA BRUTA 

Art. 204 - Compreensão - Nos registros da receita bruta 
serão escrituradas as vendas mercantis, as vendas de bens e 
serviços de qualquer natureza e as notas ou faturas de presta
ção de serviços. 

Art 205 - Receita bruta - Regime econômico - No regi
me econômico de determinação a receita bruta compreenderá 
tôdas as importâncias que possam ser atribuídas a vendas de 
bens e serviços completadas durante o período de escrituração, 
independen temente do efetivo recebimento do seu valor. 

§ l.0 - Consideram-se completadas as vendas quando o di
reito de receber o valor do bem é certo e incondicional. 
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§ 2.° - A receita bruta não incluirá os descontos concedi
dos incondicionalmente, segundo as condições de venda. 

§ 3.° - Os descontos prometidos pelo pagamento em deter
minado prazo somente poderão ser deduzidos quando efetiva
m~nte concedidos; salvo se a emprêsa adotar ur.iformemente o 
critério de registrá-los conjuntamente com a venda. 

Art. 206 - Receita bruta - Regime financeiro - No regi
me financeiro de determinação a receita bruta compreenderá 
as importâncias efetivamente recebidas e a receita colocada à 
disposição da emprêsa, em condições de ser recebida a qualquer 
tempo, à sua vontade, quer em moeda, quer em títulos cambiais 
negociáveis. 

SEÇÃO XI 

DAS VENDAS A PRESTAÇÃO E DOS CONTRATOS A LONGO PRAZO 

Art. 207 - Vendas a prestação - Nas vendas a prestação 
o rendimento será tido como realizado proporcionalmente ao 
valor das prestações, recebidas em cada período se a escritura
ção é mantida em condições de permitir a clara determinação do 
rendimento sob êsse regime. 

§ 1.0 - A emprêsa deverá manter discriminadas as presta
ções recebidas em função do período em que a venda foi reali
zada, a fim de poder aplicar as respectivas percentagens de de
terminação de rendimentos. 

§ 2.° - No caso de venda de determinado bem a prestação, 
quando êste Código autorizar a apuração do rendimento de 
acôrdo com o recebimento do preço, será determinada a per
centagem do montante total do rendimento líquido em relação 
ao valor de alienação ou liquidação, considerando-se realizada 
em cada ano a importância resultante da aplicação dessa per
centagem sôbre a parcela do valor de alienação ou liquidação 
recebida no mesmo ano. 

Art. 208 - Contratos a longo prazo - Nos casos de contra
tos de empreitada de construção de estradas, portos, edifícios 
ou navios, ou de desenho, fabricação ou instalação de conjun
tos industriais, ou outros semelhantes, cOm prazo de execução 
superior a um ano, a apuração do rendimento poderá ser feita 
por obra, bem, serviço ou instalação completada. 

§ 1.0 - O rendimento apurado nesses contratos poderá ser 
considerado como realizado no período de escrituração em que 
se completar a obra, bem, serviço ou instalação. 
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§ 2.° - As emprêsas a que se refere êste artigo poderão 
igualmente apurar o seu lucro operacional em períodos anuais 
computando como receita bruta do período a parcela do preço 
total contratado correspondente à percentagem da obra, equi
pamento, serviço ou instalação j á executada, calculada esta per
centagem em têrmos físicos. 

§ 3.0 
- Exercida a opção por um dos métodos de determi

nação previstos neste artigo, a emprêsa deverá mantê-lo uni
formemente para todos os seus contratos, e só poderá alterá-lo 
nas condições previstas no artigo 186, §§ 10 a 30. 

SEÇÃO xn 

DOS BALANÇOS 

Art. 209 - Obrigação de levantar balanço - Tôdas as 
pessoas jurídicas e tôdas as emprêsas individuais ou comuns 
são obrigadas a levantar um balanço geral na data de encerra
mento do período anual de escrituração. 

Art. 210 - Agrupamento das contas - O balanço geral de 
tôdas as pessoas jurídicas deverá agrupar as contas gerais se
gundo o disposto no artigo 189, e as sociedades por ações e por 
quotas de responsabilidade limitada deverão observar a padro
nização a que se referem os §§ 3.0 e 4.0 do mesmo artigo. 

SEÇÃo xm 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO 

Art. 211 - Obrigação da correção - Os balanços levantados 
no encerramento de cada período anual de escrituração terão os 
seus valôres monetários corrigidos, observadas as normas desta 
ieÇão. 

Art. 212 - Coeficientes de correção - A correção será efe
tuada com a u tilização dos coeficientes fixados periodicamente 
pelo Conselho Nacional de Economia: 

I - para o mês de dezembro de cada ano, como traduzindo 
a variação no poder aquisitivo da moeda nacional entre êsse 
mês e: 

a) o mês de dezembro anterior; e 

b)., a média anual de cada um dos anos civis anteriores. 

11 - para o último mês de cada trimestre civil, traduzindo 
8. variação no poder aquisitivo da moeda nacional entre êsse 
mês e o último mês de cada um dos trimestres civis anteriores. 
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Art. 213 - Contas do ativo su.jeitas a correção - Estão su-
jeitas a correção as seguintes contas do ativo: 

I - imobilizado e respectivas depreciações; 

rI - intangível e respectivas amortizações ou exaustões; 

lU - investimentos em bens corpóreos, ações, quotas ou 
partes do capital de outras emprêsas, e outros bens ou direitos, 
salvo aquêles correspondentes a crédito em moeda não sujeitos 
a atualização monetária; 

·IV - créditos em moeda nacional cujo principal, de acôrdo 
com dispositivo contratual ou legal, esteja sujeito a variação ou 
ajustamento monetário; 

V - créditos em moeda estrangeira. 

Art. 214 - Correção do ativo imobilizado - Será corrigido 
o custo histórico de aquisição dos bens integrantes do ativo 
imobilizado, depois de deduzida a parcela do ativo correspon
dente ao saldo devedor de empréstimos tomados em qualquer 
órgão ou autarquia federal, estadual ou municipal, ou em qual
quer banco controlado pelos Governos feder~l e estadual ou 
municipal, salvo se: 

I - o empréstimo contém cláusula de correção do saldo de
vedor em função da variação do poder aquisitivo da moeda na
cional, ou forma semelhante de indexação; 

rI - ou, embora o empréstimo não tenha originalmente 
previsto essa condição, a emprêsa concordar com o credor na 
modificação do contrato, para sua inclusão. 

§ 1.0 - O custo histórico de aquisição é a importância em 
moeda nacional constante da escrituração da emprêsa, sem 
qualquer correção ou reavaliação, pela qual o bem foi adquiri
do, convertidos os valôres em moeda estrangeira à taxa de câm
bio vigente na época da aquisição ou incorporação. 

§ 2.° - Não serão corrigidos no custo de aquisição os prejuÍ
zos de câmbio que tenham sido capitalizados antes da vigência 
dêste Código. 

§ 3.° - Para efeitos de correção serão apurados os aumen
tos de ativo em cada ano civil , ao custo histórico de aquisição, 
dos quais serão deduzidos, nos anos de sua aquisição, os bens 
posteriormente baixados, física e contàbilmente. 

§ 4.° - O custo de aquisição corrigido monetàriamente cor
responderá ao resultado da multiplicação dos aumentos anuais 
de ativo pelo coeficiente de correção correspondente ao respec
tivo ano civil. 



§ 5.° - Os coeficientes aplicáveis na correção do ativo imo
bilizado são os referidos no art. 212, inciso I , alínea b. 

§ 6.° - Se o balanço não fôr levantado a 31 de dezembro, 
as coeficientes em vigor serão ajustados para o último mês do 
trimestre civil de encerramento, pela utilização dos coeficien
tes referidos no art. 213, inciso lI. 

§ 7.° - A depreciação a.cumulada será corrigida segundo as 
normas e pela aplicação dos mesmos coeficientes adotados para 
a correção do custo histórico de aquisição dos bens, depois de 
deduzida, nos anos da sua formação, a parcela das depreciações 
referentes aos bens baixados e aos bens não sujeitos a correção 
correspondentes a empréstimos de órgãos ou bancos públicos. 

§ 8° - A variação nos valôres do custo histórico dos bens 
e da depreciação acumulada, resultante da correção procedida 
nos têrmos dêste artigo, será registrada nas contas ou subcontas 
respectivas. 

Art. 215 - Correção do intangíveL e dos investimentos -
A correção dos bens e direitos registrados no intangível e dos in
vestimentos passíveis de correção obedecerá às mesmas normas 
previstas para o ativo imobilizado, aplicando-se às amortiza
ções e exaustões registradas o disposto em relação às depre
ciações. 

Art. 216 - Créditos e valóres em moeda nacional - Se a 
emprêsa tiver créditos, títulos ou valôres em moeda nacional, 
seja como investimento, seja como ativo circulante ou a longo 
prazo, cujo principal esteja sujeito a correção monetária nos 
têrmos de disposição legal ou contratual, registrará obrigato
riamente, na data do balanço, as variações monetárias porven
tura verificadas em relação à importância pela qual estão escri
turados. 

Art. 217 - Créditos e vaLô?"es em moeda estrangeira - se a 
err..prêsa tiver créditos, títulos ou valôres em moeda estrangeira, 
registrará obrigatoriamente, na data do balanço, as variações no 
seu valor em moeda nacional, pela sua avaliação à taxa de 
câmbio em vigor nessa data. 

Art. 218 - Bens em construção ou aquisição - Ficarão su
jeitos à correção, durante o período de sua construção, instala
ção, aquisição ou formação, os bens que, por sua destinação, 
devam integrar o imobilizado, o intangível ou os investimentos. 

§ 1.0 - Se a aquisição é definitiva, os bens objeto de 
aquisição ou promessa de aquisição para pagamento a prazo, 
serão corrigidos como integrantes do ativo da emprêsa adqui
rente, vedada a sua correção no ativo da emprêsa que aliena ou 
promete alienar. 
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· § 2.° - Nos casos do parágrafo anterior, o valor sujeito à 
correção será o da aquisição ou promessa de aquisição, seja qual 
fôr a parcela efetivamente paga dêsse valor. 

Art. 219 - Contas do passivo sujeitas à correção - Estão 
sujeitas à correção as seguintes contas do passivo: 

I - capital integralizado, correção do capital, reservas, e 
lucros ou prejuízos acumulados; 

II - os auxilios, subvenções ou out ros recursos públicos 
não exigiveis recebidos pela emprêsa como auxílio para aqui
sição de bens do ativo imobilizado, intangível, ou investimentos; 

ITI - os valôres do exigível por associados que, de acôrdo 
com o disposto nesta seção, estejam sujeitos à correção no ativo 
do credor; 

IV - obrigações em moeda nacional cujo principal, de 
acôrdo com dispositivo contratual, esteja sujeito à variação 
ou ajustamento monetário; 

V - obrigações em moeda estrangeira. 

Art. 22Ü' - Método de correção do passivo - As contas 
referidas nos incisos I a UI, inclusive, do artigo anterior, serão 
atualizadas monetàriamente de acôrdo com as seguintes normas: 

I - o saldo de abertura, no período, de cada conta, será 
deduzido das variações líquidas ocorridas durante o período, 
referentes a ajustes, baixas ou liquidações dos valôres oriundos 
de períodos anteriores; 

II - quando houver alterações nos saldos de abertura das 
contas, provenientes de simples transferências .-Entre conta.s 
sujeitas a correção, os valôres transferidos serão corrigidos como 
integrantes dos saldos das contas para os quais foram trans
feridos; 

III - ressalvado o disposto no inciso anterior, os acrésci
mos nas contas sujeitas a correção ocorridos durante o período 
de escrituração não serão objeto de correção no balanço de 
encerramento do mesmo; 

IV - o saldo de cada conta será corrigido pela aplicação 
do coeficiente referido no art. 212, inciso l, alínea a (ou ajus
tada, se fôr o caso, pelo coeficiente referido no inciso II do 
mesmo artigo) correspondente à variação no poder aquisitivo 
da moeda entre as datas de abertura e encerramento do período 
de escrituração; 

V - as variações resultantes da correção acrescerão ao 
saldo de cada conta ressalvado o dispos to no parágrafo único. 
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Parágrafo único - As variações correspondentes à corre
ção da conta do capital da emprêsa serão registrados na conta 
Hcorreção do capital" que somente poderá ser movimentada 
para transferência para a conta capital. 

Art. 221 - Obrigações em moeda nacional - Se a emprêsn 
tiver obrigações em moeda nacional, como passivo a longo prazo 
ou circulante, cujo principal esteja sujeito a correção mone
tária nos têrmos de disposição legal ou contratual registrará, 
obrigatoriamente, na data do balanço, as variações monetárias 
porventura verificadas em relação ao valor do saldo devedor 
pelo qual estão registradas. 

Art. 222 - Obrigações em moeda estrangeira - Se a em
prêsa tiver obrigações em moeda estrangeira registrará, obriga
tóriamente, na data do balanço, as variações no seu valor em 
moeda nacional, pela sua avaliação à taxa de câmbio em vigor 
nessa data. 

Art. 223 - Contrapartida das correções - As contrapartidas 
dos lançamentos correspondentes à correção efetuada em tôdas 
as contas do ativo e do passivo serão debitadas ou creditadas 
à conta denominada "correção monetária do balanço". 

Art. 224 - Saldo devedor da conta correção monetária do 
balanço - Se o saldo final da conta "correção monetária do 
balanço" Jôr devedor, será êle compensado com os ganhos líqui
dos em transações de capital e o saldo que remanescer depois 
dessa compensação poderá ser transferido, total ou parcialmente, 
para a renda líquida do período. 

Parágrafo único - A parcela do saldo devedor não com
pensada no exercício será transferida para o período ou perío
dos subseqüentes, como prejuízos. a compensar. 

Art. 226 - Saldo credor na conta correção monetária do 
balanço - Se o saldo final da conta "correção monetária do 
balanço" fôr credor, será obrigatoriamente compensado, na 
seguinte ordem: 

I - pelas perdas líquidas de capital, a curto e a longo 
prazo, transferidas de períodos anteriores; 

li - pelas perdas de capital a curto prazo realizadas no 
período, antes de sua compensação com os ganhos de capital 
a curto prazo no mesmo período; 

III - pelas perdas de capital a longo prazo realizadas 
no período, antes de sua compensação com os ganhos de capital 
a longo prazo do mesmo período; 

IV - pelos prejuízos operacionais do período, ou transferi
dos de períodos anteriores, pendentes de compensação para 
efeito fiscal. 
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§ 1.0 - Se ao fim das compensações referidas nos incisos 
anteriores ainda houver saldo credor na conta de que trata 
êste artigo, terá êle o seguinte destino: 

a) será considerado como ganho de capital a curto prazo 
a parcela do saldo correspondente às inversões alienadas ou 
liquidadas durante o período (§ 2.0); 

b) do saldo remanescente, 10% serão transferidos para a 
Tenda líquida do período; 

c) o saldo remanescente será transferido para o período 
seguinte, destacado no balanço como uma das contas do grupo do 
não exigível (§ 3.°). 

§ 2.° - A parcela referida na alínea a do parágrafo ante
Tior será determinada pela aplicação, sôbre o saldo credor da 
conta, da mesma percentagem observada entre as inversões 
alienadas ou liquidadas no período e o valor total do imobili
zado, intangível e dos investimentos no início do período. 

§ 3.° - O saldo credor da conta "correção monetária do 
balanço" transferido nos têrmos da alínea c, do parágrafo 1.0 
será o saldo de abertura da referida conta no exercício seguinte. 

SEÇÃo XlV 

DA DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

Art. 226 - Obrigação de organizar a demonstração - As 
pes::;oas obrigadas a levantar balanços organizarão na ID€6ma 
data a· demonstração de lucras ou prejuízos acumulados, di!$
criminando: 

I - os lucros ou prejuízos acumulados transferidos do 
período anterior; 

II - a correção monetária do saldo anterior; 

UI - os acréscimos provenientes de transferências de re
servas; 

IV - os resultados do exercício apurados pela demons
tr<lção de resultados; 

V - as transferências para reservas legais, estatutárias ou 
outras; 

VI - as d':stribuições de lucr os; 

VII - o saldo final transferido para o período 51.1bseqüente. 
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Parágrafo único - As distribuições de lucros devem indi
car separadamente a participação, a qualquer título, da União, 
Estados, Municípios, de autarquias ou de emprêsas de economia 
mista. 

SEÇÃo xv 

DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCíCIO 

Art. 227 - Obrigação de organizar a demonstração - As 
pessoas obrigadas a levantar balanços deverão organizar nÓl 
mesma data, a demonstração de resultados apurados no período 
de escrituração encerrado. 

Parágrafo único - Os contribuintes que tiverem iniciado 
suas atividades e que ainda se encontrem em fase de cons
trução de instalações, ou de preparação para produção, somente 
serão obrigados a organizar a demonstração referida neste 
artigo a partir do exercício em que tiverem operações em 
que sejam apurados resultados devendo, entretanto, levantar 
balanços e cumprir as demais obrigações previstas neste Código. 

Art. 228 - Discriminação - A demonstração de resultad'1:" 
deverá ser o reflexo dos resultados apurados na contabilização, 
e indicar separadamente: 

I - o lucro operacional, compreendendo: 

a) a renda bruta de vendas e serviços; 

b) outras receitas operacionais; 

c) os custos de aquisição, ou de produção dos bens e ser-
viços que deram origem à receita bruta; 

d) as despesas operacionais, os encargos e as previsões. 

li - os resultados em transações de capital (§ 1.0); 

lU - demais receitas e deduções correspondentes (§ 2.êI); 

IV - os ajustes decorrentes da correção monetária do ba-
lanço; 

V - as participações nos resultados por fôrça de contratos 
e de leis; 

VI - os impostos sôbre a renda. 

§ 1.0 - Os resultados em transações de capital devem 
desdobrar a receita bruta, o custo de aquisição reajustado dos 
bens ou direitos alienados ou liquidados, e as respectivas d.~-
duçóes. . 
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§ 2.° - As demais receitas deverão ser descritas de forma a 
claramente indicar sua natureza. 

SEçÃo XVI 

DA DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 

Art. 229 - A emprêsa que encerrar suas operações deverá 
organizar, na data do encerramento, demonst ração de liqui
dação indicando separadamente: 

I - os resultados apurados nas operações normais desàe 
a data do último balanço; 

II - os resultados apurados na liquidação dos ativos e 
passivos; 

fi - a distribuição dos saldos finais de liquidação ou 
encerramento. 

SEçÃo xvn 

DOS PROFISSIONAIS RESPONSA VEIS PELA ESCRITURAÇÃO 

Art. 230 - Exigência de projissionat responsáveL - Os ba
lanços, demonstrações de lucros acumulados e de resultados, 
extratos, discriminações de contas ou lançamentos, e quaisquer 
outros documentos de contabilidade, deverão ser assinados por 
bacharéis em ciências contábeis e atuariais, atuários, peritos
contadores, contadores, técnicos em contabilidade ou guarda
livros legalmente registrados, com indicação do número dos 
respectivos registros. 

§ 1.0 - A s pessoas domiciliadas em localidades onde não 
houver profissional habilitado a responder pela escrituração 
poderão mantê-la sob sua responsabilidade. 

§ 2.° - Poderão ser mantidas pelo próprio contribuinte 
independentemente de profissional habilitado, a escrituração: 

a) das pessoas naturais que não sejam titulares de em
prêsas; 

b) dos trabalhadores autônomos ou profissionais que man
tiverem escrituração de receita e despesa para efeit o de com
provar deduções além dos limites presumidos autorizados por 
êste Código; 

c) dos titulares de emprêsas individuais e das pessoas 
jurídicas que tenham por objeto as atividades agrícolas e pas
toris referidas no artigo 340, inciso r, que optarem pela tribu
tação COm base no lucro presumido. 
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§ 3.° - Os Conselhos Regionais de Contabilidade poderãc> 
oficiar aos Delegados Regionais do Impôsto de Renda infor
mando essas autoridades da existência de profissionais resi
dentes, devidamente habilitados e em número suficiente para 
prestar serviços aos contribuintes, em localidades onde se vem 
dispensando a exigência dêste artigo, caso em que o Delegado 
Regional do Impôsto de Renda deverá expedir edital tornando 
público, com um mínimo de 180 (cento e oitenta) dias de 
antecedência, a data em que passarão a vigorar na localidade 
as exigências dêste artigo. 

§ 4.° - Os contribuintes deverão exigir dos profissionais 
a prova de habilitação para o exercício da profissão, que pode
rá consistir no !."ecibo da anuidade devida ao Conselho Regional 
de Contabilidade ou o certificado, válido por dois anos, forne
cido obrigatória e gratuitamente pelo mesmo Conselho. 

§ 5.° - A falta de profissional habilitado responsável pela 
escrituração sujeitará o contribuinte à multa de Cr$ 20 mil a 
Cr$ 1 milhão, e serão cobradas em dôbro tôdas as multas que 
lhe forem impostas por quaisquer outras infrações a êste 
Código. 

Art. 231 - Responsabilidade dos profissionais - Os pro
fissionais referidos no artigo anterior, dentro de âmbito de 
&ua atuação e no que se referir à parte técnica da escritu
ração, serão responsabilizados, juntamente com o contribuinte, 
por qualquer falsidade de documento que assinarem e pelas 
irregularidades na escrituração praticadas com o objetivo de 
fraudar o impôs to de renda. 

Parágrafo único - A assinatura dêsses profissionais nas 
peças contábeis r epresenta para a administração do impôsto de 
renda o testemunho de que dados constantes dos documentos 
apresentados conferem com os saldos dos livros ou registros 
contábeis do contribuinte, e de que êsses livros e registros são 
mantidos de acôrdo com os princípios e normas estabelecidos 
por êste Código. 

Art. 232 - Penalidades - Independentemente de outras 
sanções previstas em lei, será declarado inidôneo para assinar 
qualquer documento contábil sujeito à apreciação da adminis
tração do impôs to, e punido com multa de Cr$ 50 mil a Cr$ 1 
milhão, o profissional responsável pela escrituração que: 

I - assinar documento ap:resentado à administração do 
impôsto declarando ou informando rendimentos, renda líquida, 
ganhos líquidos em transações de capital, saldos de contas ou 
lançamentos em desacôrdo com o que consta dos registros da 
escrituração; 



TI - admitir conto comprovante da escrituração documento 
cuja falsidade é do seu conhecimento; 

IH - autenticar registros contábeis, ou assinar têrmos de 
abertura e encerramento de registros contábeis, com data dife
rente do dia da assinatura. 

§ 1.0 - As penalidades previstas neste artigo serão impos
tas pelo Delegado Regional do Impôsto de Renda, depois de 
apurada a infração em processo administrativo, no qual será 
assegurado direito de defesa ao acusado. 

§ 2.° - Do ato do Delegado que impuser a penalidade cabe
rá recurso com efeito suspensivo, dentro de 30 (trinta) dias, 
para o Diretor-Regional do DIR. 

§ 3.° - Passada em julgado na esfera administrativa a deci
são proferida contra o profissional, a penalidade será comuni
cada ao Conselho Regional de Contabilidade onde estiver regis
trado o profissional, e a inabilitação para o exercício profis
sional declarada pela autoridade fiscal será anotada obrigatô
riamente pelos Conselhos Regionais de Contabilidade nos reci
bos de anuidades e nos certificados referidos no art. 230, § 4. r

) . 

Título m 
DOS RENDDIENTOS OORBENT1.8 

CAPÍTULO I 

DO LUCRO OPERACIONAL DA EMPRÊSA 

Art. 233 - Compreensão - Será classificado como lucro 
operacional da emprêsa o resultado auierido em qualquer ati 
vidade econôIIÚca destinada à venda de bens ou serviços a 
terceiros, tais como: 

I - extração de recursos minerais ou vegetais, pesca, ati
vidades agrícolas e pecuárias; 

II - indústrias de qualquer espécie, construção, serviço,:; 
de transporte e comunicações, serviços de energia elétrica, for
necimento de gás e água, exploração de serviços públicos con
cedidos ou de utilidade pública.; 

In - comerciais ou mercantis, de compra e venda de q uais
quer bens, inclusive imóveis, títulos e valôres, distribuição 
e armazenamento; 

IV - bancárias, de seguros e outras atividades financeiras, 
de serviços de qualquer natureza, inclusive hotéis e divertimen
tos públidos. 
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Art. 234 - ' Emprêsas - Constituirão lucro operacional o 
resultado das emprêsas com personalidade jurídica de direito 
privado seja qual fôr a sua forma de objeto, e das emprêsas 
individuais ou comuns. 

§ 1.0 - São emprêsas individuais, para os efeitos dêste 
Côdigo: 

a) - as firmas individuais; 

b) - as pessoas naturais que exploram em nome indivi
dual qualquer atividade econômica, mediante venda a terceiros 
de bens ou serviços, inclusive: 

1 - a compra e venda habitual de imóveis, conside
rando-se caracterizada a habitualidade pela com
pra e venda, durante dois anos consecutivos, de 
mais de três imóveis; 

2 - a construção de prédios para revenda, ou a incor
poração de prédios em condomínio; 

3 - a organização de loteamento de terrenos para a 
venda a prestações, com ou sem construção. 

§ 2.° - São emprêsas comuns, para os efeitos dêste Código, 
a parceria agrícola, pecuária, naval e aeronáutica. 

§ 3.° - Será classificado como remuneração do trabalho 
autônomo ou profissional o resultado das firmas individuais 
e sociedades a que se refere o art. 302. 

Art. 235 - Determin.a.ção do lucro operacional - O lucro 
operacional será determinado mediante apuração pela escri
turação da emprêsa. 

SB:çÃo [ 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 236 - Conceito - O lucro operacional apurado será 
formado pela diferença entre a receita bruta operacional e os 
custos, as despesas operativas, os encargos, as provisões e aS 
perdas autorizadas por êste Código. 

Subl"ção I 

Art. 237 - Receita bruta operacional - Integram a receita 
bruta operacional: 



I - o produto da venda dos bens e serviços nas transações 
ou operações de conta própria, quer se trate de atividades nor
mais ou bás.icas, quer ocasionais ou acessórias; 

II - o resultado auferido nas operações de conta alheia; 

III - as recuperações ou devoluções de custos, deduções, 
despesas ou provisões; 

IV - as subvenções correntes, para custeio ou operação, 
recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou 
de pessoas naturais. 

Subseção 11 

1>0& custO(f e de~S8S operacionais 

Art. 238 - Despesa em geral - Não serão consideradas na 
apuração do lucro operacional as despesas, inversões ou apli
cações de capital, quer referentes à aquisição ou melhoria de 
bens ou direitos, quer à amortização ou ao pagamento de obri
gações da emprêsa. 

§ 1.0 - Salvo disposição especial, o custo dos bens adqui
ridos, ou das melhorias realizadas, cuja vida útil ultrapasse o 
término do períod0 anual de escrituração deverá ser capita
lizado, para ser depreciado ou amortizado. 

§ 2.° - Aplicam-se aos custos. e despesas operacionais da 
emprêsa as disposições dêste Código sôbre dedutibilidade de~ 
rendimentos pagos a terceiros, nos casos de juros, aluguéis, 
royalties e remuneração de trabalho assalariado, autônomo 
ou profissional. 

§ 3.° - O disposto no parágrafo anterior não se aplica às 
gratificações ou participações no resultado atribuídas aos diri
gentes ou administradores de pessoas jurídicas, que não serão 
dedutíveis como custos ou despesas operacionais. 

Art. 239 - Custos - São custos as despesas e os encargo!> 
relativos à aquisição, produção e venda dos bens e serviços 
objeto das transações de conta própria, tais como: 

1 - o custo de aquisição dos bens ou serviços revendidos, 
ou empregados na produção dos bens ou serviços vendidos; 

II - os encargos de depreciação, exaustão e amortização; 

ITl - os rendimentos pagos a terceiros; 

IV - os impostos, taxas e contribuições fiscais ou para
fiscais, exceto o impôsto de renda; 
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v - as quebras e perdas razoáveis, de acôrdo com a natu
reza do bem e da. atividade, ocorridas na fabricação e n,) 
transporte e manuseio; 

VI - as quebras ou perdas de estoque por deterioração, 
obsolescência, ou pela ocorrência de riscos para os quais não 
existe cobertura de seguro no país, desde que comprovadas: 

a) por laudo ou certificado de autoridade sani tária ou de 
segurança que especifique e identifique as quantidades des
truídas ou inutilizadas, e as razões da providência; 

b) certificado de autoridade competente nos casos de in
cêndios, inundações, ou outros eventos semelhantes ; 

c) laudo de autoridade fiscal chamada a certificar a des
truição de bens obsoletos, invendáveis ou danificados, quando 
n ão houver valor residual apurável. 

Art. 240 - Despesas operacionais - São operacionais as 
despesas não computadas nos custos e necessárias à atividade 
da emprêsa, à produção dos seus rendimentos, ou à manutenção 
da respectiva fonte produtora. 

§ 1.0 - São necessárias as despesas pagas ou incorridas 
para a realização das transações ou operações exigidas pela 
atividade da emprêsa. 

§ 2.° - As despesas operacionais admitidas são as usuais 
ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da 
emprêsa. 

§ 3.° - Sàmente serão dedutíveis como despesas os pre
juízos por desfalque, apropriação indébita ou furto, por empre
gados ou terceiros, quando registrada a queixa com as autori
dades policiais. 

§ 4.° - No caso de emprêsa individual, a administração 
,do impôsto poderá impugnar as despesas pessoais do titular 
'da emprêsa que não forem expressamente previstas neste Códi
go como deduções admitidas, se êsse não puder provar a rela
ç ão da despesa com a atividade da emprêsa. 

§ 5.° - Os pagamentos de qualquer natureza a titular, 
-sócio ou administrador da emprêsa, ou a parente dos mesmos , 
ficarão sujeitos a glosa pela administração do impôsto, se o 
contribuinte não provar: 

a) no caso de cpmpen~ações por trabalho assalariado, 
.autônomo ou profissional, a prestação efetiva dos serviços; 

b) no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a ori
.gem e a efetividade da operação ou transação. 

;,84 



§ 6.° - Poderáo ainda ser deduzidas como despesas opera
cionais as perdas extraordinárias de bens objeto de inversão, 
quando decorrerem de condições excepcionais de obsolescência, 
ou de casos fortuitos ou de fôrça maior cujos riscos náo encon
trem cobertura no país, desde que não compensadas por inde
nizações de terceiros. 

Art. 241 - Reparos e conservação - Serão admitidas como 
custos ou despesas operacionais às despesas com reparos e con
servação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los 
em condições eficientes de operação, sem de modo apreciável 
aumentar o seu valor ou prolongar o prazo de sua vida útil. 

Parágrafo único - Se os reparos, a conservação ou a subs
tituição de partes, aumentam de modo apreciável o prazo de 
vida útil que tinha sido previsto na aquisição do bem, as res
pectivas despesas devem ser capitalizadas para serem depre
ciadas, junto 'com o custo inicial ainda por depreciar, durante 
o restante do nôvo prazo de vida útil que se estima para Q bem, 

Art. 242 - JUTOS - Não serão admitidas como custos o~, 
despesas operacionais as importâncias creditadas ao titular ou' 
aos sócios da emprêsa, a titulo de juros sôbre o capital social , 
:ressalvado o disposto no parágrafo único dêste artigo. 

Parágrafo único - São admitidas como despesas opera
cionais os juros de até 12% ao ano sôbre o capital pagos 
pelas cooperativas de acôrdo com a legislação em vigor. 

Art. 243 - Impostos, taxas e contribuições - Sàmente serão 
dedutíveis como custos ou despesas os impostos, taxas e contri
buições cobrados por pessoas jurídicas de direito público, ou 
por seus delegados, que sejam efetivamente liquidados dentro 
dos prazos previstos na legislação, ou na notificação de lança
mento, ressalvados os casos de reclamação ou recurso tem
pestivo. 

§ 1.0 - Não será dedutível o impôsto de renda pago pela 
emprêsa, seja qual fôr a sua incidência. 

§ 2.° - As contribuições de melhoria e os impostos inci
dentes sôbre a transferência de propriedade de bens ou direitos 
objeto de inversões não serão admitidos como custos ou des
pesas operacionais, mas acrescerão ao custo de aquisição dos 
bens ou direitos. 

Art . 244 - Compensação do~ administ,.adore~ - A com
pensação do trabalho de gerentes, diretores ou ocupantes de 
cargos em órgãos de administração das pessoas jurídicas de 
direito privado, inclusive conselhos fiscais, deliberativos ou 
consultivos, será admitida como despesa operacional até os se
guintes limites: 
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I - 20 vêzes o salário médio dos empregados da empresa, 
para cada diretor, gerente ou administrador; 

Ir - 1,5 vez o salário médio dos empregados da empresa, 
para cada membro de conselho fiscal, consultivo ou de admi
nistração; 

UI - o total da despesa dedutível não poderá ser superior 
a 6 0/0 da fôlha de pagamento dos empregados da emprêsa. 

§ 1.0 - Na apuração dos limites previstos neste artigo 
serão computadas tôdas as espécies de remuneração definidas 
no art. 286 mas excluídas as ajudas de custo, diàrias e outras 
compensações por viagens ou transferências de local de traba
lho, as verbas, dotações ou auxílios de representação, ou o reem
bôlso das despesas necessárias ao exercício do cargo, quando 
em montantes razoáveis. 

§ 2.° - O limite estabelecido no inciso I do presente artigo 
se aplicará no caso de diretor, gerente ou administrador de 
uma única pessoa jurídica. 

§ 3.° - Se a pessoa natural exercer cargo de diretor, gere.'1-
te ou administrador em mais de uma pessoa contribuinte do 
impôsto, as pessoas jurídicas nas quais exerce cargo de direção 
não poderão deduzir, em conjunto, como despesa operacional , 
importância superior à prevista no inciso I para a emprêsa de 
maior salário médio. 

Art. 245 - Assistência técnic.a ou administrativa - As im
portâncias pagas a pessoas jurídicas ou naturais domiciliadas 
no exterior a título de assistência técnica, científica, adminis
trativa ou semelhante, quer fixas, quer como percentagens da 
receita ou do luç:ro, somente poderão ser deduzidas como des
pesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes requisitos : 

a) constarem de contrato por escrito registrado na Supe
rintendência da Moeda e do Crédito; 

b) corresponderem a serviços efetivamente prestados à 
emprêsa através de técnicos, desenhos ou instruções enviados 
ao país, ou estudos técnicos realizados no exterior por cont.a 
da emprêsa; 

c) o montante anual dos pagamentos não exceda de 1110 
da receita bruta correspondente aos bens ou serviços para cuja 
produção tenha sido contratada a assistência. 

Parágrafo único - Não serão dedutíveis as despesas refe
ridas neste artigo quando pagas ou creditadas: 

a) pela filial de emprêsa com sede no exterior, em bene
fício da sua matriz; 

86 



b) peJa sociedade com sede no Brasil a pessoa domici
liada no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, o 
contrôle do seu capital com direito a voto. 

Art. 246 - Pesquisas - Serão admitidas como operacio
nais as despesas com pesquisas cientilicas ou tecnológicas, :in
clusive experimentação, para criação ou aperfeiçoamento de 
produtos, processos, fórmulas e técnicas de produção, admini5-
tração ou venda. 

§ 1.0 - Serão igualmente dedutíveis as despesas com pros
pecção e cubagem de jazidas ou minas realizadas por conces
sionários de pesquisa ou lavra de minérios, sob a orientação 
técnica de engenheiro de minas. 

§ 2.° - Não serão incluídas como despesas operativas as 
inversões de capital em terrenos, instalações fixas ou equipa
mentos adquiridos para as pesquisas referidas neste artigo. 

§ 3.° - Nos casos previstos no parágrafo anterior, poderá 
ser deduzido como despesa o valor residual de equipamentos ou 
instalações industriais no ano em que a pesquisa 1ôr abando
nada por insucesso, computado como receita o valor de salvado 
dos referidos bens. 

Art. 247 - Propaganda - Sàmente serão admitidos como 
despesas de propaganda pagas a terceiros: 

I - os rendimentos de trabalho assalariado, autônomo ou 
profissional, e a aquisição de direitos autorais de obra artística; 

n - as importâncias pagas a emprêsas jornalísticas, cor
respondentes a determinados anúncios ou publicações; 

In - as importâncias pagas a emprêsas de radiodifusão 
ou televisão, correspondentes a determinados anúncios, horas 
locadas, ou programas; 

IV - as despesas pagas a quaisquer emprêsas, inclwrive 
ce propaganda, desde que sejam registradas como contribuin
tes do impôsto de renda e mantenham escrituração regular. 

Art. 248 - Festas - Não serão admitidos como custos ou 
despesas operacionais os gastos com presentes a terceiros, a 
título de festas natalinas ou semelhantes, salvo pequenos brin
des que possam ser considerados come! material de propag-anda 
comercial. 

Art. 249 - ContTibuições e doações - Serão admitidas 
como despesas operacionais as contribuições e doações: 

I - a organizações esportivas utilizadas pelos empregados 
da emprêsa; 
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II - a pessoa jurídica de direito público; 

III - filantrópicas, para educação, pesquisas científicas 
e tecnológicas, desenvolvimento cultural ou artístico; 

IV - sob a forma de bôlsas de estudo e prêmios de estí
mulo à produção intelectual. 

§ 1.0 - Não serão dedutíveis as contribuições ou doações 
a partidos políticos, nem as despesas com campanhas ou pro
moções de natureza política. 

§ 2.° - Somente serão dedutíveis do lucro operacional as 
contribuições e doações a instituições filantrópicas, de educa
ção, pesquisas científicas ou tecnológicas, desenvolvimento cul
tural ou artístico que satisfaçam aos seguintes requisitos: 

a) estejam legalmente constituídas no Brasil, em funcio
namento regular, com a exata observância dos estatutos em 
vigor; 

b) estejam registradas na administração do impôsto de 
renda, e mantenham escrituração de receita e despesa; 

c) não distribuam lucros, bonificações ou vantagens aos 
seus administradores, mantenedores ou associados, sob qualquer 
forma ou pretexto; 

d) remetam anualmente à administração do impôs to de 
renda demonstração da receita e despesa e relação das contri
buições ou doações recebidas; 

e) apliquem todos os seus recursos no país. 

§ 3.° - Somente poderão ser deduzidas como despesas ope
racionais as contribuições ou doações sob a forma de prêmios 
de estím~o à produção intelectual de bôlsas de estudo ou espe
cialização, no país ou no exterior, que sejam concedidos: 

a) por intermédio de universidades, faculdades ou insti
tutos de educação superior, ou de academias de letras, socie
dades de ciência· ou cultura, inclusive artísticas, legalmente 
constituídas e em funcionamento no país; ou de órgãos de 
imprensa de grande circulação, emprêsas de radiodifusão ou 
de televisão; 

b) mediante concurso 'público, de livre inscrição pelos 
candidatos que satisfaçam às condições divulgadas com ante
cedência, e cujo julgamento seja organizado de modo a garantir 
decisão imparcial e objetiva. 

§ 4.° - Em qualquer caso, o total das contribuições ou doa
ções admitidas como despesas operacionais não poderão exc€
der, em cada período de escrituração, de!)% (cinco por cento) 
do lucro operacional da emprêsa, antes de computada essa 
dedução. 
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Art. 250 - Diferenças de câmbio - Serão dedutíveis como 
despesas operacionais as perdas de câmbio, em relação à tax-a 
adotada na última correção monetária do balanço, efetivamen
te realizadas durante o exercício mediante compra ou venda de 
moeda estrangeira ou de valôres em moeda estrangeira. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplicar-se-á 
igualmente às obrigações contraídas em moeda nacional quan
do indexadas, ou sujeitas a correção ou atualização monetária. 

Subseção III 

Dos encaréO's 

Art. 251 - DepreCÚlção - Poderá ser computada como 
custo ou encargo, em cada período de escrituração, importân
cia correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo rE! 
sultante de desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência 
normal. 

§ 1.0 - A quota de depreciação registrável em cada periú. 
do de escrituração será estimada pela aplicação da taxa anual 
de depreciação sôbre o custo de aquisição do bem depreciável, 
atualizado monetàriamente. 

§ 2.° - A taxa anual de depreciação será fixada em fun
ção do prazo durante o qual se possa razoàvelmente esperar á 

utilização econômica do bem pelo contribuinte, na produçãe. 
dos seus rendimentos. 

§ 3.° - A administração do impôsto de renda publicará pt· 
riõdicamente o prazo de vida útil admitido, em condições n or· 
mais ou médias, para cada espécie de bem, mas o contribuinte 
terá direito ao registro da quota anual efetivamente adequada 
às c01:dições de depreciação dos seus bens, cabendo-lhe o ônus 
da prova dessa adequação quando adotar taxa diferente da di
vulgada pela administração do impôsto. 

§ 4.° - No caso de dúvida, o contribuinte ou a administra
ção do impôs to poderá pedir perícia do Instituto Nacional de 
Tecnologia, e os prazos de vida útil recomendados por êste se
rão obrigatórios para o contribuinte e para a administração d e 
impôsto, se não forem alterados por decisão do Conselho de 
Contribuintes ou por sentença judicial. 

§ 5.° - Com o fim de incentivar a implantação, renovação 
ou modernização de instalações e equipamentos, o Poder Exe
cutivo poderá, mediante decreto, autorizar condições de deprQ
ciação acelerada, a vigorar durante prazo certo par a determi
nadas indústrias ou atividades. 
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§ 6.0 - Em qualquer hipótese, o montante acumulado das 
quotas de depreciação não poderá ultrapassar o custo de aqui
sição do bem, atualizado monetàriamente. 

§ 7.0 
- A depreciação será deduzida pelo contribuinte que 

suporta o encargo econômico do desgaste ou obsolescência, de 
acôrdo com as condições de propriedade, posse ou uso do bem. 

§ 8.0 - A quota de depreciação é dedutível a partir da épo
ca em que o bem é instalado, pôsto em serviço, ou em condi
ções de produzir. 

§ 9.0 - Podem ser objeto de depreciação todos os bens físi
cos sujeitos a desgaste pelo uso ou por causas naturais, ou obso
lescência normal, inclusive edifícios e construções. 

§ 10 - Não será admitida quota de depreciação referente a: 

a) terrenos, salvo em relação aos melhoramentos ou COn:!I

truções; 

b) prédios ou construções não alugados nem utilizados 
pelo proprietário na produção dos seus rendimentos, ou desti
nados à revenda; 

c) os beru; que normalmente aumentam de valor com :) 
tempo, como obras de arte ou antiguidades . 

§ 11 - O valor não depreciado dos bens sujeitos à depre
ciação que se tornarem imprestáveis, ou caírem em desuso, 
const ituirá perda de capital no ano da sua retirada (art. 327) . 

§ 12 - Quando o registro do imobilizado (art. 201) fôr fei
to p01: conjunto de instalações ou equipamentos, sem especifi
cação suficiente para permitir aplicar as diferentes taxas de 
depreciação de acôrdo com a natureza do bem, e o contribuin
te não tiver elementos para justificar as taxas médias adotadas 
para o conjunto, será obrigado a utilizar as taxas aplicáveis aos 
bens de maior vida útil que integrem o conjunto. 

§ 13 - Não será admitida depreciação dos bens para 0:.'5 

quais seja registrada quota de exaustão. 

Art. 252 - Amortização - Poderá ser computada como 
custo ou encargo, em cada período de escrituração, importân
cia correspondente à recuperação do capital aplicado na aqui
sição de direitos cuja existência ou exercício tenha duração li
mitada, ou de bens cuja utilização pelo contribuinte tenha pra
zo legal ou contratualmente limitado, tais como: 

a) patentes de invenção, fórmulas e processos de fabrica
ção, direitos autorais, licenças, autorizações ou concessões; 

b) investimento em bens que, nos têrmos da lei ou con
trato que regula a concessão de serviço público, devam reverter 
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ao poder concedente ao fim do p·razo da concessão, sem inde
nização; 

c) custo de aquisição, prorrogação ou modificação de con
tratos e direitos de qualquer natureza, inclusive de exploração 
de fundos de comércio; 

d) custo das construções ou benfeitorias em bens locados 
ou arrendados, ou em bens de terceiros, quando não houver dI
reito ao recebimento do seu valor. 

§ 1.° - A quota anua.! de amortização será fixada com base 
no custo de aquisição do direito ou bem, atualizado monetà
riamente, e tendo em vista o número de anos restantes de exis
tência do direito. 

§ 2.° ~ Em qualquer hipótese, o montante acumulado d:a~ 
quotas anuais de amortização não poderá ultrapassar o custo 
de aquisição do direito ou bem, atualizado monetàriamente. 

§ 3.° - Poderão ser também amortizadrus, no prazo mínirrw 
.de 5 anos: 

a) a partir de início das operações, a~ despesas de orgaru
zação, pré-operacionais ou pré-industriais; 

b) o custo de pesquisas referidas no 8rt. 246 e seu § 1.0, se 
o contribuinte optar pela sua capitalização; 

c) a partir da exploração da jazida ou mina, ou do início 
das atividades das novas instalações, os custos e as despesas de 
desenvolvimento de jazidas e minas ou de expansão de ativida
des industriais que forem classificados como intangível até o 
término da construção, ou da preparação para exploração; 

d) a partir do momento em que é iniciada a operação, ou 
atingida a plena utilização das instalações, a parte dos custos, 
encargos e despesas operacionais registrados como intangível 
durante o período em que a emprêsa, na fase inicial de ope
ração, utilizou apenas parcialmente o seu equipamento ou as 
suas instalações. 

§ 4.° - Se a existência ou exercício do direito, ou a utili
zação do bem, terminar antes da amortização integral do seu 
custo. o saldo não amortizado constituirá perda em transação de 
capital no ano em que se extinguir o direito ou terminar a u ti
lização do bem (art. 327) . 

§ 5.° - Somente são admitidas as amortizações de custos ou 
despesas que observem as condições estabelecidas neste Código. 

§ 6.° - Não será admitida amortização de bens, custos ou 
despesas para os quais seja registrada quota de exaustão. 

91 



Art. 253 - Exaustão - Poderá ser computada como custo 
ou encargo, em cada período de escrituração, importância cor
respondente à diminuição do valor de recursos minerais e flo
relOtais, resultante da sua exploração. 

§ 1.° - A quota anual de exaustão será determinada de 
ac·ôrdo com os princípios de depreciação, com base: 

a) no custo de aquisição ou prospecção, corrigido monetà
riamente, dos recursos minerais explorados; 

b) no custo de aquisição ou plantio, corrigido monetària
mente, dos recursos florestais explorados. 

§ 2.° - O montante anual da quota de exaustão será deter
minado tendo em vista o volume da produção no ano e sua re
lação com a possança conhecida da mina, ou a dimensão da flo
resta explorada, ou em função do prazo de concessão ou do con
trato de exploração. 

§ 3.° - O proprietário de florestas exploradas poderá optar 
pela dedução, como quota anual de exaustão, das importâncias 
efetivamente aplicadas em cada ano no replantio de árvores 
destinadas ao corte. 

§ 4.° - A quota de exaustão na exploração dos recursos 
minerais cujo relatório de pesquisa venha a ser aprovado a par
tir da data de publicação dêste Código poderá ser determinada 
como equivalente a 150/0 da receita bruta ou dos Toyalties 
percebidos na sua exploração. 

§ 5.° - A receita bruta que servirá de base à quota de 
exaustão, no caso do parágrafo anterior, será a corresponden
te ao valor dos minerais extraídos no local da extração, dedu 
zido dos royalties pagos a terceiros pelo direito à exploração 
da mina. 

§ 6.° - A quota de exaustão para aquêle que recebe royal
ties da exploração das minas referidas no § 4.° será calculada 
sôbre o montante dos Toyalties recebidos, deduzido dos Toyal
ties porventura pagos a terceiros em relação à mesma mina. 

Subse çio IV 

Art. 254 - Provisões - Poderão ser registradas como custo 
ou despesas operacionais as importâncias necessárias para com
pletar ai! provisões: 

I - para créditos de liquidação duvidosa; 
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II - para responsabilidade pela eventual despedida dos 
empregados; 

III - para o ajuste do custo de ativos ao valor de merca
do, nos casos em que êste ajuste é determinado por lei. 

Art. 255 - Créditos de liquidação duvidosa - A importân
da dedutível a título de provisão para créditos de liquidação 
duvidosa será a necessária a tornar a provisão suficiente para 
absorver as perdas que provàvelmente ocorrerão no recebimen
to dos créditos existentes ao fim do período de escrituração. 

§ 1.° - O saldo adequado da provisão será fixado como 
uma percentagem sôbre o montante dos créditos existentes ao 
fim do período de escrituração. 

§ 2. 0 
- A percentagem referida no parágrafo anterior será 

baseada na experiência anterior do contribuinte, e não poderá 
exceder da relação observada nos últimos anos entre os crédi
tos não liquidados e o total dos crédito! do contribuinte, ex 
cluídos os referidos no § 4.°. 

§ 3.° - Se o contribuinte não tiver experiência anterior 
em que se basear, ou se esta fôr inadequada para servir de base 
ao cálculo da provisão, poderá basear-se na experiência de ou
tras emprêsas do mesmo tipo de atividade. 

§ 4.° - Além da percentagem acima a provisão poderá ser 
acrescida de: 

a) a diferença entre o montante do crédito e a proposta 
de liquidação pelo concordatário, nos casos de concordata, des
de o momento em que esta fôr requerida; 

b) até 50% (cinqüenta por cento) do crédito, nos caso!S 
de falência do devedor, desde o momento de sua decretação. 

§ 5.° - Nos casos de concordata ou falência, não serão ad
mitidos como perdas os créditos que não forem habilitados, ou 
que tiverem sua habilitação denegada. 

§ 6.° - Os prejuízos realizados no recebimento de crédi
tos serão obrigatoriamente debitados à provisão referida neste 
artigo. 

Art. 256 - Indenizações trabalhistas - As emprêsas são 
obrigadas a constituir uma provisão para indenizações traba· 
lhistas, a fim de assegurar a sua responsabilidade eventual pela 
indenização por dispensa de empregados, e as importâncias pa
gas pela emprêsa a título de indenização correrão obrigatoria
mente à conta dessa provisão, desde que haja saldo suficiente. 

§ 1.0 - A importância dedutível do lucro operacional para 
a formação da provisão não poderá exceder, em cada ano, da 
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adição necessária para que o montante da provlsao correspon
da à responsabilidade total do contribuinte pela eventual des
pedida dos seus empregados não estáveis, e será no mínimo de 
3% sôbre o total da remuneração mensal fixa paga aos em
pregados. 

§ 2.° - As importâncias creditadas à provisão para inde
nizações trabalhistas sõmente serão dedutíveis do lucro opera
cional quando aplicadas em Obrigações do Tesouro Nacional 
emitidas nos tênnos da Lei n .o 4.357, de 17 de julho de 1964, 
as quais serão nominativas e intransferíveis, salvo nos casos de 
fusão, incorporação ou sucessão de emprêsas, mas que poderão 
ser resgatadas por antecipação, desde que apresentadas à agên
cia do Banco do Brasil onde fôr mantida a conta de recolhi
mento da importância correspondente à provisão: 

a) para reembôlso da importância correspondente à me
tade das indenizações efetivamente pagas; 

b) nos casos de liquidação da emprêsa; 

c) nos casos de a provisão exceder da responsabilidade to
tal relativa a empregados não estáveis. 

§ 3.° - As correções monetárias do principal dessas obri
gações acrescerão ao valor da provisão de indenizações traba
Ihlsta~ 

§ 4.° - Na subscrição de obrigações prevista neste artigo 
serão desprezadas as importâncias inferiores ao valor nominal 
mínimo das obrigações. 

§ 5.° - O valor das Obrigações do Tesouro Nacional e o 
saldo da provisão para indenizações trabalhistas serão classifi
cados no balanço como ativo e passivo circulante. 

§ 6.° - No caso de liquidação de pessoas jurídicas o saldo 
da provisão para indenizações trabalhistas será creditado ao lu.! 
CTC) operacional do periodo de liquidação. 

§ 7.° - A parcela da provisão para indenizações trabalhis
tas que exceder da responsabilidade relativa a empregados não 
estáveis acrescerá ao lucro operacional do exercício em "qUE: fo
rem resgatadas as obrigações correspondentes. 

SEÇÃO D 

DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

Art. 257 - Resultados parcialmente no exterior - No caso 
de emprêsas cujos resultados provenham de atividades exerci
das parte no país e parte no exterior, somente integrarão o lu
cro operacional os resultados produzidos no país. 



§ 1.0 - Consideram-se atividades exercidas parte no país 
e parte no exterior as que provierem: 

a) das operações de comércio e outras atividades lucrati
va.s iniciadas no Brasil e ultimadas no exterior, ou vice-versa; 

b) da exploração de matéria-prima no território nacional 
para ser beneficiada, vendida ou utilizada no estrangeiro, ou 
vice-versa ; 

c) dos transportes e meios de comunicação com os países 
estrangeiros. 

§ 2.° - Se a emprêsa que explora atividades nas condições 
previstas neste artigo não puder apurar separadamente o lu
cro operacional produzido no país, será êle estimado ou arbi
trado com o equivalente a 209'0 da receita bruta operacional. 

Art. 258 - Emprêsas estrangeiras - As emprêsas domici
liadas no exterior e autorizadas a funcionar no país somente 
poderão deduzir como custos ou despesas aquêles realizados por 
suas dependências no território nacional, bem como: 

a) as quotas de depreciação, amortização ou exaustão dos 
bens situados no país; 

b) as provisões relativas às operações de suas dependên
cias no país. 

Parágrafo único - Não serão dedutíveis como custos ou 
despesas quaisquer adicionais ou reajustamentos de preços após 
o faturamento original das mercadorias enviadas às suas de
pendências no país, por emprêsas com sede no estrangeiro. 

Art. 259 - Exploração agrícola e pastoril - As emprêsas 
que tenham por objeto a exploração agrícola e pastoril pode
rão incluir como custos ou despesas operacionais: 

I - o custo de demarcação de terrenos, inclusive cêrcas, 
muros ou valas; 

II - as despesas com a conservação e proteção do solo e 
das águas, inclusive obras de prevenção contra a erosão, cana
lização de águas e saneamento; 

lU - o custo do plantio de florestas, quer para proteção 
do solo, quer para corte ; 

IV - o custo de construção e manutenção de escolas pri
márias e vocacionais, hospitais e ambulatórios para os seus em
pregados; 

V - as despesas, de qualquer espécie, com fertilizantes; 
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VI - as despesas com a eonservação de prédios residen
ciais dos titulares da emprêsa ou dos sócios e diretores que ha
bitem permanentemente a propriedade agrícola ou pastoril; 

VII - o valor dos produtos alimentares de produção da 
propriedade agrícola ou pastoril consumidos na alimentação das 
pessoas referidas no inciso anterior, e de ~us dependentes. 

§ 1.0 - O valor locativo dos prédios residenciais e dos bens 
de consumo de que tratam os incisos VI e VII dêste artigo não 
serão computados como rendimentos das pessoas ali referidas. 

§ 2.° - As emprêsas agrícolas poderão calcular as quotas 
anuais de depreciação de máquinas e equipamentos agrícolas 
com base na metade do prazo de vida útil dêsses bens. 

§ 3.° - As emprêsas que tenham por objeto a exploração 
agrícola ou pastoril poderão determinar os seus rendimentos 
sob o regime financeiro. 

Art. 260 - Emprêsas imobiliárias - As emprêsas que ex
plorarem a venda de propriedade ou direitos imobiliários a 
prestações, ou a con.strução de imóveis para a venda a presta
ções, deverão destacar na sua escrituração, em relação às pre&
taçóes recebidas em cada período: 

a) os juros; 

b) a parcela correspondente aos custos de aquisição ou 
construção dos bens: ou direitos vendidos; 

c) a parcela do lucro na transação. 

§ 1.° - No caso de construções, poderão ser computadas 
no custo dos imóveis as despesas efetivamente pagas e as con
tratadas. 

§ 2.° - No caso de terrenos loteados, sem construção, as 
despesas correspondentes às obras e melhoramentos a que ~ 
obriga a emprêsa vendedora somente serão computadas DO custo 
dos lotes vendidos na medida em que fo;:-em efetivamente pagas. 

Art. 261 - Companhias de seguro e capitalização - As 
companhias de seguro e capitalização poderão computar como 
encargo do período de escrituração as importâncias destinadas 
a completar as provisões técnicas para garantia de suas opera
ções, cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas 
aplicável. 

Art. 262 - Navegação marítima - Para os efeitos da tri
butação, as importâncias recebidas pelas emprêsas de navega
ção nos têrmos do artigo 8.° da Lei nY 3.381, de 1958, corre~ 
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pondentes à Taxa de Renovação da Marinha Mercante, não in
tegrarão a receita bruta operacional. 

§ 1.0 - As importâncias referidas neste artigo serão regis
tradas como depreciação adicional dos navios a que correspon
derem, sem prejuízo da inclusão, como custo ou despesa ope
racional, da depreciação calculada nos têrmos do art. 251. 

§ 2.° - Não serão computados no lucro operacional os prê
mios à construção naval. 

Art. 263 - Navegação aérea - Para os efeitos de tributa
ção, não serão computadas no lucro operacional das emprêsas 
de navegação aérea as contribuições de que trata o artigo 24 
da Lei n.o 4.200, de 5 de fevereiro de 1963, nem as contribui
ções para aquisição de aeronaves. 

Art. 264 - PelícuZas cinematográfica3 - Na determinação 
do lucro operacional da distribuição, no território brasileiro, de 
películas cinematográficas estrangeiras, serãQ observadas as se
guintes normas: 

I - considera-se receita bruta operacional a obtida na ati
vidade de distribuição, excluída, quando fôr o caso, a parcela 
do resultado correspondente ao setor de exibição; 

II - os custos ou despesas operacionais correspondentes à 
participação, a qualquer título, dos produtores, distribuidore~ 
ou intermediários no exterior, não poderão ultrapassar de: 

a) 70 % da receita bruta produzida pelas fitas comuns; e 

b) 80.% da receita bruta produzida pelas superproduções, 
limitadas estas a doze em cada ano em relação a cada produtor 
ou distribuidor. 

IH - não serão admitidas como custos ou despesas do dis· 
tribuidor no país as despesas com as películas cinematográficas, 
inclusive as de frete, direitos aduaneiros, taxas de censura ou 
fiscalização, copiagem e material de propaganda, as quais cor· 
rerão por conta da participação dos produtores, distribuidores 
ou intermediários no exterior. 

CAPÍTULO II 

DOS LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS 
POR PESSOAS JURÍDICAS 

Art. 265 - Compreensão - Serão classificados como divi
dendos ou lucros distribuídos as importâncias ou valôres pagos 
pelas pessoas jurídicas de direito privado a seus sócios, ou r:. 
terceiros, como participações nos seus rendimentos, tais como: 
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I - dividendos -ou bonificações atribuídos a ações; 

TI - dividendos atribuídos a partes beneficiárias; 

TIl - lucros distribuídos por quaisquer sociedades comer
ciais ou civis; 

IV - lucros recebidos por sócios em conta de partici, 
pação ; 

V - lucros distribuídos por cooperativas que excederem 
do juro fixo de 12% a.a., atribuído, de acôrdo com a legislação 
cooperativista vigente, ao capital social integralizado; 

VI - participação nos lucros atribuída pelas sociedade~ 
de seguro aos seus segurados, quando o prêmio de seguro pago 
pelo beneficiário constituir dedução, abatimento, custo ou des
pesa operacional autorizada; 

VII - participação nos lucros atribuída pelas sociedade!> 
de capitalização aos pOrtadores de seus títulos; 

VIII - valôres distribuídos pelas sociedades d~ investi
mento, ou por fundos de participação ou condomínio organiza
dos ou administrados por essas sociedades, na parte em que 
corresponderem aos lucros ou dividendos por elas percebidos 
na aplicação dos seus recursos; 

IX - valôres pagos como amortização de ações ou quor 
tas sem redução do capital social; 

X - dividendos contidos no valor de alienação de ações 
nominativas ou endossáveis, 

XI - parcela do valor de alienação de quotas ou partes 
no capital de sociedades civis ou comerciais, exceto por ações, 
correspondente aos lucros acumulados e aos lucros do exercí
cio, já apurados; 

XII - parcela do valor de liquidação de direitos de só
cio correspondente aos lucros acumulados e apurados até a data 
da retirada ou liquidação, nos casos de retirada de sócio ou ex
tinção da pessoa jurídica; 

XIII - juros contados sôbre o capital social, salvo. 

a) os creditados pelas cooperativas, até 12% ao ano ; 

b) os capitalizados, no caso do artigo 266, inciso I , b; 

XIV - valôres recebidos a qualquer título, ganhos ou mu· 
tuados, quando se configurar, na definição dêste Código, dis
tribuição disfarçada de lucros ou dividendos. 

§ 1.0 - Consideram-se contidos no valor de alienação das 
ações referidas no inciso X os dividendos cuja distribuição j á 



tenha sido aprovada por assembléia geral, se o alienante não se 
reserva o direito ao seu recebimento. 

§ 2.° - Nos casos dos incisos XI a XII, a parcela do valor 
da alienação ou liquidação correspondente aos lucros acumu
lados ou apurados será determinada pela percentagem entre 
êsses lucros e o montante do patrimônio líquido da pessoa 
jurídica: 

a) no balanço adotado para cálculo da indenização do 
sócio que se retira; 

b) que se distribui pela liquidação da pessoa jurídica, nos 
casos de sua extinção; 

c) no último balanço antes da alienação, nos casos de 
transferências de quotas ou partes do capital. 

§ 3.° - O disposto no inciso XI e no § 2.°, anterior, não 
se aplica as quotas em fu ndos de condomínio ou de participa
ção administrados por sociedades de crédito e financiamento, 
de investimento, ou de cr édito imobiliário. 

Art. 266 - Exclusões - Não serão classüicados como di
videndos os lucros distribuídos por pessoas jurídicas; 

r - as ações ou quotas recebidas pelos acionistas ou sócios, 
independentemente de pagamento, em virtude de: 

a) correção monetária do balanço procedida nos têrmos 
dos artigos 211 a 222; 

b) incorporação ao capital de: 

1. reservas ou lucros acumulados, de qualquer origem; 

2. ágio na emissão de ações acima do valor nominal; 

3. juros de até 10% a.a. contaãos sôbr e capital aplicado 
durante a execução de projeto de investimento, até a 
sua efetiva entrada em funcionamento; 

4. dividendos fixos ou mínimos de ações preferen ciais, de
vidos há mais de dois anos. 

II - As importâncias recebidas em virtude de redução do 
capital, r esgate ou reembôlso de ações, quotas ou partes do ca
pital social, e qualquer outra modalidade de restituição do ca
pital dos sócios aplicado na sociedade, salvo quando se confi
gurar , nos têrmos dêste Código, distribuição disfarçada d e 
lucros ; 

lI! - a indenização do sócio que se retira da sociedade e 
as importâncias recebidas pelos sócios na extinção ou liquidB-
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ção da sociedade, na parte que não con'esponderem a lucros 
acumulados ou do exercício. 

Art. 267 - Distribuições disfarçadas - Consideram-se for
mas de distribuição disfarçada de lucros ou dividendos pela 
pessoa jurídica: 

I - a alienação, a qualquer título, a acionista, sócio, diri
gente ou participante nos lucros de pessoa jurídica, ou aos res
pectivos parentes ou dependentes, de bem ou direito, por va
lor inferior ao do mercado; 

II - a aquisição, de qualquer das pessoas referidas no a1'
~tigo anterior, de bem ou direito por valor superior ao de mer
..cado; 

III - o pagamento de remuneração por trabalho assalaria
,do, .autõnomo ou profissional que não corresponda a serviços 
,efe'tivamente prestados; 

IV - o pagamento de aluguéis ou royalties a qualquer das 
,pessoas referidas no inciso I que não corresponda ao efetivo 
uso, exploração ou fruição de bem ou direito, ou em montante 

·que exceda o valor de mercado; 

'V - o pagamento de despesas pessoais das pessoas refe
-ridas no inciso I, salvo quando satisfizerem às condições legais 
'para serem classificadas como remuneração do trabalho assala
riado, autônomo ou profissional; 

VI - o não exercício de direito à aquisição de bem ou di
. reito pertencente a qualquer das pessoas referidas no inciso I, 
quando dêle resultar a perda de sinal, depósito em garantia, ou 

-importância p aga para obter opção de aquisição; 

VII - os empréstimos concedidos a qualquer das pessoas 
-réferÍdas no inciso I , se a pessoa jurídica dispõe de íucros 
acumulados ou reservas não impostas pela lei, salvo se: 

a) revestirem forma escrita ; 

b) estahelecerem as condições de juros, deságios, indexa
<ção ou correção monetária semelhantes aos empréstimos mais 
,· onerosos tomados pela pessoa jurídica; 

c) sejam resgatados no prazo máximo de três anos. 

VIII - a redução do capital social e conseqüente amorti
zação de ações ,ou quotas, ou devolução de participação de só
cios, antes de decorridos dois anos da incorporação de reservas 
-ou lucros ao capital social; 



IX - o resgate, dentro de dois anos da sua emissão, de 
ações preferenciais resultantes da incorporação de lucros ou re
servas ao capital; 

X - a transferência aos sócios ou acionistas, sem pa
gamento, ou por valor inferior ao de mercado, do direito de 
preferência à subscrição de ações no capital de outra sociedade; 

XI - a incorporação ao capital, com a conseqüente dis
tribuição de ações, de dividendos fixos ou mínimos de ações pre
ferenciais, devidos há menos de dois anos ; 

XII - a amortização ou resgate de partes beneficiárias an·· 
tes de cinco anos da sua emissão, se emitidas para colocação 
gratuita. 

§ 1.0 - O disposto no inciso VII não se aplica aos emprés
timos concedidos a seus acionistas por bancos, emprêsas de se
guro e capitalização, sociedades de crédito ou financiamento, e 
de investimento. 

§ 2.° - No caso de lucros ou reservas acumuladas após a 
concessão do empréstimo, o disposto no inciso VII aplicar-se-á 
a partir do momento em que atingirem o montante do emprés-. 
timo. 

§ 3.° - Nos casos previstos neste artigo, serão classificados 
como dividendos ou lucros distribuídos: 

a) nos casos dos incisos I e II: a diferença entre o valor 
de mercado e o de alienação, ou aquisição, respectivamente; 

b) nos casos do inciso IIl: a remuneração que não corres
ponder a serviços efetivos, e os rendimentos a que se referem 
os artigos 292, §§ 2.° a 5.°, e 300, §§ 2.° e 3.°; 

c) nos casos do inCÍso IV: os aluguéis ou royaUies que 
não corresponderem ao efetivo uso, exploração ou fruição de 
bem ou direito, ou que excederem do valor de mercado; 

d) nos casos do inciso V: as despesas pagas; 

e) nos casos do inciso VI: as importâncias perdidas; 

f) nos casos do inciso VII: a importância mutuada; 

g) nos casos do inciso VIII: o valor das ações, quotas ou 
participações correspondente ao aumento de capital que fôr ob
jeto da redução de capital ; 

h) nos casos do inciso IX: o valor das ações resgatadas; 

i) nos casos do inciso X: o valor do direito de transfe
rência, ou a diferença entre êsse valor e o pago pelos sócios; 
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j) DOS casos do inciso XI: o valor dos dividendos incorpo
rados ao capital; 

k) nos casos do inciso XII: o valor da amortização ou res
gate. 

Art. 268 - Realização do dividendo ou lucro - Conside
ram-se realizados os dividendos ou lucros: 

I - os dividendos ou bonificações distribuídos por socie
dades por ações, na data do arquivamento da ata da assembléia 
que autorizar a distribuição, salvo: 

a) se o arquivamento não ocorrer dentro de 60 (sessenta) 
dias da data da realização da assembléia, quando se considera
rão realizados ao fim desse prazo; e 

b) nos casos de diviàendos distribuídos por autorização 
da diretoria ou outro órgão da administração da sociedadJ-, 
quando serão considerados realizados na data da publicação dó 
ato que autorizou a distribuição, ou 60 (sessenta) dias depois 
do ato que autorizou a distribuição, se não fôr publicado nesse 
prazo; 

II - os lucros distribuídos por sociedades comerciais ou 
civis, exceto por ações, na data em que a maioria dos sócios de
liberar a distribuição, salvo se a distribuição é prevista no ser
viço e independe de deliberação formal , quando serão conside
rados realizados na data em que forem pagos ou creditados, ou 
120 (cento e vinte) dias depois da data do balanço, se não fo
rem pagos ou creditados nesse prazo; 

III - as importâncias ou valôres distribuídos pelas socie
dades de investimento ou por fundos de participação ou condo
mínio administrados por essas sociedades, quando pagos ou cre
ditados; ou dentro de 60 (sessenta) dias do ato que deliberou a 
distribuição, se o pagamento ou crédito não ocorrer dentro dêsse 
prazo; 

IV - de acôrdo com as normas constantes dos incisos ante
riores, nos casos de amortização , resgate ou devolução de ca
pital, quando, nos têrmos dêste Código, configurarem distri
buição de lucros ou dividendos; 

V - nos demais casos: 

a) na data do pagamento ou da colocação à disposição do 
beneficiário da importância que configura a distribuição de lu
cros ou dividendos; 

b) na data da alienação, aquisição, extinção de direitos, 
empréstimo, transferência de direitos ou outra transação que, 
nos têrmos dêste Código, configure distribuição disfarçada de 
lucros ou dividendos. 

102 



Art. 269 - Deduções - Para determInação do rendimento 
líquido os beneficiários de dividendos ou lucros distribuídos por 
pessoa jurídica poderão deduzir dos rendimentos brutos as des
pesas incorridas para custódia de titulos que produzem os ren
dimentos, ou para o recebimento dêstes, inclusive comissões e 
impôsto de sêlo, quando devido. 

CAPÍTULO III 

DOS JUROS 

Art. 270 - Compreensão - Serão classificados- como juros 
as seguintes compensações pelo uso ou detenção de capital 
alheio: 

I - juros, fixos ou variáveis, ou quaisquer outras boni
ficações ou anuidades, de apólices, títulos ou obrigações, ao por
tador ou nominativas, emitidas pelas pessoas jurídicas brasilei
ras de direito público; 

11 - juros, fixos ou variáveIs, ou uutras bonificações ou 
anuidades, de obrigações, ao portador ou nominativas, emitidas 
por pessoas jurídicas de direito privado, nacionais ou estran
geiras, ou por pessoas jurídicas estrangeiras de direito público; 

III - juros de depósitos em dinheiro, a. prazo ou a vista, 
para qualquer fim, seja qual fôr o depositário; 

IV - juros, fixos ou variáveis, de empréstimos civis ou 
comerciais, garantidos ou não, seja qual fôr a natureza do bem 
emprestado e a forma do contrato ou título; 

V - juros de cauções, fianças ou depósitos em garantia 
de contratos, obrigações ou exercício de profissões, cargos, fun
ções ou empregos, públicos ou privados; 

VI - saldo do balanço de juros em conta corrente; 

VII - juros resultantes da alienação de bens e direitos, 
quando o adquirente ficar a dever parte ou totalidade do preço; 

VIII - juros compensatórios ou moratórios de qualquer 
natureza, inclusive os que resultarem de sentença judicial, sal
vo quando sejam classificáveis, nos têrmos dêste Código, como 
rendimento de outra categoria; 

IX - lucros nas operações de report e swap; 

X - deságio em relação ao valor nominal de emissão, ou 
ao valor de aquisição, concedido no desconto, venda ou coloca
ção no mercado, por pessoa jurídica, de títulos cambiais; 
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XI - prêmio de emissão ou deságio, em relação ao valor 
nominal de emissão, ou ao valor de aquisição, concedido na 
venda ou colocação no mercado, por pessoa jurídica, de obriga
ções ao portador ou endossáveis com vencimento em prazo in
ferior a dois anos da data da sua colocação; 

XII - prêmio de reembôlso, ou importância do resgate de 
obrigações ao portador ou endossáveis que exceder do respecti
vo valor nominal, quando a obrigação tiver vencimento em pra
zo inferior a dois anos da data da sua colocação; 

XIII - importâncias pagas ao credor nos contratos de fi
nanciamento ou abertura de crédito, a título de reserva dos fun
dos mutuados enquanto não são sacados, ou a título de comis
sões ou juros mínimos em contas correntes; 

XIV - importâncias pagas pelo devedor ao credor como 
indenização ou compensação pela liquidação antecipada do em
préstimo; 

XV - juro fixo de 12% a.a. atribuído ao capital social in
tegralizado das cooperativas. 

§ 1.0 - Não serão tributados os juros, prêmios, bonifica
ções ou anuidades de títulos da dívida pública federal, estadual 
ou municIpal, que gozarem de isenção do impôsto de renda ex
pressament~ assegurada ou concedida por lei federal. 

§ 2.0 - Nos casos dos incisos X, XI e XIII, se o beneficiá
rio dos deságios ou prêmios é identificado, não serão conside
rados rendimentos os deságios ou prêmios na parte em que cor
responderem à correção monetária pelos índices a que se refere 
o art. 212, do capital aplicado na aquisição do título. 

SEÇÃO I 

DOS JUROS COMO RENDIMENTOS DO BENEFICIÁRIO 

Art. 271 - J1LTOS presumidos - Nos casos do art. 270, in
cisos IV e VII, sempre que o contrato tiver duração superior a 
2 (dois) anos, presumir-se-á a obrigação de pagamento de juros 
à taxa de 6% a .a., se as partes não convencionarem juros, ou 
ajustarem taxa inferior. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica: 

a) aos créditos concedidos por pessoas residentes ou do
miciliadas no exterior a pessoas residentes ou domiciliadas no 
país, ou as suas dependências no Brasil; 

b) às importâncias fornecidas à pessoa jurídica pelos seus 
sócios, ou à emprêsa pelo seu titular ou co-proprietário. 

104 



Art. 272 - Juros dissimulados - Nos casos previstos no 
art. 270, incisos IV e VII, se o contrato tiver duração de 2 (dois) 
anos ou menos e as partes não convencionarem juros, a admi
nistração do impôsto poderá arbitrá-los sempre que as condi
ções da operação evidenciem a dissimulação dos juros. 

Parágrafo único - Os juros serão arbitrados à taxa corren
te do mercado, tendo em vista a natureza do título ou contrato 
e as condições da operação. 

Art. 273 - Realização dos juros - Regime econômico - O 
contribuinte que mantiver escrituração sob regime econômico 
de determinação deverá registrar os juros de acôrdo com a sua 
fluência , independente do recebimento, desde que: 

I - a taxa de juros seja conhecida; 

H - a obrigação de pagá-los seja incondicional; e 

IH - não possam ser tidos como de recebimento duvidoso. 

§ 1.0 - Enquanto o devedor contestar a existência da dívi
da, ou a obrigação de pagar juros, o credor poderá adiar o re
gistro dos juros. 

§ 2.° - A partir do momento em que se verificarem as con
dições dêste artigo, ou o direito aos juros se tornar líquido, o 
credor deverá registrar os juros referentes ao período já de
corrido. 

§ 3.0 - Os deságios, prêmios ou lucros referentes a títulos 
ou operação de prazo superior a 1 (um) ano serão rateados pro
porcionalmente ao tempo total da operação, e registrados anual
mente. 

Art. 274 - Realização dos juros - Regime jinanceiro .
Para o contribuinte tributado sob regime financeiro os juros 
considerar-se-ão realizados no ano do seu efetivo recebimento. 

§ 1.0 - Se o devedor fôr pessoa jurídica, os juros conside
rar-se-ão recebidos no ano em que forem creditados na conta 
do credor, ou colocados à sua disposição em condições de serem 
recebidos ou retirados a qualquer tempo. 

§ 2.0 - A emissão ou aceite de título cambial em impor
tância correspondente ao principal da dívida acrescido dos ju
ros vencidos ou a vencer, não importa recebimento dêste antes 
da liquidação do título. 

§ 3.° - A emissão ou aceite de título cambial correspon
dente a juros vencidos será tido como pagamento dos mesmos, 
independentemente da liquidação do título, salvo se as partes 
expressamente convencionarem o contrário. 
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Art. 275 - Deduções - Para a determinação do rendimen
to liquido o beneficiário dos juros poderá deduzir as despesa~ 
de custódia dos títulos que produzem os rendimentos, e as des
pesas para recebimento dêstes, inclusive impôsto de sêlo. 

SEÇÃO li 

DOS JUROS COMO DEDUÇÃO DA FONTE PAGADORA 

Art. 276 - Condições de dedutibilidade - Sempre que êste 
Código autorizar o contribuinte, pessoa natural ou jurídica, a 
deduzir dos seus rendimentos brutos de renda líquida as des
pesas com juros somente serão dedutíveis: 

I - os que o contribuinte tenha obrigação legal ou contra, 
tua I de pagar, excluídos aquêles que possam ser tidos como doa
ção ou liberalidade; 

II - os relativos a obrigação ou co-obrigação do próprIo 
contribuinte, excluídos os juros por dívidas de terceiro:,. 

Parágrafo único - Se o credor é um banco, caixa econômi· 
ca, sociedade de crédito ou outra entidade financeira , poderá ser 
deduzido como juros o total das despesas financeiras cobrad~ 
pelo credor, inclusive os impostos de sêlo e outras taxas e con
tribuições incidentes sôbre a operação a juros, quando arreca, 
dados pelo credor. 

Art. 277 - Realização da deduçao - Regime econômico -
O contribuinte que mantém escrituração sob regime econômi
co deverá registrar os juros à medida da sua fluência. 

§ 1.0 - Se o contribuinte contesta a existência da dívi<1a 
ou a obrigação de pagar juros, deverá diferir o registro dos JU' 
ros até que a obrigação seja certa. 

§ 2.° - Os juros devidos em períodos superiores a 1 (um) 
ano, e os descontos, prêmios ou lucros em títulos ou operações 
com prazo superior a 1 (um) ano, serão rateados proporcional
mente ao tempo da operação, e registrados anualmente. 

§ 3.° - O pagamento antecipado dos juros não autoriza ~ 
antecipação da dedução, salvo quando motivado pelo resgate 
antecipado da obrigação. 

Art. 278 - Realização da dedução - Regime financeh·u _o. 
O contribuinte sob regime financeiro de determinação dedu
zirá os juros no ano do ~eu efetivo pagamento, inclusive os pa
gos antecipadamente. 
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§ 1.0 - Os descontos, deságios ou prêmios de emissão el1'~ 
títulos ou operações sàmen te se considerarão pagos na liquida
ção da dívida. 

§ 2.° - No caso do parágrafo anterior, se o principal é 
amortizado parceladamente, a despesa dedutível será rateada 
proporcionalmente às prestações. 

§ 3.'" - A emissão ou o aceite de cambial correspondente 
aos juro~ não autorizlt a dedução antes do pagamento da 
cambIaL. 

C APÍTULO IV 

DOS ALUGUÉIS E ROY ALTIES 

Art. 279 - Aluguéis - Compreensão - Serão classificada:, 
como aluguéis as compensações pela ocupação, uso ou explora
ção de bens corpóreos, tais como: 

I - pelo aforamento, locação ou sublocação, arrenaamento 
ou subarrendamento, direito de uso ou passagem, de terrenos, 
seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de qual J 

quer natureza ; 

II - pela locação, ou sublocação, arrendamento ou subar
rendamento de pastos naturais ou artificiais, ou campos de in
vernada; 

III - pelo direito de uso ou aproveitamento de águas pn
vadas, ou da fôrça hidráulica; 

IV - pelo direito de uso ou exploração de películas cme
matográficas; 

V - pelo direito de uso ou exploração de outros bens imó
veis, de qualquer natureza; 

VI - pelo direito de exploração de conjuntos industriaIS e 
emprêsas de qualquer natureza, inclusive , quando compreen
didos, os respectivos fundos de comércio. 

§ 1.0 - Os juros de mora e quaisquer outras compensações 
pelo atraso no pagamento de aluguéis acompanharão a classi
ficação dêstes. 

§ 2.° - Será presumido o rendimento do prédio urbano 
construído, quando concedido o seu uso gratuitamente. 
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Art. 280 - Royalties - Compreensão - Serão classifica
dos como royalties as compensações pelo uso, fruição ou ex
ploração de direitos, tais como: 

a) pelo direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, in
clusive florestais; 

b) pelo direito de pesquisar e extrair recursos minerais; 

c) pelo uso ou exploração de invenções, processos e fór
mulas de fabricação, e de marcas de indústria e comércio; 

d) pela exploração de direitos autorais, salvo quando per
cebidos pelo autor ou criador do bem ou obra. 

Parágrafo único - Os juros de mora de quaisquer outras 
compensações pelo atraso no pagamento de royalties acom
panharão a classificação dêstes. 

SEÇÃO I 

DOS ALUGUÉIS E ROY ALTIES COMO RENDIMENTO 
DO BENEFICIÁRIO 

Art. 281 - R endimentos brutos compreendidos - Serão 
classificados como aluguéis ou royalties tôdas as espécies de 
compensação pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens 
e direitos referidos nos é>rtigo5 279 e 280, tais comO: 

I - as importâncias periódicas, ou não, fixas ou variá
veis e as percentagens, participações ou interêsses; 

II - as luvas, os prêmios, gratificações ou quaisquer ou
tras importâncias pagas ao locador, ou cedente do direito, em 
troca de seu acôrdo no contrato; 

III - os pagamentos, inclusive de impostos e taxas, juro~, 
comissões, corretagens, r emuneração do trabalho assalariado, 
autônomo ou profissional, feitos a terceiros por conta do loca
dor do bem, ou do cedente dos direitos ; 

IV - as benfeitorias e quaisquer melhoramentos realiza
dos no bem locado, e as despesas para preservação dos direitos 
cedidos, se de acôrdo com o contrato fizerem parte da com .. 
pensação pelo uso do bem ou direito; 

V - a indenização pela rescisão ou térmirro anteclpado (!o 
contrato; 

VI - o valor locativo do prédio urbano construido, qUéll'i
do cedido seu uso gratuitamente. 



§ 1.0 - O preço de compra de móveis ou benfeitorias ou de 
qualquer outro bem do locador ou cedente, quando constituir 
compensação pelo acórdo do locador ou cedente ao contrato, in
tegrará o aluguel ou royalty. 

§ 2.° - No contrato de uso ou exploração de invenção, pro
cesso ou fórmula de fabricação, não constitui Toyalty o pa
gamento do custo da máquina, equipamento ou instrumento pa
tenteado. 

§ 3.° - Salvo na hipótese do inciso IV, as benfeitorias ou 
melhorias feitas pelo locatário não constituem aluguel para u 
locador, e para o locatário constituirão aplicação de capital que 
poderá ser depreciada no prazo de vida útil do bem, ou amOl'
tizada no prazo do contrato, se êste fôr inferior ao da vida útil 
do bem. 

§ 4.° - Se o contrato de locação assegura opção de COmpl'b 
ao locatário e prevê a compensação de aluguéis com o preço de 
aquisição do bem, não serão classificados como aluguéis os pa
gamentos, ou a parte dos mesmos, que constituírem prestação 
do preço de aquisição. 

Art. 282 - Realização do rendimento - O aluguel ou 
royalty, pago antecipadamente, constituirá rendimento do ano 
em que fôr efetivamente recebido, ainda que o constituinte es
teja sujeito ao regime econômico de determinação dos rendi
mentos. 

Art. 283 - Deduções admitidas - Para determinação <10 
rendimento líquido, o beneficiário dos aluguéis ou royalties 
poderá deduzir dos rendimentos brutos realizados: 

I - os impostos, taxas e emolumentos federais, estaduals 
e municipais que incidam sôbre o bem ou direito que produz 
o rendimento; 

II - os foros e taxas de ocupação, no caso de enfiteuse, 

IH - os juros sôbre o saldo devedor do preço pago pela 
aquisição dos bens ou direitos que produzam os rendimentos; 

IV - os prêmios de seguros dos bens que produzam os 
rendimentos; 

V - as despesas de conservação do bem corpóreo; 

VI - as despesas pagas para a cobrança ou recebimento 
do rendimento; 

VII - as despesas de consumo de luz e fôrça, ar condicio·· 
nado, aquecimento e refrigeração de água, ordenados de zelador 
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e ascensorista, nos casos de prédios de apartamento e de vilas, 
ou prédios em ruas particulares e as quotas-partes nas despe
sas comuns, nos casos de apartamentos; 

VIII - as quotas de depreciação, amortização ou exaustão 
dos bens ou direitos que produziram os rendimentos. 

Parágrafo único - P resume-se líquido o myalty pelo uso 
ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabrica
ção, e de marcas de indústria e comércio pago a pessoa !esiden
te ou domiciliada no exterior. 

SltçÃO H 

DOS ALUGUÉIS E ROY ALTIES COMO DEDUÇÃO DA 
FONTE PAGADORA 

Art. 284 - Dedutibilidade - Sempre que êste Código auto
r izar o contribuinte, pessoa natural 011 jurídica, a deduzir dO:5 

seus rendimentos brutos despesas com aluguéis ou "oyalties, 
êsses serão dedutíveis sob qualquer das formas previstas nos in
cisos I a V do artigo 281, desde que: 

a) necessários para que o contribuinte possa continuar :!:I 

possuir, usar ou fruir o bem ou direito que produz o rendimen
to; e 

b) se o aluguel não constitui aplicação de capital na aqui
sição do bem ou direito, nem distribuição disfarçada da pessoa 
jurídica. 

Parágrafo único - Não são dedutíveis: 

a) os aluguéis pagos pelas pessoas naturais pelo uso de 
bens que não produzam rendimentos, corno o prédio de resi
dência; 

b) os aluguéis ou royalties pagos a sócios ou dirigentes 
de emprêsas, ou a parentes e dependentes do contribuinte, ou 
dos seus dirigentes e sócios, em relação à parcela que exceder 
do preço ou valor do mercado; 

c) as importâncias pagas a terceiros para adquirir os di
reitos de uso de um bem ou direito, e os pagamentos para ex
tensão ou modificações do contrato, que constituirão aplicação 
de capital amortizável durante o prazo do contrato; 

d) os royalties pelo uso de marcas de indústrias ou de 
comércio quando: 
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1) pagos pela filial no Brasil de emprêsa com sede no 
exterior, em benefício da sua matriz; 

2) pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com 
domicílio no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, 
contrôle do seu capital com direito a voto; 

e) os royaLties pelo uso de patentes de invenção pro
cessos e fórmulas de fabricação, pagos ou creditados a emprêsas 
com sede no exterior: . 

1) que não sejam objeto de contrato registrado na SUMOC 
e de acôrdo com o Código da Propriedade Industrial; ou 

2) cujos montantes excedam dos limites periàdicamente 
fixados pelo Ministro da Fazenda para cada grupo de ativida
des ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade, até o 
máximo de 3% da receita bruta do produto fabricado ou ven
dido; 

f) os royalties, pelo uso de marcas de indústrias e co
mércio pagos ou creditados a emprêsas com sede no exterior: 

1) que não sejam objeto de contrato registrado na SU
MOC; ou 

2) cujos montantes excedam dos limites periodicamente 
fixados pelo Ministro da Fazenda para cada grupo de ativida
des ou produtos, segundo o gr1!U de sua essencialidade, até o 
máximo de 1 % da receita bruta do produto fabricado ou ven
dido. 

CAPÍTULO V 

DA REMUNERAÇÃO DO TRABALHO ASSALARIADO 

Art. 285 - Espécies de trabalho compreendidas - Será 
classificado como trabalho assalariado todo trabalho ou serviço 
permanente, periódico ou ocasional, prestado por pessoas n a
turais em virtude do exercício de emprêgo, cargo ou função: 

I - público, de qualquer natureza, civil ou militar, das pes
soas jurídicas de direito público interno, dos Podêres Legisla
tivo, Executivo ou Judiciário, da administração central ou des
centralizada, inclusive autarquias e ent idades paraestatais; 

II - de qualquer pessoa de direito privado, naciol13l ou 
estrangeira, inclusive sociedades de economia mista; 

IH - de firmas e emprêsas individuais, ou de empregado
res pessoas naturais; 

111 



IV - de administração, gerência, direção, fiscalização ou 
e<>rumltoria das pessoas jurídicas de direito privado; 

V - em sindicato ou cooperativa organizados para a pres
tação de serviços pelos seus integrantes, como nos casos de es· 
tivadores, arrumadores, consertãdores e conferentes de cargá, 
vigias de navios, e outros, sujeitos a regime semelhante de tra
balho. 

Parágrafo único - Não serão considerados trabalho assala
riado: 

a) os serviços do titular de firmas ou emprêsas individuai:; 
e dos administradores ou sócios de sociedades de prestação ae 
serviços a que se referem os artigos 301 e 302, os quais serão 
classificados como trabalho autônomo ou profissional; 

b) os serviços do titular das demais firmas ou emprêsas 
individuais, que serão remunerados pela renda liquida da em· 
prêsa. 

SZÇÃO I 

DA REM1JNERAÇÃO COMO RENDIMENTO DO ASSALARIADO 

Art. 286 - Rendimentos brutos compreendidos - Serãe.:, 
classificados como rendimentos do trabalho assalariado tôdas as 
espécies de remuneração ou compensação por trabalhos ou ser
viços prestados no exercício dos empregos, cargos ou funçõe~ 
referidos no artigo anterior, tais como: 

I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, sutJ
sídios, honorários, jetons, indenizações; 

II - adicionais, extraordinários, suplementações, abono~, 
bonificações, salário-família, indenização por férias não goza
d~ e gorgetas; 

IH - gratificações, participações, interêsses, prêmios e cC). 
tas-partes em multas ou receitas; 

IV - comissões e corretagens; 

V - ajudas de custo, diárias e outras compensações por via
gens ou transferência de local de trabalho; 

VI - pagamento de despesas pessoais do assalariado, assim 
entendidas aquelas despesas que êste Código não autoriza o be
neficiário a deduzir ou abater para determinar a sua renda li· 
quida; 
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VII - aluguel do imóvel ocupado pelo empregado e pago 
pelo empregador, ou a diferença a menos entre o aluguel que 
o empregador paga pela locação do prédio e o que cobra do 
empregado pela sua sublocação; 

VIII - pagamento ou reembôlso de impostos ou contrtbui
ções que êste Código prevê como encargo do assalariadu; 

IX - prêmio de seguro individual de vida do eml'regado 
pago pelo empregador, quando o empregado é o beneficiário do 
seguro, ou indica o beneficiário dêste; 

X - verbas, dotações, ou auxílios para representação ou 
custeio de despesas nect:ssárias para o exercício dv cargo, fun
ção ou emprêgú; 

XI - pensões, civis ou militares, de qualquer natureza, 
meios soldos, e quaisquer outros proventos recebidos no antigo 
empregador, de institutos, caixas de aposentadoria ou pensõel!J, 
ou de entidades governamentais, em virtude de empregos, cal'
gos ou funções exercidos no passado . 

. 
§ 1.0 - Serão também classificados como rendimentos do 

trabalho assalariado 0S juros de mora e quaisquer outras inde
nizações pelo atraso no pagamento das compensações previstas 
neste artigo. 

§ 2,° - A classificação como rendimento do trabalho assa
lariado independe da existência de direito estatutário ou con
tratual ao seu recebimento. 

Art. 287 - Rendimentos excluídos - Não serão incluídos 
entre os rendimentos tributados: 

I - o aviso prévio de despedida assegurado por lei, quan
do pago em dinheiro; 

II - a indenização r-or despedida ou reSClsao de contrato 
de trabalho que não exceder os limites garantidos pela lei; 

III - os proventos de aposentadoria ou reforma quando 
motivada pelas moléstias enumeradas no item III do artigo 178 
da Leí 1.711 de 28 de outubro de 1952; 

IV - as indenizações por acidente no trabalho; 

V - os prêmios de seguro de vida em grupo pagos pelo 
empregador em benefício dos seus empregados; 

VI - os serviços médicos, hospitalares e dentários manti
dos ou pagos pelo empregador em benefício dos seus empre
gados; 
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VII -- a alimentação fornecida gratuitamente pelo empre
gador aos seus empregados, ou a diferença entre o preço co
brado pela alimentação fornecida e o seu valor de mercado; 

VIII - o valor do transporte gratuito, ou subvencionadu. 
fornecido ou pago pelo empregador em benefício dos seus em
pregados; 

IX - os serviços educacionais, recreativos e esportivos man
tidos ou pagos pelo empregador, e as bôlsas de estudo por êle
pagas em benefício dos seus empregados, seus familiares ou de
pendentes; 

X - os uniformes, roupas ou vestimentas especiais indis
pensáveis ao exercício do emprêgo, cargo ou função, forneci
dos pelo empregador gratuitamente ou a preços inferiores ao 
custo. 

Art. 288 - Realização do rendimento - As compensações 
pelo trabalho assalariado serão tr:.outadas como rendimentos do 
ano em que forem efetivamente recebidas em moeda, bens, ser
viços ou extinção de obrigações. 

Parágrafo único - Se o empregador é pessoa jurídica, em
prêsa individual ou comum, presumem-se efetivamente recebi
das as compensações a partir do momento em que forem cohJ
cadas à disposição do assalariado, em condições de serem reCe
bidas ou retiradas, à sua vontade. 

Art. 289 - Rendimentos acumulados - Para efeito de trl
butação, poderão ser distribuídos por mais de um exercício fi
nanceiro, os rendimentos recebidos acumuladamente em detel
minado ano: 

I - por compensação de trabalhos ou serviços prestaao.:. 
durante mais de 18 (dezoito) meses, e em montante que exceda 
de 15% dos demais rendimentos do contribuinte no ano do 
recebimento, se o recebimento acumulado resultar: 

a) de anterior incapacidade financeira do empregador pard 
pagá-las; 

b) de disputa judicial ou administrativa sôbre o respecti
vo pagamento; ou 

c) de aumento retroativo da compensação. 

II - No caso de pensões, soldos, ou meios soldos referente::. 
a mais de um ano, se o recebimento acumulado resultar de de
mora na habilitação. 

§ 1.0 - O rendimento acumulado será distribuído em paz
tes iguais pelos períodos de determinação a que corresponder, 

114 



até o máximo de cinco anos, com a conseqüente revisão do mon
tante do impôsto devido em cada um dos períodos anteriore:. 
pelos quais o rendimento tenha sido redistribuído. 

§ 2.° - A redistribuição previste neste artigo será pelo con
tribuinte submetida à aprovação dé. administração do impôstu, 
na sua declaração final de renda, ou requerida à administração 
dentro de 9lJ (noventa) dias do recebimento acumulado. 

Art. 290 - Deduções admitida:; - Para a determinação do 
rendimento líquido, o beneficiário de rendimentos do trabalhú 
assalariado poderá deduzir dos rendimentos brutos: 

I - as contribuições para institutos e caixas de aposentadl .... 
ria e pensões, ou para outros fundos de beneficência; 

II - o impôsto sindical e outras contribui<;ões para o Sih 

dicato de representação da respectiva classe; 

III - as contribuições para a.c;sociações científicas e as <.les· 
pesas com aquisição ou assinatura de livros, revistas e jornal~ 
técnicos; 

IV - as despesas com aquisição de instrumentos, utensílios 
e materiais indispensáveis ao desempenho de seus cargos ou 
funções, ou à prestação do trabalho ou serviço, quando por cún, 
ta do empregado; 

V-os gastos pessoai~ de passagens, alimentação e aloj.l
mento, bem como os de transporte d~ volumes e aluguel de lo
cais destinados a mostruários, nos casos de viagens: e estadã 
fora do local de residência: 

a) até o limite das importáncias recebidas para o custelú 
dêsses gastos, quando pagos pelo empregador; 

b) efetivamentt:: comprovados, quando correrem por con
ta do empregado; 

c) independentemente de comprovação, até 30% do ren · 
dimento bruto, no caso de caixeiros-viajantes, quando corre
rem por conta dêstes; 

VI - as despesas pessoais de locomoção de sen'1dures 04 
empregados que ~xerçam permanentemente as funções exter
nas de vendedor, propagandista, cobrador, fiscal, inspetor e se
melhantes, que exijam constante locomoção. 

a) até o limite das importâncias recebidas para o custeio 
dêsses gastos, quando pagos pelo empregador; 

b) independentemente de comprovação, ate 570 do tendi· 
mento bruto, quando correrem por conta do empregado; 
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VII - as ajuda~ de custo é diárias, pagas por cofres pú
blicos ou qualquer empregador, destmada~ a mdenização de gas
tos de transferência e de instalação Oe contribumtes t:: da sua 
família em localidade diferente daquela em que residia; 

VIII - as despesall de representação pagas pelos cofres pú
blicos: 

a) para o exercício de funções transitórias no exterior, de 
duração até 6 (seis) meses consecutivos; 

b) atê o limite estabelecldo em decreto regulamlo'l1tar, de 
acôrdo com o critério adotado para a conversão dos valôres re
cebidos err. moeda estrangeIra, no caso de exercício de funções 
no exterior por prazo superior a 6 (seis) meses consecutivos; 

IX - as despesas de representação pagas por entidades 
privadas aos seus dirigentes ou administradores, ou a empr;~
gados cujas atribuições imponham gastos desta natureza, dentro 
dos limites admitidos por êste Código; 

X - os pagamentos feitos pelo contribuinte a terceiros 
para auxiliá-los na prestação do seu trabalho ou serviço, desde 
que: 

a) a natureza do trabalho ou serviço o exij a, e o custeio 
dêsse auxílio pelo contribuinte constitua condição do emprêgo, 
cargo ou função; 

b) os pagamentos sejam em importância mensal fixa, e 
não excedam de 20 % do rendimento bruto; 

c) o beneficiário dêsses pagamentos não seja parente ou 
dependente do contribuinte; 

XI - as despesas efetivamente realizadas pelo contribuinte 
para aquisição de uniformes ou roupas especiais exigidas pelo 
trabalho ou serviço, quando não sejam fornecidas pelo empre
gador, e desde que não ultrapassem: 

a) de 20% dos rendimentos brutos, nos casos de cantores 
e artistas que representem em espetáculos públicos; ou 

b) de 5% dos rendimentos brutos nos demais casos. 

XII - as diferenças de caixa e as perdas efetivamente 
pagas por tesoureiros ou outros empregados que manipulem 
valôres, dentro dos limites razoáveis nessa espécie de trabalho, 
e desde que não resultem de ação dolosa do empregado; 

XIII - os encargos de juros e amortização dos empréstimos 
contraídos pelo assalariado para pagar a sua educação, treina
mento ou aperfeiçoamento; 
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XIV - as despesas com ação judicial necessária ao rece
bimento dos rendimentos, inclusive honorários de advogado, 
se tiverem sido pagos pelo contribuinte, sem indenização. 

Parágrafo único - Em relação às pensões civis ou mili
tares, meios soldos e quaisquer outros proventos recebidos do 
antigo empregador, ou de institutos de aposentadoria ou pensões 
em virtude de empregos, cargos ou funções exercidos no pas
sado, sàmente serão admitidas as deduções previstas no inci
so XIV. 

Art. 291 - Realização das deduções - As deduções serão 
admitidas no exercício em que forem efetivamente pagas pelo 
contribuinte. 

§ 1.0 - As deduções pagas mediante emissão ou aceite de 
cambial pelo contribuinte sàmente serão consideradas pagas no 
ano da liquidação do título cambial. 

§ 2.° - As deduções correspondentes a rendimentos dis
tribuídos por mais de um exercício nos têrmos do artigo 289, 
e que tenham sido pagas acumuladamente no ano do recebi
mento dos rendimentos acumulados, serão rateadas pelos exer
cícios em que forem distribuídos os rendimentos. 

SEÇÃo u 

DA REMUNERAÇÃO COMO DEDUÇÃO DA FONTE PAGADORA 

Art. 292 - Condições da dedutibilidade - Sempre que 
êste Código autorizar o contribuinte, pessoa natural ou jurí
dica, a deduzir dos seus rendimentos brutos, ou da sua receita 
bruta, a remuneração por trabalho assalariado pago a tercei
ros, sàmente será dedutível aquela que: 

I - constitua despesa corrente necessária para a realiza
ção do rendimento, excluída a que constitua aplicação de 
capital; 

II - corresponda a trabalho ou serviço efetivamente pres
tado à fonte pagadora, e não a terceiros; 

111 - corresponda a razoável retribuição pelo trabalho ou 
serviço prestado, e não constitua distribuição de lucros, em
préstimo, ou doação. 

§ 1.0 - A remuneração dedutível poderá abranger qualquer 
das espécies de compensações referidas nos artigos 286 e 287. 

§ 2.° - A compensação a que se refere o inciso V do arti
go 286 só será admitida como dedução da fonte pagadora até 
o limite dos níveis adotados pela administração federal para 
retribuição dos seus servidores. 
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§ 3.° - A compensação a que se refere o inciso IX do 
artigo 286 sàmente será admitida como dedução até o limite 
de 15% do rendimento bruto do administrador, dirigente ou 
empregado. 

§ 4.° - A compensação a que se refere o inciso III do 
artigo 286 sàmente será admitida como dedução da fonte paga
dora quando não exceder a 3 (três) vêzes a remuneração mensal 
dO-'assala,.riado, ou quando previamente fixada no contrato de 
trabalho, 

§ 5.° - A compensação a que se refere o inciso IV do 
artigo 286, sàmente será admitida como dedução da fonte paga
dora quando fôr indicada a operação ou transação que deu ori
gem ao rendimento, e quando não excederem dos níveis usuais 
no tipo de operação ou transação. 

Art. 293 - Realização da dedução - Regime econômico -
Nos casos de participação, interêsse, gratificação, prêmio ou 
outra forma de compensação variável, se a fonte pagadora 
adotar o regime econômico de determinação poderá deduzi-las 
no exercício a que correspondem, ainda que apuradas no encer
ramento do balanço, desde que: 

I - sejam devidas, embora sujeitas a aprovação por assem
bléia de sócios; 

II - sejam determináveis; e 

III - sejam efetivamente pagas ou postas à disposição do:,; 
seus beneficiários dentro de 4 (quatro) meses da data de encer
ramento do balanço. 

Parágrafo único - As compensações contestadas pelo em
pregador sàmente poderão ser deduzidas no ano que a disputa 
com o empregado fôr decidida, ou em que o empreg~dor reco
nhecer a obrigação de pagar. 

CAPÍTULO VI 

DA REMUNERAÇÃO DO TRABALHO AUTôNOMO 
E PROFISSIONAL 

Art. 294 - Espécies de trabalho compreendidas ~ Será 
classificado como trabalho autônomo ou profissional o exer
cício independente, sem relação de emprêgo, de atividades, 
profissões ou ocupações, tais como: 

I - de médico, engenheiro, arquiteto, advogado, dentista, 
veterinário, economista, contabilista, agrônomo, topógrafo, dese
nhista, agrimensor, e outras que se lhe possam assemelhar; 
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II - de professor, escritor, jornalista, locutor, pintor, es
cultor, músico, cantor, ou quaisquer outras atividades artísticas 
ou culturais; 

lI! - de representantes, agentes, agenciadores, e outras 
Fessoas que, tomando parte nos atos de comércio, não os prati
quem, todavia, por conta própria; 

IV - de corretores, intermediários, leiloeiros, despachan
tes, cobradores ou procuradores, seus prepostos e adjuntos; 

V - de prestação de serviços pessoais de qualquer natu
reza, inclusive de barbeiros, bombeiros, carpinteiros, eletricis
tas, pintores, pedreiros, mecânicos e outras atividades voca
donais; 

VI - de exploração individual de empreitadas Unicamente 
de valor, tanto de estudos quando de construção ou conserva
.ção, inclusive estudos econômicos, financeiros e técnicos, ela
boração de projetos de investimento, trabalho de limpeza e 
manutenção, ou de alvenaria, carpintaria, pintura, instalação 
elétrica e semelhantes; 

VII - dos serventuários de justiça, como tabeliães, notá
rios, oficiais públicos, tradutores e semelhantes, quando n ão 
forem exclusivamente remunerados pelos cofres públicos mas 
receberem emolumentos, custas ou taxas. 

Parágrafo único - Quando o contribuinte, além da pres
tação de trabalho autônomo ou profissional, exercer emprêgo, 
cargo ou função (artigo 285), serão classificadas separadamente 
.a remuneração do trabalho assalariado e a remuneração pelo 
trabalho autônomo ou profissional. 

SEçÃO I 

DA REMUNERAÇÃO COMO RENDIMENTO DO BENEFICIÁRIO 

Art. 295 - Rendimentos brutos compreendidos - Serrto 
dassificadas como rendimentos do trabalho autônomo ou pro
fissional tôdas as espécies de compensação pelo exercício das 
atividades, profissões, ou ocupações referidas no artigo ante
rior, tais como: 

a) honorários, partidos, remuneração, pagamento de ser-
viços prestados, gratificações, ou proventos; 

b) comissões, corretagens, participações, interêsses; 

c) emolumentos, custas ou preços; 

d) royalties de direitos autorais, quando percebidos pelo 
autor ou criador da obra ou bem. 
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§ 1.0 - Serão igualmente classificados como rendimentos do 
trabalho autônomo ou profissional: 

a) as vantagens de qualquer natureza percebidas pelos 
titulares de emprêsas individuais que tenham por objeto exclu
sivo o exercício de atividades, profissões ou ocupações refe
ridas no artigo 294, incisos I a V, ou pelos dirigentes e sócios 
das sociedades a que se refere o artigo 302; 

b) os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo 
atraso do pagamento das compensações previstas neste artigo. 

§ 2.° - A classificação como rendimento do trabalho autô
nomo ou profissional independe da existência de direito ao 
recebimento da compensação. 

Art. 296 - Realização do rendimento - Regime financeiro 
- As compensações pelo trabalho autônomo ou profissional 
serão tributadas como rendimentos do ano em que forem efeti
vamente recebidas em moeda, bens, serviços ou extinção de 
obrigações: 

I - se o beneficiário é pessoa natural ou organizada em 
emprêsa com escrituração regular; 

II - se o beneficiário, a emprêsa de que é titular, ou a 
sociedade de que é sócio, mantiver escrituração pelo regime 
financeiro. 

Parágrafo único - Se a fonte pagadora da compensação é 
pessoa jurídica, ou emprêsa, individual ou coletiva, presumem
-se efetivamente recebidas as compensações a partir do mo
mento em que forem creditadas, em condições de serem rece
bidas ou retiradas, à sua vontade. 

Art. 297 - Realização do rendimento - Regime econômico 
- Os contribuintes por prestação de trabalho autônomo ou 
profissiol}al organizados em emprêsa individual ou sociedade 
de prestação de serviços e que mantenham escrituração regular 
poderão determinar os seus rendimentos pelo regime econômico. 

Art. 298 - Rendimentos acumulados - Para efeito de tri
butação, poderão ser distribuídos por mais de um período de 
determinação os rendimentos recebidos acumuIadamente em 
de~erminado ano: 

I - por compensação de trabalhos ou serviços prestados 
durante mais de 18 (dezoito) meses, e em montante que exceda 
de 15% dos demais rendimentos do contribuinte no ano do rece
bimento, se o recebimento acumulado resultar: 
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a) de anterior incapacidade financeira do devedor para 
pagá-los; 

b) de disputa judicial ou administrativa sôbre o respec
tivo pagamento; 

c) de estipulação contratual prevendo o recebimento 
acumulado, ou final, nos casos de honorários ou remunerações 
dos profissionais liberais; 

II - nos casos de prêmios ou vintenas do testamenteiro, 
nos inventários que não se encerrem dentro de 18 (dezoito) 
meses da sua abertura; 

lU - no caso de royalties e direitos autorais de obras 
artísticas, didáticas, cientüicas, urbanísticas, projetamento téc
nico de construção, instalações ou equipamentos, quando os ren
dimentos .percebidos em determinado ano excederem em mais 
de 30 % da média dos mesmos rendimentos nos 5 (cinco) anos 
anteriores. 

Parágrafo único - Aplica-se à redistribuição dos rendi
mentos acumulados o disposto nos §§ 1.0 e 2.0 do art. 289. 

Art. 299 - Deduções admitidas - Para a determinação do 
rendimento líquido, o beneficiário de rendimentos do trabalho) 
autônomo ou profissional poderá deduzir dos rendimentos bru
tos percebidos as despesas relacionadas com a sua atividade e 
necessárias à produção e percepção do rendimento tais como: 

I - as contribuições para institutos e caixas de aposenta
dorias e pensões, ou para outros fundos de beneficência; 

II - o impôsto sindical e outras contribuições para o sin
dicato de representação da respectiva classe; 

lU - as contribuições para associações científicas e as des
pesas com aquisição ou assinatura de livros, revistas e jornais 
técnicos; 

IV - as despesas com a aquisição de instrumentos, utensí
lios e materiais indispensáveis à prestação do trabalho ou 
serviço; 

V - os aluguéis e demais despesas com o local do traba
lho; e a quinta parte do aluguel da casa de moradia parti
cular, quando utilizada para o exercício da profissão, desde 
que não haja dedução ,de laluguel de .outro imóvel para o 
mesmo fim; 

VI - as quotas razoáveis de depreciação de imóveis e 
máquinas de escritório, bem como de amortização de despesas 
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iniciadas de instalação, observadas as normas dêste Código 
quanto a depreciações e amortizações; 

VII - as remunerações de trabalho assalariado pago a 
terceiros; 

VIII - os pagamentos a terceiros como quotas-partes ou 
participações lnos r endimentos 'recebidos, quando indicada a 
operação a que deram causa e individualizado o beneficiário 
<io pagamento; 

IX - as despesas de condução, quando indispensáveis ao 
exercício da profissão, até o máximo de 5% do rendimento 
bruto, não podendo, em qualquer caso, exceder de metade do 
salário mínimo fiscal anual, se referente a automóvel de pro
priedade do contribuinte; 

X - os impostos, exceto o de renda. 

Parágrafo único - Salvo se demonstradas mediante escr i
turação ou assentamentos regularmente mantidos pelo contri
buinte, o total das deduções previstas no presente artigo não 
poderá exceder de 20 % do rendimento bruto anual. 

SEÇÃO II 

DA REMUNERAÇÃO COMO DEDUÇÃO DA FONTE PAGADORA 

Art. 300 - Condições da dedutibilidade - Sempre que a 
lei autorizar o contribuinte, pessoa natural ou jurídica, a dedu
zir do seu rendimento bruto a remuneração por trabalho autô
nomo ou profissional paga a terceiros, somente serão dedutíveis 
aquelas que satisfizerem às condições previstas no artigo 292. 

§ 1.0 - A remuneração dedutível poderá abranger qualquer 
dos rendimentos referidos no artigo 294. 

§ 2.° - As importâncias declaradas como pagas ou credi
tadas como comissões, bonificações, corretagem, participações 
ou interêsses, ou a título semelhante, somente serão dedutíveis 
quando fôr indicada a operação ou transação que deu origem 
ao rendimento e quando o comprovante do pagamento indivi
-dualizar o seu beneficiário. 

§ 3.° - No caso do parágrafo anterior, se o pagamento em 
percentagem superior a 5% do valor da operação ou transação 
que lhe deu origem não constitui prática usual comprovada 
no tipo de transação, somente serão dedutíveis os rendimentos 
~m percentagem superior quando a corretagem, comissão, boni
ficação, ou interêsse, fôr contratado por escrito. 



SEÇÃO m 

DAS EMPRÊSAS E SOCIEDADES DE TRABALHO AUTÔNOMO 
OU PROFISSIONAL 

Art. 301 - Emprêsas individuais de prestação de trabalho 
<tlutônomo ou profissional - As emprêsas individuais que tive
rem por único objeto o exercício de atividades, profissões. ou 
·ocupações referidas no artigo 294, incisos I a V, serão obrigadas 
a manter escrituração na forma dêste Código e os resultados 
apurados anualmente serão classificados como rendimentos de 
trabalho autônomo ou profissional do respectivo titular. 

§ 1.0 - As importâncias mensais, fixas ou variáveis, e 
.qualquer retirada do titular da emprêsa, serão igualmente clas
sificadas como rendimento do trabalho autônomo ou profis
sional. 

§ 2.° - Serão consideradas como despesas da emprêsa as 
relacionadas com a sua atividade e necessárias à percepção dos 
rendimentos, e 'à manutenção da fonte produtora, inclusive 
àquelas previstas no artigo 299, relativas ao seu titular. 

§ 3.° - As importâncias de qualquer natureza atribuídas 
.ao titular da emprêsa constituirão rendimento líquido dêste, e 
não serão passíveis de qualquer outra dedução. 

Art. 302 - Sociedade de trabalho autônomo 01L profissional 
- As sociedades constituídas exc1usivam~nte para o exerciclG, 
pelos seus sócios e dirigentes, das atividades, profissões e ocupa
ções referidas no artigo 294, incisos I a V, sejam de forma civil 
<ou comercial, exceto por ações, não serão tributadas como 
pessoas jurídicas, mas os resultados anualmente apurados na 
-escrituração que são obrigadas a manter com observância do 
disposto neste Código, considerar-se-ão automàticamente dis
tribuídos aos respectivos sócios de acôrdo com as normas do 
contrato social, e serão classificados como rendimento do tra
balho autônomo ou profissional dêstes. 

§ 1.0 - As importâncias mensais, fixas ou variáveis, atri
buídas aos sócios e dirigentes, ou qualquer outra importância 
paga aos mesmos, serão igualmente classificadas como rendi
mento do trabalho autônomo ou profissional. 

§ 2.° - Serão consideradas despesas da sociedade tôdas 
aquelas relacionadas com a sua atividade ou necessárias à per
cepção do rendimento e manutenção da fonte produtora, in
dusive as previstas no artigo 299, relativos aos seus sócios e 
dirigentes. . 

§ 3.° - Os resultados atribuídos aos dirigentes e s6cios, 
.a qualquer título, constituirão rendimento líquido dêstes e não 
serão passíveis de quaisquer deduções. 
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CAPÍTULO vn 
OUTROS RENDIMENTOS 

Art. 303 - Compreensão - Serão ainda rendimentos: 

I - as pensões alimentares recebidas pelo cônjuge desqui
tado ou por qualquer parente; 

II - os resultados auferidos pela pessoa natural em tran
sações comerciais ou industriais eventuais, quando não forem 
objeto de atividade empresarial; 

111 - os prêmios em dinheiro obtidos em loterias, con
cursos desportivos em geral, inclusive de turfe, compreendidos 
os bettinf/s e acumuladas (exclusive as poules de ponta, de 
placê, e de duplas), bem como os sorteios de qualquer espé
cie, exclusive os de antecipação de títulos de capitalização e os. 
de amortização ou resgate de ações, partes beneficiárias e obri
gações ao portador. 

Título IV 

DOS GANHOS E PElIDAS DE CAPITAL 

CAPÍTULO I 

DOS GANHOS DE CAPITAL 

Art. 304 - Rendimentos brutos compreendidos - Serão 
classificados como ganhos de capital os resultados realizados 
pelas pessoas naturais ou jurídicas em transações de capital e 
correspondentes à diferença maior entre o valor de alienação 
ou liquidação e o valor ajustado de aquisição de bens objeto 
de inversão. 

Art. 305 - Transações de capital - Considera-se transação 
de capital a realização, mediante alienação ou liquidação, de 
capital invertido pela pessoa natural ou jurídica. 

§ 1.0 - Para os efeitos dêste artigo, considera-se alienação: 

a) qualquer transferência onerosa de bem ou direito; 

b) a perda, renúncia ou abandono do bem ou direito 
mediante compensação, inclusive por desapropriação; 

c) a incorporação de bens ou direito ao capital de socie
dades anônimas, em integralização de ações ao portador. 

* 2.° - Para os efeitos dêste artigo, considera-se liquidação 
o recebimento do canital na extincão de direitos de sócio, cre
dor de títulos negociáveis, ou segurado, tais como: 



a) amortização, resgate e reembôlso de ações, quotas ou 
'partes do capital de pessoas jurídicas; 

b) amortização ou resgate de obrigações ao portador ou 
nominativas, letras imobiliárias ou hipotecárias, e de obriga
-ções de pessoas jurídicas de direito público; 

c) amortização ou resgate de partes beneficiárias, salvo 
-se encerrar distribuição disfarçada de lucros; 

d) a distribuição aos sócios do ativo líquido da pessoa 
jurídica extinta; 

e) o recebimento da indenização em virtude de ocorrên
da de risco segurado. 

§ 3.° - Para os efeitos dêste artigo equiparam-se à transa
ção de capital : 

a) a conversão de ações nominativas ou endossáveis em 
ações ao portador; 

b) a reavaliação de bens ou direitos do ativo de emprêsa; 

c) a valorização do ativo líquido de emprêsa nos casos 
de sua fusão, incorporação, subdivisão. 

§ 4.° - Para os efeitos do parágrafo anterior, alíneas b e c. 
não se considera reavaliação ou valorização a correção mone
tária efetuada nos têrmos dêste Código e da legislaçao amenor. 

§ 5.° - Não se consideram realizados os ganhos de capital 
nos seguintes casos de substituição: 

a) alienação do prédio de residência da pessoa natural 
com aplicação do seu preço na aquisição de outro prédio com 
a mesma finalidade; 

b) incorporação de bens ou direitos ao capital de pessoas 
jurídicas, salvo no caso de integralização de ações ao portador; 

c) troca de bens da mesma natureza, sem pagamento de 
diferenças em moeda, nos casos de terrenos, prédios construí
dos, máquinas e equipamentos. 

SEÇÃO I 

DOS BENS E DIREITOS OBJETO DE INVERSÃO 

Art. 306 - Inversão - Para os efeitos dêste Capítulo con
sidera-se inversão da pessoa natural ou jurídica a aplicação 
de capital em bem ou direito cuja venda, ou transformação 
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para venda, não constitua objeto de atividade operacional de
emprêsa. 

§ 1.0 Não se considera inversão a aquisição pela em-
prêsa, individual ou comum, com ou sem personalidade jurí
dica, de bens ou direitos destinados (a) à revenda, (b) a cons
tituir parte integrante de bens produzidos para a venda, ou 
(c) a serem consumidos na produção de · bens ou serviços para 
venda. 

§ 2.° - Se a aquisição e a alienação, ou a liquidação, dos. 
bens ou direitos constitui atividade habitual da pessoa natural, 
ou representa para ela fonte permanente de rendimentos ou 
subsistência, configura-se emprêsa individual ou coml.l,tll e os. 
rendimentos auferidos serão classificados como lucro operaciu
nal da emprêsa. 

§ 3.° - O resultado na compra e venda habitual de imóveis, 
na incorporação de prédios e no loteamento de terrenos para 
a venda a prestações, ainda que pela pessoa natural, será tri
butado como lucro operacional da emprêsa, cuja escrituração 
poderá ser aberta com o registro dos imóveis pelo seu valor 
de aquisição ajustado (art. 315) para o titular. 

Art. 307 - Bens objeto de inversão - Poderão ser objetu 
de inversão da pessoa natural ou jurídica quaisquer bens ou 
direitos, móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos, tais como: 

I - imóveis e direitos sôbre bens imóveis, ou à sua aqui
sição; 

11 - máquinas, equipamentos e instalações, instrumentos, 
utensílios, veículos e semoventes, ou direitos à sua aquisição; 

III - ações, quotas e partes do capital de sociedade, ou 
partes beneficiárias, e direitos à sua aquisição; 

IV - títulos ou direitos de crédito ou participação, de 
qualquer espécie, ou direitos à sua aquisição; 

V - direitos de exploração de recursos naturais, licença~; 
e concessões de qualquer natureza; 

VI - patentes, marcas de indústria ou comércio, fundo.> 
de comércio, direitos autorais; 

VII - títulos patrimoniais ou de propriedade de clubes ou 
associações; 

VIII - jóias, metais preciosos, objetos de arte, antigüida
des, coleções. 

126 



§ 1.0 - Os bens por natureza destinados a consumo, ou a 
integrar outros bens, só poderão ser objeto de inversões quando 
adquiridos para a fabricação ou construção de bens objetos 
de inversão. 

§ 2.° - Não constituem objeto de inversão pela emprêsa 
os títulos de crédito resultantes da venda de bens ou serviços 
por ela comerciados ou produzidos. 

Art. 308 - Modos de aquisição do bem ou direito - A clas
sificação do ganho de capital independe do modo de aquisição 
do bem ou direito objeto da transação, e compreende os bens 
e direitos adquiridos por doação ou direito sucessório. 

Art. 309 - Pessoa natura.l - Bens excluídos - Não serão 
tributados os ganhos de capital realizados por pessoa natural 
na alienação ou liquidação dos seguintes bens ou direitos: 

I - bens móveis corpóreos cujo valor de alienação seja 
inferior a Cr$ 500 mil, sem prejuízo da classificação do resul
tado como lucro operacional da emprêsa, nos casos do art. 3013, 
§ 2.°; 

rI - direito à subscrição de aumento de capital de socie
dade por ações correspondentes a ações de propriedade do con
tribuinte há mais de um ano, se o valor de alienação de todos 
os direitos vendidos em relação ao mesmo aumento de capihl 
não atingir a Cr$ 500 mil; 

IH - propriedade agrícola ou pastoril de área não superior 
a 50 (cinqüenta) hectares explorada pelo seu proprietário, sua 
família e seus dependentes. 

SEÇÃO II 

DO PERíODO DE INVERSÃO 

Art. 310 - Período de inversão - Considera-se período de · 
inversão o tempo decorrido entre a data da aquisição do bem 
ou direito objeto da inversão e a data da sua alienação ou 
liquidação . 

§ 1.0 - Se o período de invers.ão é inferior a 2 (dois) anos, 
o ganho de capital será classificado como a curto prazo . 

§ 2.° - Se o período de inversão é igualou superior a 2 
(dois) anos, o ganho de capital será classificado como a longo 

prazo. 

Art. 311 - Data da aquisição - A data da aquisição do bem 
ou direito da inversão será: 

I - a do pagamento da compensação pela aquisição, 0'-1 

do término do pagamento, se em prestações, nos casos em que 
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êsse pagamento se efetua ou completa antes de o adquirente 
entrar na posse, uso ou gôzo do bem ou direito; 

U - a da entrada na posse, uso ou gôzo do bem ou direito, 
se esta ocorre antes de completado o pagamento da compensação; 

lU - a da aquisição do domínio, segundo' a natureza do 
bem e o modo de aquisição, nos casos de aquisição sem com
pensação. 

§ 1.0 - Se o negócio é condicional, a data da aquisição será 
aquela em que se tornou definitivo. 

§ 2.° - A data de aquisição será estabelecida de acôrdo 
com os princípios dêste artigo independentemente do regime 
de determinação dos rendimentos do contribuinte. 

§ 3.° - Nos casos de fusão, incorporação ou subdivisão de 
emprêsas sem reavaliação ou valorização do ativo, a data da 
aquisição do bem ou direito continuará a ser a da emprêsa 
fundida, incorporada ou subdividida, sem interrupção. 

§ 4.° - Nos casos de substituição previstos no art. 305, 
§ 5.°, considerar-se-á como data da aquisição do bem recebido 
em substituição a data da aquisição do bem substituído, sem 
interrupção. 

Art. 312 - Data da transação de capital - A data da tran
sação do capital será: 

l-a do recebimento da compensação pela alienação, ou 
do término dêsse recebimento, se em prestações, nos casos em 
que o recebimento se completa antes de o alienante transferir 
a posse, uso ou gôzo do bem ou direito; 

II - a da transferência da posse, uso ou gôzo do bem Oli 

direito, se essa ocorre antes de completado o recebimento da 
compensação; 

III - a da assembléia geral de acionistas, ou da delibe
ração dos sócios que decidir a transação, nos casos de amor
tização ou resgate de ações, quotas, ou partes do capital de 
pessoas jurídicas; 

IV - a do recebimento do valor de resgate das partes 
beneficiárias; 

V - a da amortização ou resgate, nos casos de liquidação 
de títulos de crédito; 

VI - a do recebimento do valor de ativo líquido; 

VII - a da assembléia geral, deliberação dos sócios ou 
alteração do contrato que aprovar ou decidir definitivamente 
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a operação, nos casos de incorporação de b~ns ao capital de 
emprêsas, ou de fusão, incorporação ou subdivisão de emprêsas; 

VIII - a do recebimento da indenização, nos casos de ocor
rência de risco segurado. 

Parágrafo único - O disposto nos §§ 1.0 e 2.° do artigo 
301 aplica-se à determinação da data da transação. 

SEÇÃO UI 

DO VALOR DE ALIENAÇÃO OU LIQUIDAÇÃO 

Art. 313 - VaLor de aLienação ou liquidação - O valor de 
alienação é a importância em moeda, ou o valor dos bens, 
serviços ou obrigações extintas recebidas como compensação 
pela transferência, perda, renúncia ou abandono de> bem ou 
direito, tais como: 

I - o preço da venda, no caso de compra e venda; 

II - o valor dos bens recebidos em troca, no') ~:lSOS de 
permuta; 

III - a indenização recebida pela desapropriação; 

IV - o sinal, o pagamento ou depósito da opção, a inde
nização ou qualquer outra compensação recebida I,ela perda, 
renúncia ou abandono do bem ou direito. 

§ 1.0 - O valor de liquidação é a importância em ~-YLOeda, 
ou o valor dos bens, serviços ou obrigações extintas rece·oi.dos 
na liquidação de direitos de sócio ou credor, na incorpor.ação 
de bens ao capital de pessoas jurídicas, na fusão, incorporação 
ou subdivisão destas, e na liquidação da apólice de seg!lrQ. 

§ 2.° - No valor de alienação ou liquidação não será compu
tada a parcela classificada, nos têrmos dêste Código, corno 
dividendos ou lucros, tais como: 

a) os dividendos já declarados contidos no valor de alie
nação de ações (art. 265, inciso X); 

b) os lucros acumulados e do exercício contidos -n-o valor 
de alienação de quotas ou partes do capital de pessoas jurídicas, 
exceto sociedades por ações (art. 265, inciso XI); 

c) os lucros acumulados e do exercício contido;; na bde
nização paga ao sócio que se retira, ou na importância rateada 
pelos sócios no caso de extinção da pessoa jurídica; 

d) as importâncias correspondentes a distribuições disfar
çadas de lucros, nos têrmos do art. 267. 
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§ 3.° - No caso de alienação ou liquidação de emprêsa, 
ou de dependência de emprêsa, se as partes não declararem o 
valor atribuído a cada bem, a discriminação será feita atrib:Iin
do-se aos estoques o seu valor de mercado, e rateando-~e o res
tante pelos bens de investimento, na proporção do valo~ ~?elo 
qual estiverem escriturados. 

§ -4~0 -- Nos casos do parágrafo anterior, a administraçã,) 
do impôs to poderá impugnar a discriminação de valôres decla
rada pelas partes e arbitrar nova discriminação para efeitos de 
tributação, se a discriminação declarada fôr desproporcionada 
com os valôres que podem ser atribuídos aos estoques e ao 
fundo de comércio, e houver evidente objetivo de evadir o 
pagamento do impôsto. 

§ 5.° - Nos casos de incorporação de bens ao patrimônio 
de pessoa jurídica, o valor de alienação será o montante de 
capital integralizado mediante incorporação do bem ou direito. 

SEÇÃO IV 

DO VALOR DE AQUISIÇÃO 

Art. 314 - Val01' histórico de aquisição - Na aqUlslçao 
onerosa, o valor histórico do bem ou direito adquirido é :> seu 
custo para a pessoa que aliena ou liquida a inversão, em moeda 
da época da aquisição. 

§ 1.° - O preço pago pela aquisição é o custo do bem ou 
direito, ainda que tenha sido inferior ao de mer.::ado; salvo 
se era intenção das partes a doação da diferença. 

§ 2.° - Se o bem foi fabricado ou construído, o custo é 
a importância efetivamente despendida, inclusive custos indi
retos, se apropriados. 

§ 3.° - Se o preço pago foi intencionalmente superior ~o 
de mercado, o valor de aquisição será o de mercado nos casos 
em que (a) a diferença tenha constituído doação, ou que (b) 
uma das partes era controlada pela outra, ou era parente ou 
dependente da outra. 

§ 4.° - Se o bem ou direito tiver sido adquirido por valor 
inferior ao de mercado em condições que a lei define como 
percepção de rendimento, o valor de aquisição será acrescido 
do montante do rendimento percebido. 

§ 5.° - Se fundo de comércio, marcas de indústria, comér· 
cio, e outros intangíveis são adquiridos conjuntamente cora 
bens cujo valor de mercado é conhecido, ou determinável, 
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entende-se que o excesso sôbre o valor de mercado dêsses bens 
corresponde aos bens intangíveis. 

§ 6.° - Na permuta presumem-se iguais os valôres dos bens 
tro-.:ados; se são diferentes, e a troca não encerra doação nem 
pagame:lto disfarçado de rendimento, o valor do bem dado em 
troca será o valor do bem recebido. 

§ 7.0 - O valor de aquisição dos bens recebidos em doação 
será o de mercado. 

§ 8.° - O valor dos bens adquiridos por direito hereditário 
será ° da avaliação no inventário ou arrolamento. 

§ 9.° - Na determinação do valor histórico de aquisição 
serão computadas as seguintes despesas realizadas para a aqui
sição: 

a) impostos de transmissão de propriedade e de sêlo no 
instrumento da aquisição; 

b) comissões, corretagens, ágios ou outros pagamentos a 
terceiros; 

c) benfeitorias realizadas no bem. 

§ 10 - Não serão considerados no valor de aquisição do 
bem ou direito os juros relativos ao pagamento a prazo, ou de 
empréstimo tomado para pagamento da aquisição. 

§ 11 - Será nulo o valor de aquisição das partes benefi
ciárias recebidas gratuitamente. 

§ 12 - O valor histórico de aquisição dos bens recebidos 
em substituição, nos casos do art. 305, § 5.0, será o dos bens 
substituídos, determinado nos têrmos dêste artigo e seus pará
grafos. 

Art. 315 - Valor de aquisição ajustado - O valor que ser
virá de base à determináção do ganho de capital será o valor 
histórico de aquisição com os seguintes ajustamentos: 

I - o valor histórico de aquisição será atualizado monetà
riamente pela aplicação dos coeficientes de correção a que se 
refere o artigo 212; 

II - o valor atualizado nos têrmos do inciso anterior será 
reduzido, no caso de bens depreciáveis, amortizáveis, ou exau
ríveis, da percentagem da depreciação, amortização ou exaustão 
acumulada pelo contribuinte desde a aquisição do bem ou direi
to até 9. sua alienação ou liquidação. 

§ 1.0 - Na atualização monetária do valor histórico de 
aquisição serão observadas as normas constantes do art. 214. 
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§ 2.0 - A determinação da depreciação, amortização ou 
exaustão acumulada obedecerá ao disposto nos artigos 251 a 253. 

Art. 316 - Valor de aquisição - Ações, quotas e partes 
de capital - O valor de aquisição ajustado de cada ação, quota 
ou parte do capital possuída pelo contribuinte em determinada 
pessoa jurídica será o respectivo valor médio unitário, obtido 
pela divisão do valor total de aquisição ajustado pelo número 
de ações, quotas ou partes possuídas (artigo 203). . 

§ 1.0 - Na determinação do valor histórico de aquisição 
não será atribuído qualquer valor às ações, quotas ou partes 
recebidas sem pagamento em virtude de correções monetá
rias, ou de incorporação do capital dos valôres a que se refere 
o artigo 266, inciso I, alínea b. 

§ 2.0 - Para determinação do valor médio unitário, o valor 
de aquisição ajustado para tôdas as ações, quotas, ou partes 
possuídas será dividido pelo número total destas, inclusive as 
recebidas sem pagamento, referidas no parágrafo anterior. 

Art. 317 - Valor de aquisição ajustado - emprêsas - Nas 
emprêsas obrigadas a escrituração, o valor de aquisição ajus
tado será o valor residual demonstrado pela escrituração que 
observe as normas dêste Código relativas ao registro das inver
sões (arts. 200 a 203) e a correção monetária do balanço (arts. 
211 a 218). 

§ 1.0 - Se a escrituração não permite identificar o valor 
de aquisição ajustado de cada bem ou direito alienado ou liqui
dado, será êste determinado como o correspondente aos bens 
mais antigos na formação da conta do ativo em que o bem 
ou direito estiver registrado. 

§ 2.0 - Se a escrituração da emprêsa não permite a deter
minação do valor de aquisição ajustado pelo método referido 
no parágrafo anterior, o valor da alienação ou liquidação será 
classificado como receita operacional da emprêsa, vedado o 
crédito de qualquer importância nas contas do ativo. 

Art. 318 - Valor de aquisição ajustado - Pessoa natural 
- O valor de aquisição ajustado dos bens e direitos objeto de 
inversão pela pessoa natural e que não integrem o ativo da 
emprêsa individual, ou comum, da qual seja titular ou co
-proprietário, ficará sujeito a demonstração no ano de aliena
ção ou liquidação, com base nos assentamentos e comprovantes 
do contribuinte e nas suas declarações anuais de bens. 

§ 1.0 - Se o contribuinte não puder demonstrar o valor 
histórico de aquisição dos bens adquiridos antes da vigência 
dêste Código poderá êle ser determinado com base: 
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a) no valor atribuído pelo contribuinte na última decla
ração de bens antes da vigência dêste Código; 

b) no valor atribuído na primeira declaração de bens a 
partir da vigência dêste Código, caso o bem ou direito não 
tenha constado das declarações anteriores, ressalvado à admi
nistração do impôsto o direito de impugnar êsse valor, se não 
corresponder áo de mercado. 

§ 2.0 - Nas hipóteses do parágrafo anterior, a atualização 
monetária do valor será feita a partir da data de referência 
da declaração, e a depreciação, amortização ou exaustão sera 
estimada tendo em vista a data da aquisição. 

§ 3.° - O disposto nos parágrafos anteriores não se apli
cará aos (a) imóveis e às (b) ações, quotas ou partes do 
capital de pessoas jurídicas, cujo custo de aquisição ficará 
sempre sujeito à demonstração. 

§ 4.° - Em qualquer caso, não se admitirá demonstração 
de valor ajustado de aquisição superior ao ,informado pelo 
contribuinte nas declarações anuais de bens prestadas a partir 
da data de vigência dêste Código, ressalvada a correção mone
tária entre a data da aquisição e a época da alienação ou li
quidação. 

SEÇÃo v 

DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

Art. 319 - Reavaliação de ativo, fusão, incorporação OH 

subdivisão de emprêsas - Nos casos de reavaliação do ati ira 
de emprêsas, constituirá ganho de capital o aumento do valor 
de patrimônio líquido registrado pela emprêsa em conseqüên
cia da reavaliação. 

§ 1.0 - No caso de fusão de emprêsas constituirá ganho 
de capital a diferença entre o valor de patrimônio líquido da 
emprêsa resultante da fusão e a soma dos patrimônios líquidos 
escriturados pelas emprêsas fundidas, antes da fusão. 

§ 2.° - No caso de incorporação de emprêsa, constituirá 
ganho de capital o aumento de valor de patrimônio líquido 
atribuído à emprêsa incorporada, em relação a êsse valor na 
sua escrituração antes da incorporação. 

§ 3.° - No caso de subdivisão de emprêsa, constituirá ganho 
de capital a diferença entre a soma dos patrimônios líquidos 
das emprêsas resultantes da divisão e o valor de patrimônio 
líquido constante da escrituração da emprêsa subdividida, antes 
da transação. 
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Art. 320 - Transferência de direitos à preferência de subs
crição de ações - Na transferência do direito à subscrição de 
aumento de capital correspondente a ações possuídas pelo con
tribuinte, considerar-se-á rendimento o valor recebido na alie
nação do direito, sem dedução de custo de aquisição. 

Art. 321 - Ações ao p01·tador - Os ganhos de capital refe· 
rentes a ações .ao portador serão determinados e tributados: 

r - na emissão das ações, quando resultantes de conversão 
de ações nominativas ou endossáveis, ou quando resultantes 
de aumento de capital pela incorporação dos recursos referidos 
no art. 266, inciso r, alínea b; 

II - no reembôlso ou resgate das ações; 

IH - na distribuição aos sócios do ativo líquido da socie
dade anônima extinta. 

§ 1.0 - Na conversão de ações nominativas, ou endossáveis 
em ações ao portador, será considerado ganho de capital do 
acionista a diferença entre (a) o valor de aquisição ajustado, 
para o acionista, das ações a serem convertidas, determinado 
êsse valor de acôrdo com o disposto nos arts. 314 a 316; e (b) 
o valor nominal das ações convertidas. 

§ 2.° - No caso de emissão de ações por incorporação dos 
recursos referidos no art. 266, inciso r, alínea b, constituirá 
ganho de capital o valor nominal das ações emitidas. 

§ 3.° - No caso de reembôlso das ações considerar-se-á 
ganho de capital a diferença entre o valor nominal não amor· 
tizado e a importância recebida ' como reembôlso das ações. 

§ 4.° - No caso de extinção da sociedade, constituirá ganho 
de capital a diferença entre o valor nominal não amortizado 
das ações e o valor de liquidação determinado de acôrdo com 
o art. 313. 

§ 5.° - Não constituirão ganhos de capital as ações emit i. 
das em virtude de correção monetária do balanço, nem as dife· 
renças apuradas na alienação das ações ao portador. 

§ 6.° - O disposto neste artigo, inciso I , não se aplica à 
conversão da ação logo após a sua integralização, se tiver sido 
subscrita como ação ao portador e mantida a nominalidade até 
a sua integralização. 

Art. 312 - Obrigações ao portador - Os prêmios de emissão 
e reembôlso de obrigações ao portador com vencimento em 
prazo superior a 2 (dois) anos a contar da sua coJocação consti· 
tuirão ganho de capital apurado na liquidação da obrigação. 

134 



§ 1.0 - Não serão sujeitos a tributação os prêmios de re
embôlso correspondentes à correção monetária do principal 
da obrigação, com base nos coeficientes referidos no art. 212. 

§ 2.° - Na apuração dos ganhos de capital em prêmios 
de emissão, o capital aplicado na subscrição da obrigação será 
atualizado monetàriamente pela aplicação dos coeficientes a 
que se refere o artigo 212. 

§ 3.° - O ganho de capital na liquidação da obrigação será 
a diferença entre o valor da liquidação e o valor de subscrição 
corrigido de acôrdo com o disposto nos parágrafos anteriores. 

§ 4.0 - O ganho de capital será apurado pela sociedade 
emissora da obrigação, que calculará a correção monetária do 
capital aplicado. 

Art. 323 - Pm·tes beneficiárias ao portador - Constituirá 
ganho de capital a importância paga pela sociedade por ações, 
depois de 5 (cinco) anos da emissão, como amortização ou res
gate de parte beneficiária ao portador, quando emitida para 
entrega gratuita pela sociedade; ou a parte dessa importância 
que exceder do valor pelo qual foram alienadas pela sociedade 
emissora, se emitidas para transferência onerosa. 

Parágrafo único - O ganho de capital será apurado pela 
sociedade emissora, que calculará la correção monetária do 
valor pelo qual foram alienadas, quando fôr o caso . 

SEÇÃO VI 

DAS DEDUçõES 

Art. 324 - Deduções - Do rendimento bruto apurado na 
transação de capital poderão ser deduzidas, para determinação 
do rendimento líquido, as despesas pagas pelo contribuinte para 
a alienação ou liquidação do bem ou direito, inclusive comis
sões, corretagens, anúncios e impostos incidentes sôbre a tran
sação, exclusive o de renda. 

SEçÃO VII 

DA REALIZAÇÃO DO RENDIMENTO 

Art. 325 - Recebimento em prazo inferior a 18 meses -
Se 80% ou mais do valor de alienação ou liquidação do bem 
ou direito são recebidos à vista, ou em prestações durante 
prazo inferior a 18 (dezoito) meses da data da transação, o ga
nho na transação de capital considera-se realizado nessa data. 
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-Art. 326 - Recebimento em prazo superior a 18 (dezoito) 
meses - Se as condições da alienação ou liquidação prevêm o 
recebimento de menos de 80 0/0 do respectivo valor até 18 (de
zoito) meses após a data da transação, o ganho de capital con
sidera-se realizado à medida do recebimento do valor de alie
nação ou liquidação, de acôrdo com as normas do artigo 207. 

CAPÍTULO II 

DAS PERDAS DE CAPITAL 

Art. 327 - Perdas de capital - Constitui perda de capital 
o prejuízo realizado pelas pessoas naturais ou jurídicas em 
transações de capital e correspondentes à diferença a menos 
entre o valor de alienação ou liquidação e o valor ajustado de 
aquisição de bens objeto de inversão. 

§ 1.0 - Na determinação da perda de capital serão obser
vadas as normas relativas à determinação dos ganhos de capital. 

§ 2.0 - No caso de perda de capital, as despesas autorizadas 
como dedução pelo artigo 324 acrescerão ao montante da perda. 

§ 3.° - Constituem perdas de capital: 

a) o valor não depreciado dos bens sujeitos à depreciação 
que se tornarem imprestáveis ou caí~em em desuso (art. 25~, 
§ 11); 

b) o valor não amortizado do bem ou direito, nos casos 
do artigo 252, § 4.°; 

c) as perdas extraordinárias sofridas pelo contribuinte 
pessoa natural residente no país, quando decorrerem exclusiva
mente de casos fortuitos ou de fôrça maior, como incêndio, 
tempestade, naufrágio ou acidentes da mesma natureza, desde 
que não compensadas por seguro ou indenizações de terceiros. 

Art. 328 - Perdas excluídas - Não serão admitidas como 
perdas de capital: 

I - as realizadas pelas pessoas naturais na alienação ou 
liquidação dos bens referidos no artigo 309; 

II - as realizadas por pessoas naturais ou jurídicas na 
alienação ou liquidação de ações, obrigações e partes benefi
ciárias ao portador; 

IH - as resultantes de transações: 

a) entre cônjuges, entre parentes até o terceiro grau, ou 
entre o contribuinte e seus dependentes; 
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b) entre a pessoa jurídica e o SOCIO que, direta ou indi
retamente, controla o seu capital com direito a voto; 

c) entre a pessoa jurídica e seus d irigentes ou adminis
tradores; 

d) 
único) ; 

entre duas emprêsas associadas (artigo 179, parágrafo 

e) entre um contribuinte e uma pessoa jurídica isenta 
nos têrmos do artigo 122 por êle controlada, direta ou indireta
me~e. . 

CAPÍTULO III 

DOS RESULTADOS LíQUIDOS A CURTO E LONGO PRAZO 

Art. 329 - Ganhos e perdas líquidas a curto prazo - Com,
titui ganho ou perda líquida de capital a curto prazo o saldo 
credor ou devedor resultante da compensação entre os ganho::: 
e as perdas de capital a curto prazo realizados durante o 
mesmo período de determinação. 

Art. 330 - Ganhos e perdas líquidas a longo pTazo - Cons
titui ganho ou perda líquida de capital a longo prazo o saldo 
credor ou devedor resultante da compensação entre os ganhos 
e as perdas de capital a longo prazo realizados durante o 
mesmo período de determinação. 

Título V 

D.o\ RENDA DAS PESSOAS JURIDICAS DOl\HCILIADAS 
NO PAíS 

Art. 331 - Compreensão - Em cada exercício social inte
gram a renda da pessoa jurídica domiciliada no país a sua 
renda líquida e os ganhos líquidos em transações de capital. 

CAPÍTULO I 

DA. RENDA LíQUIDA 

Art. 332 - Modalidades de determinação - A renda líquida 
das pessoas jurídicas domiciliadas no país será determinada: 

I - por apuração, com base na escrituração mantida pela 
pessoa jurídica de acôrdo com as normas dêste Código; 
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II - por estimativa, se a pessoa jurídica compreendida 
nas hipóteses do- artigo 340 optar por esta modalidade de deter
minação; 

III - mediante arbitramento pela administração do im
pôsto, nos casos previstos no artigo 343. 

SEÇÃO I 

DA RENDA LÍQUIDA APURADA 

Art. 333 - Pessoas o brigadas a apura?" a sua renda - São 
obrigadas a determinar a renda líquida mediante apuração, 
com base na sua escrituração: 

! - as sociedades anônimas e as sociedades por quotas, de 
responsabilidade limitada, salvo nos casos do artigo 340, inciso I; 

II - as dependências no país de pessoas jurídicas estran
geiras autorizadas a funcionar no Brasil; 

III - as pessoas jurídicas brasileiras representantes, comis
sários ou mandatários de pessoas jurídicas estrangeiras que 
operem no país; 

IV - as demais pessoas jurídicas que não tenham direito 
à opção pela determinação estimada (art. 340). 

Art. 334 - Determinação - A renda líquida apurada das 
pessoas jurídicas será o resultado da soma algébrica dos seguin
tes rendimentos líquidos, ajustamentos, compensações ou de
duções: 

I - lucro operacional da emprêsa; 

II - outros rendimentos correntes não computados no lucro 
operacional da emprêsa; 

III - ganhos líquidos de capital a curto prazo (art. 335); 

IV - ajustamentos resultantes da correção monetária do 
balanço (art. 336); 

V - compensação de prejuízos dos exercícios anteriores 
(art. 337); 

VI - participação da União, dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, e de autarquias federais, estaduais ou municipaIs 
(art. 339) . 

§ 1.0 - Não integrarão a renda líquida: 
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a) os lucros e dividendos distribuídos por outras pessoas 
jurídicas; 

b) os rendimentos ao portador tributados na fonte; 

c) os ganhos líquidos em transações de capital. 

§ 2.° - A renda líquida será a demonstrada pela escritu
ração da pessoa jurídica, se a determinação dos seus rendimen
tos obedece às normas dêste Código. 

§ 3.° - Se a escrituração registra receita, custos, despesas 
ou deduções não autorizadas por êste Código, contém lança
mentos que não observam as normas dêste Código, ou de qual
quer outro modo conduzem à determinação dos rendimentos 
líquidos em montante diverso do que resulta da observância 
dessas normas, a pessoa jurídica deverá demonstrar a renda 
líquida para efeitos fiscais a partir dos saldos das contas cons
tantes da escrituração, discriminando em sua declaração final 
de renda cada um dos lançamentos eliminados, ou ajustados 
às normas dêste Código. 

Art. 335 - Ganhos e perdas de capital - Serão computados 
na renda líquida os ganhos líquidos de capital a curto prazo 
que não tenham sido absorvidos pelo saldo devedor da conta 
"correção monetária do balanço". 

§ 1.0 - A parcela do saldo credor da conta "correção mone
tária do balanço" a que se refere o artigo 225, § 1.0, alínea a, e 
§ 2.°, acrescerá aos ganhos líquidos de capital a curto prazo. 

§ 2.° - As perdas líquidas de capital, quer a curto, quer a 
longo prazo, não poderão ser compensadas com a renda líquida , 
mas serão absorvidas pelo saldo credor da conta "correção 
monetária do balanço", ou compensadas em exercícios seguintes. 

Art. ~36 - Ajustamentos resultantes da correção monetária 
do balanço - A renda líquida apurada pela soma dos rendi
mentos líquidos referidos no artigo 324, incisos I a IH, será 
ajustada em fun ção da correção monetária do balanço segundo 
as seguintes normas: 

I - o saldo devedor da "correção monetária do balanço" 
(artigo 224) que n ão tiver sido compensado pelos ganhos líqui
dos de capital realizados no exercício, quer a curto, quer a longo 
prazo será compensado com a renda líquida; 

II - a importância equivalente a 10% do saldo credor da 
conta "correção monetária do ativo", depois de compensado êsse 
saldo pelas perdas de capital de exercícios anteriores, ou do 
exercício (art. 225, § 1.0, alínea b) , acrescerá à renda líquida . 
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Art. 337 - Compensação de prejuízos - Poderão ser com
pensados com a renda líquida do exercício os prejuízos apura
dos nos 5 (cinco) exercícios anteriores, excluídas as perdas de 
capital. 

Parágrafo único - Somente poderão ser compensados os 
prejuízos que não tiverem sido absorvidos pelo saldo credor 
da conta "correção monetária do balanço" (art. 225, inciso IV). 

Art. 338 - Transfe1'ência de prejuízos - Se na apuração 
da renda líquida do exercício a pessoa jurídica demonstrar 
prejuízo, êste poderá compensar .a renda líquida anual em 
qualquer dos 5 (cinco) exercícios seguintes, se no próprio exer
cício, ou em qualquer dos 5 (cinco) exercícios subseqüentes, 
não fôr absorvido pelo saldo credor da conta "correção mOne
tária do balanço" (art. 225, inciso IV). 

Art. 339 - Participações do Estado - Da renda líquida 
anual apurada nos t êrmos dos artigos anteriores serão ainda 
dedutíveis, para determinar a renda líquida tributável, as par
ticipações nos resultados da pessoa jurídica a que tiverem direi
to por fôrça de contrato ou de lei , a União, os Estados, o Dis
trito Federal, os Municípios, e as autarquias federais, estaduais 
ou municipais. 

Parágrafo único - A imunidade tributária dos lucros ou 
dividendos distribuídos pela pessoa jurídica de direito privado 
às ações, quotas ou partes do capital social pertencentes à 
União, aos Estados e aos Municípios, ou às autarquias federais, 
estaduais e municipais, não se estende aos resultados da pessoa 
jurídica. 

SEÇÃO U 

DA RENDA LíQUIDA ESTIMADA 

Art. 340 - Pessoas autorizadas a estimar a renda líquida
Poderão optar pela determinação estimada da sua renda líquida 
as pessoas jurídicas brasileiras: 

I - cuja receita bruta anual seja inferior a Cr$ 30 milhões 
e que tenham por objeto exclusivo as seguintes atividades: 

a) indústrias extrativas, vegetal ou animal; 

b) cultura do solo, seja qual fôr a natureza do produto; 

c) criação, recriação, e engorda de animais de qualquer 
espécie; 

d) indústria de transformação de produtos agrícolas e 
pecuários, ou de produtos extrativos vegetais e animais; 
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e) exploração da apicuÍtura, avicultura e piscicultura; 

II - cuja receita bruta anual seja inferior a Cr$ 18 mi
lhões e que tenham por objeto exclusivo o comércio de gêneros 
alimentícios e de artigos de uso popular, tal como tecidos, cal
çados e material escolar; 

III - cuja receita bruta anual seja inferior a Cr$ 9 milhões 
e que tenham por objeto atividades não referidas nos incisos 
anteriores. 

§ 1.° - Nos casos de início de negócio, ou mudança de data 
de encerramento de exercício social, os limites referidos neste 
artigo serão diminuídos ou aumentados proporcionalmente à 
duração de exercício social. 

§ 2.° - A pessoa jurídica que no ano anterior tiver deter
minado por estimativa a sua renda líquida anual e cuja receita 
bruta exceder dos limites previstos neste artigo poderá optar 
pela determinação por estimativa ainda nesse exercício, ficando 
obrigada a apurar a renda a partir do exercício seguinte. 

§ 3.° - Para os efeitos dêste artigo entende-se por receita 
bruta a soma dos seguintes valôres: 

a) a receita bruta operacional (art. 237); 

b) outros rendimentos brutos correntes percebidos; 

c) o valor de alienação ou liquidação em transações de 
capital a curto prazo. 

§ 4.° - Se a escrituração da pessoa jurídica não permite 
identificar o resultado auferido nas operações de conta alheio, 
integrará a receita bruta o total das importâncias recebidas por 
conta de terceiros. 

Art. 341 - ExeTcício da opção - A opção pela determi
nação estimada da renda líquida será feita, em cada exerCÍcio, 
na declaração final de renda, e será irrevogável. 

Art. 342 - Determinação de renda líquida estimada - A 
renda líquida estimada corresponderá às seguintes percenta
gens da receita bruta: 

I - 5% , nos casos de pessoas jurídicas que tenham por 
objeto exclusivo as atividades referidas no art. 340, inciso I. 
ou o comércio de gêneros alimentícios de primeira necessidade; 

II - 8% , nos casos de pessoas jurídicas que tenham por 
objeto exclusivo as atividades referidas no art. 340, inciso 11; 

III - 20%, nos casos de pessoas jurídicas que tenham por 
objeto a exploração do comércio de artigos de luxo, de apare-
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lhos eletrodomésticos, de peças sobressalentes de veículos auto
móveis, antigüidades, bijuterias, artigos de turismo e moda; 

IV - 15%, no caso de pessoa jurídica que tenha atividades 
não previstas nos incisos anteriores. 

§ 1.0 - Se as atividades da pessoa jurídica não puderem 
ser caracterizadas exclusivamente em um dos incisos I, II ou 
IV, será adotada a percentagem mais elevada aplicável a alguma 
das atividades da emprêsa. 

§ 2.° - A receita bruta que servirá de base para a estima
tiva da renda líquida é a definida no art. 340, §§ 3.° e 4 .°. 

SEÇÃO IJI 

DA RENDA LíQUIDA ARBITRADA 

Art. 343 - Casos de arbitramento - A administração do 
impôsto poderá arbitrar a renda líquida da pessoa jurídica: 

I - que não cumpre a obrigação de manter escrituração; 

II - que se recusa a apresentar aos agentes do impôs to 
todos ou alguns dos seus registros contábeis; 

III - que alega extravio ou perda de todos ou alguns regis
tros contábeis sem ter procedido de acôrdo com o art. 182, § 7.°; 

IV - cuja escrituração é declarada imprestável por vícios 
ou irregularidades substanciais, tais como: 

a) sonegação de receitas ou omissão de transações; 

b) registros que evidenciem o propósito de fraudar obri
gações fiscais. 

Parágrafo único - Presume-se como receita sonegada o 
valor dos suprimentos de caixa feitos pelos socios ou admi
nistradores da pessoa jurídica, ou seus parentes, bem como as 
integralizações do capital social pelas mesmas pessoas, quando: 

a) os lançamentos de recebimento não contiverem indi
cação quanto aos números dos cheques e nome dos bancos 
contra os quais foram sacados; e 

b) não puder ser comprovada a origem dos recursos, ou 
a disponibilidade financeira do supridor ou subscritor. 

Art. 344 - Determinação de renda líqu1da arbitrada - A 
renda líquida da pessoa jurídica será arbitrada pela adminis
tração do impôsto, de acôrdo com os seguintes critérios: 
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i - de 20 a 50% da receita bruta definida no artigo 34Õ, 
§§ 3.° e 4.°, se a escrituração da pessoa jurídica ou outras infor
mações de que disponha a administração do impôsto permitem 
determinar essa receita com aproximação razoável; 

II - de 10 a 50 % do patrimônio líquido da pessoa jurí
dica, se a administração do impôsto não dispõe de elementos 
para determinar él. receita bruta da emprêsa e a escrituração 
desta é desclassificada por vícios substanciais; ou 

III - de 5 a 15.7é do valor da propriedade no caso das 
emprêsas que tenham por objeto as atividades referidas no 
artigo 340, inciso I, alíneas a a e, inclusive. 

§ 1.0 - Na determinação do lucro por arbitramento a auto
ridade levará em conta a natureza da atividade da emprêsa, 
o nível de lucratividade usualmente nela obtido, as taxas de 
rentabilidade observadas nos anos anteriores e demais elemen
tos que permitam avaliar o lucro operacional, efetivamente 
obtido, ou que provàvelmente foi obtido pela emprêsa. 

§ 2.° - Os limites máximos percentuais previstos neste 
artigo não se aplicarão aos casos de evidente intuito de fraude, 
se os elementos disponíveis autorizam estimar o lucro efeti
vamente realizado pela emprêsa em montante superior ao resul
tante da aplicação das referidas percentagens. 

§ 3 .° - Para os efeitos do inciso III dêste artigo, serão 
computados no valor da propriedade rural as terras exploradas, 
as pastagens, construções e benfeitorias, os maquinismos e má
quinas agrícolas, as culturas permanentes, o gado de trabalho 
e de renda. 

§ 4.° - O valor da propriedade rural arbitrado pela admi
nistração do impôsto nos casos do inciso III não poderá ser 
inferior ao valor de aquisição ajustado (àrtigo 315) determinado 
com base no valor histórico de aquisição indicado pelo contri
buinte na sua declaração de bens. 

CAPÍTULO II 

DOS GANHOS LíQUIDOS EM T~ANSAÇÕES DE CAPITAL 

Art. 345 - Modalidades de determinação - Os ganhos lí
quidos em transações de capital das pessoas jurídicas domicilia
das no país serão determinados: 

I - por apuração, com base na escrituração mantida pela 
pessoa jurídica de acôrdo com as normas dêste Código; ou 

11 - por arbitramento pela administração do impôsto nos 
casos previstos no artigo 351. 
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SEÇÃo 1 

DOS GANHOS LíQUIDOS APURADOS 

Art. 346 - Pes~oas obrigadas a apurar os seus ganhos -
São obrigadas a apurar os seus ganhos líquidos em transações 
de capital tôdas as pessoas jurídicas contribuintes do impôsto. 

Parágrafo único - As pessoas jurídicas autorizadas a apurar 
a sua renda líquida por estimativa não se eximem da obrigação 
de apurar os seus ganhos de capital a longo prazo, e deverão 
manter a escrituração ou os assentamentos, e guardar os com
provantes, necessários a essa determinação. 

Art. 347 - Determinação - Os ganhos líquidos em tran
sações de capital da pessoa jurídica serão o resultado da soma 
algébrica dos seguintes rendimentos, perdas e deduções: 

I - os ganhos de capital a longo prazo realizados no pe
ríodo; 

II - as seguintes perdas que não tiverem sido absorvidas 
pelo saldo credor da conta "correção monetária do balanço": 

a) perdas de capital a longo prazo realizadas no período; 

b) perdas líquidas de capital a curto prazo realizadas no 
período; 

III - as perdas líquidas de capital, a curto e a longo prazo, 
transferidas de períodos anteriores (':lrt. 348); 

IV - as participações da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, ou das autarquias federais, estaduais 
e municipais (art. 350) . 

§ 1.0 - Os ganhos líquidos de capital serão os demonstra
dos pela escrituração da pessoa jurídica mantida de acôrdo 
com as disposições dêste Código. 

§ 2.° - Se a escrituração contiver lançamentos que não 
observem as normas constantes dêste Código, os ganhos líquidos 
demonstrados pela escrituração serão ajustados de acôrdo com 
o disposto no artigo 334, § 3.°. 

Art. 348 - Compensação de perdas líquidas de períodos 
anteriores - Poderão ser compensados com os ganhos líquidos 
de capital a longo prazo realizados no período as perdas líqui
das de capital, a curto e a longo prazo, transferidas de exerCÍ
cios anteriores, e que não forem absorvidas pelo saldo credor 
da conta "correção monetária do balanço" (art. 225, inciso I). 

Art. 349 - Transferência de perdas líquidas - Se a apura
ção dos resultados nas transações de capital do período dernons-
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trar perdas líquidas de capital, estas poderão compensar os 
ganhos líquidos de capital a curto ou longo prazo, em qualquer 
dos 5 (cinco) períodos de determinação subseqüentes, se no 
mesmo período, ou em qualquer dos períodos seguintes, não 
forem absorvidas pelo saldo credor da conta "correção mone
tária do balanço" (art. 225, inciso I). 

Art. 350 - Participaçã.o do Estado - Dos ganhos líquidos 
em transações de capital serão dedutíveis, para efeitos de deter 
minar os ganhos tributáveis, as participações nos resultados 
da pessoa jurídica a que tiverem direito, por fôrça de contrato 
ou lei, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, 
e as autarquias federais, estaduais e municipais, aplicando-se o 
disposto no artigo 339, parágrafo único. 

SEÇÃO II 

DOS GANHOS LíQUIDOS ARBITRADOS 

Art. 351 - Casos de arbitramento - A administração do 
impôsto poderá arbitrar os ganhos líquidos em transações de 
capital da pessoa jurídica: 

I - nos casos dos incisos I a IV do art. 343 ; e 

II - se os ganhos líquidos demonstrados pelo contribuinte 
compreendem transações de capital em condições ou a valôres 
que evidenciem simulação, intuito de fraude ou de sonegação 
do impôs to. 

Art. 352 - Determinação dos ganhos líquidos arbitrados -
Nos casos de inexistência ou desclassificação de escrituração, 
ou de recusa de sua apresentação, a administração do impôsto 
poderá arbitrar os ganhos líquidos de capital entre 20 % a 50% 
do valor de alienação ou liquidação de inversões. 

§ 1.0 - O limite percentual máximo previsto neste artigo 
não se aplicará nos casos de evidente intuito de fraude, se os 
elementos disponíveis autorizam estimar os ganhos efetiva
mente realizados em montante superior ao resultante da apli
cação das referidas percentagens. 

§ 2.° - No caso de impugnação de determinadas transações, 
a administração do impôsto arbitrará os ganhos líquidos em 
transações de capital retificando a declaração da pessoa jurí
dica mediante glosa dos valôres impugnados ou arbitramento 
de valôres ou resultados em determinadas transações. 

§ 3.° - Se a escrituração da pessoa jurídica não permitir 
determinar o valor de aquisição ajustado de bem ou direito 
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objeto de transações de capital, aplicar-se-á o disposto no arti
go 317, § 2.°. 

§ 4.° - Sempre que tiver que arbitrar o valor de aquisição, 
alienação, ou liquidação, a administração basear-se-á nos ele
mentos ou informações de que disponha, ou em avaliação do 
bem ou direito alienado ou liquidado, pelo seu valor de mercado. 

TítnUoVI 

DA RENDA DAS PESSOAS NATURAIS 
RESIDENTES NO PAiS 

Art. 353 - Compreensão - Em cada período de determina
ção, integram a renda da pessoa natural residente no país a sua 
renda líquida e os seus ganhos líquidos em transações de capital. 

CAPÍTULO I 

DA RENDA LíQUIDA 

Art. 354 - Determinação - A renda líquida das pessoas 
naturais residentes no país será determinada mediante apura
ção pelo contribuinte ou pela administração do impôsto, segun
do as normas do regime financeiro de determinação. 

Parágrafo único - Na apuração da renda líquida a admi
nistração do impôsto poderá computar os rendimentos presu
midos por êste Código e os por ela arbitrados, nos casos em que 
êsse arbitramento é autorizado por êste Código. 

Art. 355 - Conceito - A renda líquida das pessoas naturais 
residentes no país será a diferença entre a sua renda bruta e os 
abatinentos a que se refere o art. 359. 

Art. 356 - Renda bruta - A renda bruta da pessoa natu
ral será o resultado da soma das seguintes parcelas: 

I - renda líquida da emprêsa individual de que é titular 
a pessoa natural, e participação na renda líquida da emprêsa 
comum de que é co-proprietária; 

L - rendimentos correntes líquidos não computados na 
renda líquida da emprêsa individual ou comum a que se refe
re o inciso anterior; 

lU - ganhos líquidos de capital a curto prazo. 
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§ 1.'-' - Se o contribuinte optar pela tributação dos ganhos 
líquidos em transações de capital como parte da sua renda 
líquida, serão ainda incluídos na renda bruta 50 % dêsses ganhos 
líquidos realizados pelo contribuinte, pela emprêsa individual 
de que é titular, e pela emprêsa comum de que é co-proprietário, 
na percentagem de sua participação na mesma. 

§ 2.° - Não serão computados na renda bruta os rendi
mentos ao portador tributados na fonte (arts. 423 a 427) . 

Art. 357 - Renda líquida das emprêsas individu.ais e comuns 
- A renda liquida das emprêsas individuais e comuns será 
determinada de acôrdo com as normas relativas à determi
nação da renda líquida das pessoas jurídicas (arts. 332 a 344) . 

§ 1.0 - Se a determinação d~ renda líquida da emprêsa 
individual demonstrar saldo credor, êsse saldo integrará a 
renda líquida do titular da emprêsa no ano civil em que foi 
realizado. 

§ 2.° - No caso de emprêsa comum, O saldo credor integrará 
a renda líquida dos titulares da emprêsa na proporção de sua 
participação na propriedade da mesma. 

§ 3.'-' - Se na determinação da renda líquida da emprêsa 
individual ou comum fôr apurado prejuízo, ê3te será trans
ferido para o período subseqüente e poderá compensar a renda 
líquida da emprêsa em qualquer dos cinco períodos de deter
minação subseqüentes, observadas as normas aplicáveis às 
pessoas jurídicas relativamente à compensação de prejuízos. 

Art. 358 - Ganhos líquidos em transações d.e capital das 
emprêsas individuais e comuns - Os ganhos líquidos em tran
sações de capital das emprêsas individuais e comuns serão de
terminados de acôrdo com as normas relativas às pessoas jurí
dicas (arts. 345 a 352). 

§ 1.0 - Se a emprêsa individual realizar ganhos líquidos 
em transações de capital, êstes acrescerão aos ganhos líquidos 
em transações de capital do seu titular. 

§ 2.° - No caso de emprêsa comum, os ganhos líquidos em 
transações de capital pertencerão ao co-proprietário na propor
ção da sua participação na emprêsa. 

§ 3.° - Se a emprêsa apurar perdas líquidas de capital, 
o prejuízo será transferido para o período subseqüente e pode
rá compensar ganhos líquidos de capital da emprêsa em qual
quer dos :> (cinco) períodos de determinação subseqüentes, 
observadas as normas aplicáveis às pessoas jurídicas relativa
mente à compensação de perdas líquidas de capital. 
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Art. 359 - Abatimentos - Na determinação da renda líqui-
da serão permitidos os seguintes abatimentos da renda bruta: 

I - encargos de família (art. 360); 

11 - pensões alimentícias (art. 361); 

III - despesas de tratamento médico, dentário e hospita
lar (art. 362); 

IV - despesas de educação de dependentes (art. 363); 

V - contribuições, doações, bôlsas de estudos e prêmios 
de estímulo intelectual (art. 364); 

VI - juros de dívidas pessoais (art. 365); 

VII - prêmios de seguro de vida (art. 366); 

VIII - parcela da renda investida (art. 367). 

Parágrafo único - O contribuinte poderá optar pelo abati
mento presumido de 10% da renda bruta, até o máximo de 
Cr$ 250 mil, e êsse abatimento substituirá os abatimentos refe
ridos nos incisos II a VIII do presente artigo. 

Art. 36D - Encargos de família - Poderá ser abatida da 
renda bruta importância equivalente a 25% do mínimo de isen
ção para cada um dos seguintes dependentes: 

I - filho menor; ou de até 24 (vinte e quatro) anos de 
idade, se ainda estiver cursando estabelecimento superior de 
ensino; 

II - filho maior inválido e descendente maior inválido, sem 
arrimo dos seus pais; 

III - filha maior solteira, viúva sem arrimo, ou abando
nada sem recursos pelo marido; 

IV - descendente menor sem arrimo dos pais; 

V - menor de 18 (dezoito) anos, pobre, que o contribuinte 
crie e eduque. 

§ 1.0 - Para os efeitos dêste artigo somente serão compu
tados os filhos legítimos, legitimados, naturais reconhecidos e 
adotivos, e demais dependentes que não tenham rendimentos 
próprios, ou cujos rendimentos sejam obrigatoriamente compu
tados com os do contribuinte. 

§ 2.° - Não será admitido abatimento relativo a dependente 
que aufira rendimento do seu trabalho, ficando êste rendimento 
sujeito a tributação em separado. 
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§ 3.0 - Nos casos de dissolução da sociedade conjugal em 
virtude de desquiste ou anulação de casamento, cada cônjuge 
poderá abater a importância relativa aos filhos sob sua guarda. 

Art. 361 - Pensões a~imentícias - Poderão ser abatidas 
da renda bruta as pensões alimentícias prestadas: 

I - no caso de dissolução da sociedade conjugal, ao outro 
cônjuge, para sua manutenção ou para a manutenção de filhos 
comuns; 

II - a parentes, nos têrmos da lei civil, desde que determi
nados por sentença jUdIcial, ou independentemente de sentença, 
se em limites razoáveis. 

§ 1.0 - Ao cônjuge que presta alimentos para manutenção 
de filhos sob a güa.rua de outro cônjuge cabera apenas o aoati
mento da pensão paga, e ao cónjuge que recebe a pensão caberá 
o abatimento relativo aos filhos. 

§ 2.0 - Somente será admitido abatimento de pensões cujo 
comprovante de pagamento seja anexado à declaração final de 
renda. 

Art. 362 - Despesas de tratamento médico, dentário e hos
pitalar - Poderão ser aoatidos da renda bruta as despesas de 
hospitalização e os pagamentos a médicos e dentistas por ser
viços proIlsslOnai5 prestaaos ao contnbuinte, seu cônjuge, ou 
qualquer dos dependentes referidas no art. 360. 

Parágrafo único - As despesas referidas neste artigo so
mente pouerão ser abatidas quando identificado o beneficiário 
pelo seu numero de regIStro no Departamento do Impôsto de 
Renda, comprovadas mediante recmo, salvo em relação aos 
pagamentos médICos e dentistas, que poderão ser deduzidos 
medIante indicação do número do cheque mediante o qual foi 
feito o pagamento. 

Art. 363 - Despesas de educação de dependentes - Pode
rão ser abatidas da renda bruta as despesas com a educação 
dos dependentes referidos no art. 360, desde que o contribuinte 
dIscrimine os pagamentos, identifique os beneficiários, e guarde 
os documentos para exibição à administração do impôsto, quan
do solicitada. 

Art. 3·64 - Contribuições, doações e bôlsas de estudo -
Poderão ser abatidas da renda bruta contribuições ou doações 
que satisfaçam aos requisitos do art. 249, até o limite de 10 % 
da renda bruta. 

Art. 365 - Jttros de dívidas pessoais - Poderão ser abati
dos os juros de dívidas pessoais, desde que identificado o bene-
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ficiário pelo seu número de registro no Departamento do Im
pôsto de Renda. 

§ 1.0 - Os juros relativos à emprêsa individual ou comum 
serão considerados despesa desta. 

§ 2.° - Os juros admitidos como deduções em cada espécie 
de rendimento bruto somente poderão ser computados para 
efeito de determinar o respectivo rendimento líquido, e o ex
cesso sôbre o montante dos rendimentos brutos não poderá 
ser abatido da renda bruta. 

§ 3.° - Excetuados os referentes à aquisição de prédio 
residencial próprio, os juros admitidos como abatimento não 
poderão exceder de 10% da renda bruta. 

Art. 366 - Prêmio de seguro de vida - Poderão ser aba
tidos da renda bruta os prêmios de seguro de vida pagos a com
panhias nacionais, ou autorizadas a funcionar no país, até o 
limite máximo de Cr$ 600 mil anuais, não podendo ultrapassar 
10% da renda bruta. 

Parágrafo único - Não serão admitidos como abatimentos 
os prêmios de seguro de vida dotal. 

Art. 367 - Parcela de renda investida - Poderá ser aba
tida da renda bruta uma parte da renda que o contribuinte 
tiver' poupado e reinvestido mediante subscrição de aumento de 
capital, integralizado em moeda, de sociedades anônimas cujas 
ações tenham mercado efetivo nas bôlsas de valôres, e cujo 
objeto seja a exploração de atividades consideradas prioritárias 
para o desenvolvimento econômico do país, assim declaradas 
em Decreto do Poder Executivo. 

§ 1.0 - A atividade declarada prioritária pelo Poder Exe
cutivo somente poderá perder essa condição depois de 5 (cinco) 
anos da vigência do Decreto. 

§ 2.° - As ações subscritas nos têrmos dêste artigo serão 
nominativas durante o prazo de 5 (cinco) anos e somente pode
rão ser transferidas mediante partilha em inventário judicial. 

§ 3.° - O abatimento de que trata êste artigo não poderá 
exceder: 

a) de 60% da renda investida pelo contribuinte nos têr
mos dêste artigo, se a sua renda bruta não exceder de Cr$ ... 
milhões; 

b) de 50% da renda investida pelo contribuinte nos têr
mos dêste artigo, se a sua renda bruta fôr maior do que Cr$ ... 
milhões e até Cr$ ... milhões; 
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c) de 40% da renda investida pelo contr ibuinte nos têr
mos dêste artigo, se a sua r enda bruta fôr maior de Cr$ . . . 
milhões e até Cr$ . . . milhões; 

d) de 30 % da renda investida pelo contribuinte nos têr
mos dês te artigo, se a sua renda bruta fôr maior do que Cr$ ... 
milhões. 

CAPÍTULO II 

DOS GANHOS LíQUIDOS EM TRANSAÇÕES DE CAPITAL 

Art. 368 - Determinação - Os ganhos líquidos em tran
sações de capital das pessoas naturais residentes no país serão 
d eterminados mediante apuração pelo contribuinte ou pela 
administração do impôsto. 

P arágrafo único - Na apuração dos ganhos líquidos de 
capital a administração do impôsto poderá computar os ganhos 
de capital em transações cujo valor de alienação ou liquidação, 
ou cujos rendimentos líquidos, tenham sido por ela arbitrados. 

Art. 369 - Ganhos a curto e a longo prazo - Os ganhos 
líquidos de capital a curto e a longo prazo das pessoas naturais 
residentes no país serão apurados em separado, de acôrdo com 
o disposto no Título IV dêste Livro. 

Parágrafo único - Os ganhos líquidos de capital a curto 
prazo integrarão a renda líquida da pessoa natural (art. 356, 
inciso III). 

Art. 370 - Conceito - Os ganhos líquidos em transações de 
-capital da pessoa natural sujeitos à tributação serão o resul
tado da soma algébrica dos seguintes valôres: 

I - os ganhos líquidos em transações de capital da pessoa 
natural; 

II - os ganhos líquidos em transações de capital da em
prêsa individual de que é titular, ou a sua participação nesses 
ganhos, se realizados pela emprêsa comum de que é co-pro
prietária; 

III - as perdas líquidas de capital a curto prazo, se hou
verem, excluídas quaisquer perdas da emprêsa individual ou 
-comum de que é titular ou co-proprietária; 

IV - as perdas líquidas de capital a curto ou a longo prazo 
da pessoa natural transferidas dos 3 (três) exercícios ante
riores; 

V - o abatimento dos ganhos reinvestidos (art. 371) . 
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Parágrafo único - O disposto no inciso IV não compreende 
as perdas líquidas de capital da emprêsa individual ou comum, 
que serão compensáveis apenas com os ganhos líquidos da pró
pria emprêsa, durante 5 (cinco) exercícios (art. 358). 

Art. 371 - Abatimento dos ganhos reinvestidos - Se o 
contribuinte optar pela tributação dos ganhos líquidos em tran
sações de capital em separado da renda líquida, poderá abater 
da importância apurada como ganhos líquidos em transações de 
capital os ganhos líquidos que tiver reinvestido durante o ano, 
mediante subscrição de ações nos têrmos do art. 367 e seus 
parágrafos 1.0 e 2.°. 

Título vn 

DA RENDA DAS PESSOAS RESIDENTES OU 
DOMICILIADAS NO EXTER:a:OR 

Art. 372 - Compreensão - Em cada período de determi
nação, a renda das pessoas residentes ou domiciliadas no exte
rior compreenderá: 

I - os seus rendimentos líquidos; e 

II - os seus ganhos líquidos em transações de capital. 

CAPÍTULO I 

DOS RENDIMENTOS LíQUIDOS 

Art. 373 - Determinc.ção - Os rendimentos líquidos das 
pessoas residentes ou domiciliadas no exterior serão determi
nados mediante apuração pelo contribuinte, ou pela adminis
tração do impôsto. 

Art. 374 - Conceito - Constituirão rendimentos líquidos 
das pessoas residentes ou domiciliadas no exterior: 

I - os rendimentos líquidos correntes referidos no Títu
lo lU dêste Livro; e, 

II - os ganhos líquidos de capital a curto prazo (art. 329) . 

§ 1.° - As deduções em cada categoria de rendimentos 
serão ped~das e comprovadas pela pessoa residente ou domi
ciliada no exterior na sua declaração final de renda. 

§ 2.° - Os rendimentos líquidos das pessoas residentes ou 
domiciliadas no exterior não ficarão sujeitos a qualquer aba
timento. 
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Art. 375 - Exclusões - Não constituem rendimentos de 
residentes ou domiciliados no exterior: 

I - o pagamento do preço de importação de bens ou servi
ços, ou qualquer outra transferência de capital para o exterior~ 

U - os prêmios de seguros colocados no exterior relativos 
a riscos que não encontrem cobertura no país, ou que excedam 
dos limites das emprêsas que operam no país; 

lU - o pagamento de fretes ou fretamentos de navios es
trangeiros; 

IV - o pagamento de serviços prestados no exterior a 
pessoas residentes ou domiciliadas no país, inclusive de comu
nicações, de aquisição, expedição ou despacho de mercadorias 
importadas, de notícias ou propaganda; 

V - o reembôlso de despesas realizadas no exterior por 
conta de pessoas residentes ou domiciliadas no país; 

VI - o pagamento de servidores de autarquias ou socie
dades de economia mista brasileiras lotados em agências ou 
escritórios no exterior, quando sujeitos à tributação do impôsto 
de renda no exterior. 

§ 1.0 - Não serão tributados como rendimentos pagos no 
exterior: 

a) os juros, inclusive de mora, e outros encargos con
tratuais sôbre o saldo devedor na importação financiada de 
bens ou serviços, ou de empréstimos tomados para o pagamento 
da importação de bens ou serviços; 

b) as comissões pagas pelos exportadores de quaisquer 
produtos nacionais aos seus agentes no exterior; 

c) as comissões pagas pelas emprêsas de navegação na
cionais aos seus agentes no exterior, em razão dos serviços 
que êstes lhes prestarem nessa qualidade. 

§ 25' - Nos aluguéis pelo uso ou exploração de máquinas 
ou equipamentos pertencentes a pessoas residentes ou domi
ciliadas no exterior e que tenham sido importados mediante 
locação sem cobertura cambial, não constituirá rendimento a 
parcela correspondente à depreciação da máquina ou equipa
mento alugado. 

Art. 376 - Serviços de engenharia - Presume-se em 3(}% 
das importâncias remetidas para o exterior o rendimento líqui
do auferido pelas emprêsas estrangeiras de engenharia por 
serviços relativos a estudos e levantamentos de viabilidade téc
nica, econômica e financeira de projetos de investimentos, por 
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desenhos e especificações industriais, pela fiscalização de pro
dução de bens de capital e pela fiscalização e montagem de 
instalações industriais. 

Art. 377 - Películas cinematográficas - Presume-se em 
30 % das importâncias remetidas para o exterior o rendimento 
líquido auferido pelos produtores, distribuidores ou interme
diários no exterior, na exploração no país de películas cinema
tográficas estrangeiras. 

CAPÍTULO II 

DOS GANHOS LíQUIDOS EM TRANSAÇÕES DE CAPITAL 

Art. 378 - Determinação - Os ganhos líquidos em tran
sações de capital das pessoas residentes ou domiciliadas no ex
terior serão apurados pelo contribuinte, ou pela administração 
do impôsto nos têrmos do art. 3'68. 

Art. 379 - Ganhos a curto e a longo prazo - Os ganhos 
líquidos de capital a curto e a longo prazo das pessoas residen
tes ou domiciliadas no exterior serão apurados em separado de 
acôrdo com as normas do Título IV dêste Livro. 

Parágrafo único - Os ganhos líquidos de capital a curto 
prazo constituirão rendimento líquido da pessoa residente ou 
domiciliada no exterior (art. 374). 

Art. 380 - Ganhos líquidos de capital a longo prazo - Os 
ganhos líquidos em transações de capital da pessoa residente 
ou domiciliada no exterior, em cada ano civil, serão o resul
tado da soma algébrica dos seguintes valôres: 

I - os ganhos líquidos de capital a longo prazo apurados 
no ano; 

II - as perdas líquidas de capital a curto prazo, se houve
rem, apuradas no período; 

IH - as perdas líquidas de capital a curto e a longo prazo 
transferidas dos 3 (três) exercícios anteriores; 

IV - o abatimento pela parcela dos ganhos reinvestidos. 

Art. 381 - A batimento de ganhos reinvesticWs - A pessoa 
residente ou domiciliada no exterior poderá abater dos seus 
ganhos líquidos em transações de capital 50% dos ganhos que 
reinvestir mediante subscrição de ações nos têrmos do art. 367 
e seus parágrafos 1.0 e 2.°. 
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LIVRO IV 

DA INCIDÊNCIA E ARRECADAÇÃO 
DO IMPÔSTO 

Art. 382 - Espécies de incidência - O impôs to de renda 
i ncidirá sôbre rendimentos em poder da fonte pagadora ou 
'sôbre rendimentos, renda líquida e ganhos líquidos em tran
sações de capital em poder do seu beneficiário. 

Título I 

DA INCIDÊNCIA NA F'ONTE PAGADORA 

Art. 383 - Determinação do rendimento - A fonte paga
<lora é obrigada a apurar e determinar os rendimentos por ela 
pagos e sujeitos à incidência do impôsto na fonte. 

Parágrafo único - O impôsto incide na fonte sôbre os 
rendimentos brutos. 

Art. 384 - Momento da incidência - Salvo disposição 
·especial em relação a cada categoria ou tipo de rendimento, 
o impôsto incide no momento em que o rendimento é realizado 
pelo beneficiário segundo as normas do regime financeiro de 
determinação do tempo. 

Art. 385 - Obrigação de retenção - A fonte pagadora é 
<>brigada a calcular o impôs to devido e a reter a parcela do 
rendimento pago correspondente ao impôsto. 

§ 1.0 - Salvo no caso de rendimento ao portador, não have
rá incidência nem obrigação de retenção do impôsto se o bene
ficiário do rendimento é imune ou isento do impôs to de renda. 

§ 2.° - Se a fonte pagadora assume o ônus do impôsto, 
considerar-se-á como montante do rendimento sujeito à tribu
tação a importância que, deduzida do impôsto a taxa prevista 
neste Código, corresponde ao rendimento efetivamente pago. 

§ 3.e - A fonte pagadora que retém o impôsto é obrigada 
a fornecer ao beneficiário documento em duas vias declarando 
a natureza e o montante do rendimento pago, e o montante do 
impôs to retido. 

Art. 386 - Falta ele retenção - Se a fonte pagadora não 
retém o impôsto, ficará responsável pelo seu pagamento acres
cido de multa de 20 %, além dos juros de mora de 1% ao mês. 
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§ 1.° - Se a fonte se recusa a reter ° impôsto, o bene
ficiário do rendimento deverá recolhê-lo à administração do 
impôs to, mediante guia, dentro de 30 (trinta) dias do rece
bimento, sem qualquer multa ou juro de mora. 

§ 2.° - O impôsto poderá ser cobrado também do bene
ficiário do rendimento, acrescido da multa de 15% e dos juros 
de mora de 1%. ao mês. 

§ 3.° - Se a fonte pagadora paga o impôsto que deixou de 
reter, terá ação regressiva contra o beneficiário do rendimento. 
exclusive multa e juros de mora. 

Art. 387 - Prazo de recolhimento - O impôsto retido pela 
fonte pagadora será por esta recolhido no mês civil seguinte 
ao da incidência. 

Art. 388 - Local do recolhimento - O impôsto retido na 
fonte será recolhido no domicílio fiscal da fonte pagadora que 
o retiver. 

Parágrafo único - Se a fonte pagadora tem dependências 
na jurisdição de mais de uma Delegacia Regional do D.I.R. , 
fará o recolhimento do impôsto retido por dependência ou de
pendências situadas na jurisdição de cada Delegacia Regional. 

Art. 389 - Conta de recolhimento - Tôdas as pessoas natu
rais e jurídicas que pagarem rendimentos sujeitos à incidência 
do impôsto em poder da fonte pagadora são obrigadas a manter 
uma conta de recolhimento do impôsto no Banco do Brasil S. A., 
ou em outro banco autorizado pelo Ministro da Fazenda, na 
localidade do seu domicilio fiscal. 

§ 1.0 - A conta referida neste artigo será aberta em nome 
do Tesouro Nacional, como subconta da receita da União no 
Banco do Brasil S. A., e conterá o nome da fonte pagadora e 
o seu número de registro no D.I.R. 

§ 2.° - A conta referida neste artigo será aberta em for 
mulário aprovado pelo D.I.R. 

§ 3.° - Uma das vias do formulário referido no parágrafo 
anterior será remetida pelo banco depositário ao D.I.R. 

§ 4.° - Nos casos de transferência de domicílio fiscal para 
a jurisdição de outra Delegacia Regional do D.I.R., será encer
rada a conta do domicílio anterior e aberta nova conta no 
local de nôvo domicílio. 

§ 5.° - Se a fonte pa.gadora tiver dependências na juris
dição de mais de uma Delegacia Regional do D.I.R., manterá 
uma conta de recolhimento na localidade do seu domiCÍlio fiscal 
e outra na jurisdição de cada Delegacia Regional em que tiver 
dependência. 
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§ 6.° - Dentro de 10 (dez) dias do encerramento do seu 
balancete mensal, o banco depositário de contas referidas neste 
artigo deverá transferir para o Banco do Brasil S. A., a crédito 
da conta da receita da União, o total dos depósitos recebidos, 
em cada mês, nas contas a que se refere êste artigo . 

. Art. 390 - Modo do recolhimento - Mediante preenchi
mento de guia especial segundo formulário aprovado pelo D.I.R., 
a fonte pagadora recolherá mensalmente à conta referida no 
artigo 389 todos os impostos por ela retidos no mês civil anterior. 

§ 1.0 - A guia de depósito será preenchida em quatro vias, 
uma das quais ficará em poder do Banco, duas em poder da 
fonte pagadora e a quarta será por esta remetida ao D.I.R. por 
via postal, dentro de 10 (dez) dias do recolhimento: 

§ 2.° - Anualmente o Banco em que estiver aberta a 
conta de recolhimento entregará à fonte pagadora o extrato da 
conta durante: 

a) o ano civil, no caso de pessoas naturais, ou de pessoas 
jurídicas cujo período de escrituração coincida com o ano 
civil; 

b) o exercício social da pessoa jurídica, se êste não coin
cidir com o ano civil. 

§ 3.° - O extrato referido no parágrafo anterior será en
tregue pelo Banco dentro de 60 (sessenta) dias do encerramento 
do ano civil ou do exercício social. 

§ 4.° - A fonte pagadora entregará ao D.I.R., juntamente 
com a sua declaração final de renda, o extrato da conta referida 
no § 2.° acompanhado de uma das vias de cada recolhimento 
mensal em seu poder, nos têrmos do § 1.0. 

Art. 391 - Penalidades - O atraso no recolhimento do im
pôsto retido sujeitará a fonte pagadora à multa de 10% e de 
juros de mora de 15ó ao mês, sem prej uízo das demais penas 
aplicáveis, inclusive as criminais por apropriação indébita. 

Título 11 

DA INCIDÊNCIA NA RENiDA EM PODER no 
BENEFICIÁRIO 

Art. 392 - Momento da incidência - O impôsto incide na 
renda percebida pelo beneficiário à medida de sua realização 
em cada período de determinação, ficando o montante do im
pôsto sujeito a acertamento ao fim do período. 
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Art. 393 - Acertamento do impôsto - O impôsto incidente 
na renda em poder do beneficiário será acertado: 

I - pelo contribuinte, por estimativa na sua declaração. 
preliminar de renda, e definitivamente, né! sua declaração final 
de renda em cada período de determinação; 

11 - pela administração do impôs to, mediante lançamento. 
com base na renda declara.da pelo contribuinte, ou na renda 
por ela apurada, estimada ou arbitrada. 

Art. 394 - Entrega de declaração - As declarações de 
renda serão entregues ao órgão regional do D .I.R. com juris
dição no domicílio fiscal do contribuinte, diretamente ou me
diante registrado postal. 

Parágrafo único - Os domiciliados no país ausentes no. 
estrangeiro, a serviço do Govêrno ou por motivos de estudos, 
e que receberem rendimentos da Delegacia do Tesouro Nacio
nal no exterior, deverão apresentar as suas declarações de ren
dimentos naquela repartição. 

CAPÍTULO I 

DA DECLARAÇÃO PRELIMINAR DE RENDA 

Art. 395 - Conteúdo - A declaração preliminar de renda 
conterá: 

I - a estimativa dos rendimentos líquidos, da renda líqui
da e dos ganhos líquidos em transações de capital a serem 
realizados no próximo período de determinação, discriminando 
o total da renda liquida e o total dos ganhos líquidos em tran
sações de capital a longo prazo sem necessàriamente identificar 
as categorias de rendimentos líquidos, ou as suas fontes; 

11 - o cálculo provisório do impôsto total a incidir no. 
período, com base na estimativa da renda a que se refere o 
inciso I; 

ITI - a estimativa do impôsto a ser retido pelas fontes 
pagadoras, incidente sôbre os rendimentos estimados; 

IV - a estimativa do impôsto líquido a ser recolhido pelo 
contribuinte, correspondente à diferença entre os valôres refe
ridos nos incisos II e llI. 

Art. .396 - Efeitos de declaração preliminar - A declaração 
preliminar de renda torna certa a obrigação do contribuinte 
de recolher, durante o período de determinação, importância 
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equivalente a 80% do impôsto líquido estimado a que se refere 
o inciso IV do artigo anterior. 

Art. :397 - Retificação da declaração - Se no curso do 
período o contribuinte verifica que a sua renda líquida, ou seus 
ganhos líquidos em transações de capital, serão inferiores aos 
estimados na sua declaração preliminar em proporção tal que 
reduza em mais de 20% a importância líqUida do impôsto a 
ser recolhida durante o período, poderá requerer ao D.I.R. a 
retificação da sua declaração preliminar. 

§ 1.0 - Se o requerimento de retificação não fôr despacha
do dentro de 30 dias da sua apresentação, será tido como de
ferido. 

§ 2.° - Se no curso do exercício o contribuinte verifica 
que a sua renda líquida, ou seus ganhos líquidos em transa
ções de capital excederão da estimativa constante da sua de
claração preliminar, deverá recolher a correspondente diferen
ça do impôs to independentemente de retificação da declaração 
preliminar. 

Art. 398 - Recolhimento do impôsto - Pessoas jurídicas -
O impôs to líquido estimado na declaração preliminar de renda 
das pessoas jurídicas domiciliadas no país será recolhido em 
tantas prestações mensais quantos forem os meses civis do pe
ríodo de determinação. 

§ 1.0 - A pessoa jurídica deverá optar na sua declaração 
preliminar de renda pelo recolhimento em prestações mensais 
calculadas por um dos dois seguintes métodos: 

a) prestações de igual valor, resultantes da divisão do 
montante total do impôs to a ser recolhido pelo número de me
ses civis do período de determinação; ou 

b) prestações proporcionais ao montante da receita bruta 
operacional do período. 

§ 2.° - Se a pessoa jurídica optar pelo método referido na 
alínea b do parágrafo anterior, deverá, na sua declaração pre
liminar, estimar a receita bruta do período, calcular a percen
tagem do impôsto em relação à mesma, e recolher em cada 
mês a importância correspondente à aplicação dessa percenta
gem sôbre a receita bruta operacional efetivamente arrecadad~ 
no mês anterior. 

§ 3.° - Se no curso do período a pessoa jurídica verificar 
aumento de mais de 20 % na receita bruta estimada, poderá re
querer, nos têrmos do artigo 397, a retüicação da declaração 
preliminar para ajustar a percentagem do recolhimento; e de
verá aumentar a percentagem do impôsto a recolher, indepen-
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dentemente de retificação da declaração preliminar, no caso 
de reduçao, em mais de ~O% , da receita bruta estimada. 

Art. 399 - Recolhimento do impôsto - Pessoas naturais -
O impôsto líquido estimaao na declaração preliminar de renda 
das pessoas naturals residentes no país sera recolhldo em qua
tro prestações correspondentes aos quatro trimestres civis do 
ano. 

§ 1.0 - As prestações trimetrais serão de igual valor. 

§ 2.° - As pessoas referidas neste artigo poderão subdi
vidir as prestações trimestrais em duas ou mais parcelas, desde 
que em cada trimestre civil recolham o total da prestação de
vida. 

Art. 400 - Conta de recoLhimento do impôsto - As pessoas 
naturais ou jurídicas que mantenham, nos têrmos do art. 389, 
conta de recolhimento de impostos retidos na fonte recolherão 
a essa mesma conta as prestações do impôsto devidas de acôrdo 
com a sua declaração preliminar de renda. 

§ 1.0 - Se a pessoa mantiver mais de uma conta de reco
lhimento (art. 389, § 5.°), o impôsto referido neste Título será 
recolhido na conta mantida no seu domicílio fiscal. 

§ 2.° - Se a pessoa não fôr obrigada a manter a conta re
ferida no art. 389, deverá abrir conta especial para o recolhi
mento do impôsto estimado de acôrdo com a sua declaração 
preliminar de renda, observado o disposto no art. 389, §§ 1.0 
a 4.°. 

Art. 401 - Modo de recolhimento - As prestações do im
pôsto estimado de acôrdo com a declaração preliminar serão re
colhidas mediante depósito na conta referida no artigo ante
rior, pelo preenchimento de guia em formulário aprovado pelo 
D.I.R., observado o disposto no art. 390, § 1.0. 

§ 1.0 - Se a conta de recolhimento não fôr a mesma refe
rida no art. 389, dentro de 60 (sessenta) dias do término de 
cada ano civil o banco em que estiver aberta a conta entrega
rá ao contribuinte o extrato da sua movimentação durante o 
ano civil terminado. 

§ 2.° - Uma das vias de guia de recolhimento das presta
ções recebidas pelo contribuinte será por êste entregue ao D.I.R., 
juntamente com o extrato da conta referida no parágrafo an
terior, na sua declaração final de renda. 

§ 3.° - Aplicar-se-á às contas previstas neste artigo o dis
posto no art. 389, § 6.°. 

Art. 402 - Atraso no recolhimento - O atraso no recolhi
mento das prestações mensais ou trimestrais do impôsto esti-
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mado na declaração preliminar sujeitará o contribuinte li. m1lcl .. 
ta de 10%, além dos juros de mora de 1% ao mês. 

Art. 403 - Diferença na est1matiw - Se o impôsto Jeeo
Ihldo durante o período fôr jnferior a 70% do impôsto devXk> 
segundo a declaração final de renda, a ÍD.5\Ú:Íciência de re<ro
bimento será acrescida da multa de 20%. 

§ 1.0 - Para efeitos dêste artigo será comparado o impôs
to efetivamente recolhido com o impôsto liquido devido de 
acôrdo com a declaração final de renda no peri<ldo. 

§ 2.° - A percentagem de 70% reierida neste artigo se:uá 
apurada em relação a cada trimestre de acõrdo com as seguin
tes normas: 

a) se a pessoa jurídica tiver optado pela arrecadação com 
base na receita bruta operacional, o impôsto devido em cada 
trimestre será calculado em função da receita efetivamente 
recebida; 

b) se a pessoa jurídica tiver optado pelo recolhimento do 
i!npôsto em prestações mensais de igual valor, o impôsto devid<l 
em cada trimestre será o resultado da divisão do total do im
pôsto pelo número de trimestres do período; 

c) nos casos de pessoa natural o montante do impôsto de:" 
\ido em cada trimestre civil corresponderáà quarta parte do 
total do impôsto. 

§ 3.° - O aumento de 20% do impôsto referi<io' neste arti
go será calculado sôbre a insuficiência de recolhimento em ca<1:a 
trimestre. 

§ 4.° - O excesso de recolhimento em ,um determinado tri
mestre poderá compensar a insuficiência em qualquer trim-es
tre seguinte do mesmo período de determinação. 

§ 5.° - A multa de 20% prevista no presente artigo não 
será devida: 

a) se o montante do impôsto estimado pelo contribufute 
na sua declaração preliminar tiver sido igualou superior at} im
pâsto devido segundo a declaração- final de renda do perlodo 
imediatamente anterior; 

b) se a insuficiência do recolhimento restdtar de ganhos 
líquidos de capital em transações inicia~as no, exercício; 

c) quando a diferença de recolhimento, a juízo da ad
ministração do impôsto, tiver resultado de circunstâncias ex
cepcionais, ou imprevisíveis pelo contribuinte. 



CAPÍroLO n 

DA DECLARAÇÃO FINAL DE RENDA 

. Art. 404 - Conteúdo - A decláraçãD final de renda refe
rent~ á cada período de determinação. decDrrido conterá: 

. I. - a determinação e declaração de tDdos os rendimentos 
lfquidos, da renda líquida e dos ganhos liquidos em transaçõe, 
de éapital reali~adas pe10 contribuinte no período; 

II ~ o cálculo do ~mpôsto devido sôbre êsses rendimentos, 
re~da Hguida ·e ganhos líquidos em transações de capital; 

III - o montante do impôsto devido já pago mediante re
teI;l.ção pelas fDntes pagadDras, ou mediante recolhimento du
r.ante o. período com base em declaração preliminar de renda; 

. TV -"- a importância líquida de impôstD devida pelo. CDn
tribuinte, cDrrespondente à diferença entre a impôsta tDtal a 
que.se refere.Q inciso . II e o impôs ta já paga, a que se refere o 
inciso lII, acrescida, de: 

a) a: multa e os juros de mDra pDr atrasa no recolhimen
to de prestações mensais ou trimestrais do. impôsto estimado 
na declaração preliminar de renda (art. 402); 

b) a multa de 20 % por insuficiência do impôsto recolhi
do com base na declaração preliminar de renda (art. 403 e seus 
parágrafos) . 

Art. 405 - Efeitos da declaração final de 1'endli - A decla
ração final de renda entregue à administração. do impôsto: 

1 - constituí a determinação. e declaração. fDrmal, pelo 
contribuinte, dos seus rendimentos liquidos, da sua renda líqui
da e das seus ganhos liquidos em transações de capital, reali
:48dos no período; 

II - é o. pedido formal do. cDntribuinte das deduções ou 
abatimentos autDrizados pDr êste Código; 

III - é o instrumento. de opção pela determinação estima
da au presumida de renda ou deduções, quando autorizada por 
êste Código; 

IV - acerta o montante do impôsto devido segundo os cál
culos do cDntribuinte; 

V - faz nascer para o contribuinte a obrigação de pagar a 
importância líquida da impôsto indicada na declaração, segun
do os seus cálculos; 



VI - é Q pedido de restituição de diferença do impôsto, 
se o total do impôsto retido nas fontes pagadoras. e .recolhido 
durante o período com base na declaração preliminar de renda 
excede do impôsto devido calculado na declaração final de 
renda. 

Art. 406 - Recolhimento do impôsto - O impôsto líquido 
devido s~gundo a declaração final de renda deverá ser pago 
no momento da entrega da declaração. 

Parágrafo único ---, Se o contribuinte entregar ou remeter 
pelo correio a declaração definitiva de renda sem o simultâ
neo recolhimento, nos têrmos dêste artigo, do impôsto líquido 
devido indicado na declaração, ficará sujeito à multa de 10 % 
e aos juros de mora de 1 % ao mês sôbre o total do impôsto 
não recolhido. 

Art. 407 - Retificação antes do processo de lançamento -
Se o contribuinte, antes de iniciado o processo de lançamen
to de diferença do impôsto, retifica a sua declaração, com o 
conseqüente aumento do impôsto devido, sôbre a diferença pa
gará a multa de 10% e os juros de mora de 19'Ó ao mês, des
de que liquide a diferença juntamente com a declaração ,de 
retificação, 

Parágrafo único - Se o contribuinte não liquida a düe
rença do impôsto juntamente com a declaração de retificação, a 
multa de 10% referida neste artigo será cobrada em dôbro. 

Art. 408 - Retificação depois de iniciado o processo de 
lançamento -,- Se depois de iniciado o processo de lançamento 
o contribuinte retifica a declaração com o conseqüente aumen
to do impôsto anteriormente declarado, ficará sujeito à meta
de das demais multas cabíveis, se pagar a diferença do impôs
to juntamente com a declaração de retificação, acrescida da 
multa de 10% e dos juros de mora de 1 % ao mês. 

§ 1.0 - Nos casos dêste artigo as demais multas cabíveis 
serão lançadas pela administração do impôsto após a apresen
tação da ~eclaração de retificação. 

§ 2.° - O disposto neste artigo não prejudica o direito da 
administ~ação pública de lançar outra düerença de impostos 
além daquela constante da declaração de retificação, bem como 
as multas a ela referentes. 

Art. 409 - Retificação para redução do impôsto - O pedi
do de retificação de declaração de renda que importe em redu
ção do impôs to pago será processado como pedido de restituição 
do impôsto. 
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§ 1.0 - Se o pedido de retificação se referir à declaração 
final cujo imp&to ainda não tenha sido recolhido, não inter
romperá a cobrança dêste com base na declaração já apresen
tada, e sómente após a sua liquidação terá andamento como 
pedido de restituição. 

§ 2.° - O prazo para pedir restituição do impôsto median~ 
te retificação de declaração é de dois anos a contar do término 
do período de determinação. 

Art. 410 - Restituição de diferença - Se a declaração fi
nal de renda demonstra impôsto devido inferior ao montante 
do impôsto retido nas fontes pagadoras ou recolhido durante 
o período com base em declaração preliminar de renda, a ad
ministração do impôsto deverá restituir o excesso ao contri
buinte dentro de quatro meses da entrega da declaração, me
diante cheque sôbre a conta da receita do Tesouro Nacional do 
Banco do Brasil SA. remetido pelo correio. 

§ 1.0 - Se no prazo previsto neste artigo a administração 
do impôs to não restitui o excesso calculado na declaração ou 
não comunica o indeferimento do pedido de restituição, o con
tribuinte poderá compensar o excesso não restituído com as 
prestações mensais pu trimestrais de recolhimento do impôs
to devido com base na declaração preliminar referente ao pe
ríodo subseqüente. 

§ 2.° - Nos casos do parágrafo anterior, se o contribuinte 
receber o cheque da devolução do impôsto depois do prazo de 
4 (quatro) meses deverá, dentro de 10 (dez) dias do seu rece
bimento, depositar a respectiva importância na conta de reco
lhimento a que se referem os artigos 398 e 399. 

§ 3.° - Se a importância restituída nos têrmos do pará
grafo anterior fôr inferior à pedida pelo contribuinte na sua 
declaração anual, e por êle compensada com os recolhimentos 
correspondentes ao período seguinte, deverá no mesmo prazo 
de 10 (dez) dias do recebimento da restituição, recolher à conta 
referida nos artigos 398 e 399 a diferença a menos recebida na 
restituição. 

. § 4.° - Se depois de decorrido o prazo de 4 (quatro) meses 
referido neste artigo a administração do impôsto comunica o 
indeferimento do pedido de restituição, o contribuinte deverá, 
dentro de 30 (trinta) dias do recebimento dessa comunicação, 
recolher à conta referida nos artigos 398 a 399 a importância que 
t iver compensado nos têrmos do § 1.0. 

§ 5.° - Para os efeitos da apuração da insuficiência de 
recolhimento nos têrmos do artigo 403, as importâncias reco
lhidas nos prazos referidos nos parágrafos 3.° e 4.° consideral'-
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-se-ão efetuadas na data em que o contribuinte usou 'O direito 
de compensação de que trata o § 1.0. 

§ 6.0 - O disposto neste artigo não se aplica aos pedidos 
de restituição de impôsto referidos no artigo 409. 

§ 7.0 _ A restituição do excesso do impôsto pago s~~ndo 
o cálculo do contribuinte não prejudica o direito da administra
çao do iplpôsto de rever posteriormente a declaração do con~ 
tribuinte e de lançar as diferenças de impôsto ou mu1tas de
vidas. 

Título m 

DO LANÇAMENro DO lMPóSTO 

Art. 411 - Conceito - O impôs to será cobrado mediante 
lançamento da administração nos casos em que esta determinar 
a renda tributada ou calcular o montante do impôsto devido em 
valôres diferentes dos declarados pelo contribuinte, ou inde
pendentemente de declaração do contribuinte. 

Art. 412 - Casos de lançamento - A administração poderá 
lançar o impôsto, a diferença de impôsto e as multas previstas 
neste Código, nos casos em que: 

I - a diferença de impôsto cobrada e as respectivas mul-
tas resultarem de: . 

a) êrro aritmético no cálculo da renda líquida ou dos ga
nhos líquidos em transações de capital declarados pelo contri
buinte, sem alteração das parcelas de rendimentos líquidos por 
êle declarados; 

b) êrro do contribuinte no cálculo do impÔsto, sem alte
ração do montante da renda líquida, ou dos ganhos líquidos 
em transações de capital por êle declarados; 

c) glosa de deduções ou abatimentos incluídos na decla
ração e não autorizados por êste Código; 

d) glosa de deduções ou abatimentos cujos documentos 
comprovantes não tenham sido anexados à declaração, nos ca
sos em que êsse modo de comprovação é ·exigído por êste Có-
digo; . 

ef inclusão de rendimentos que tenham sido excluídos 
pelo contribuinte do cálculo da renda líquida oli dos ganhos 
líquidos em transações de capital, embora relacionados na de
claração; 
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f) omissão de parcelas da receita bruta de emprêsas apu
rada por outros órgãos fiscais federais, ou pela fiscalização es
tadual ou municipal; 

g) reflexo, na renda de titulares de emprêsas indiv iduais, 
ou de sócios ou dirigentes de pessoas jurídicas, de diferenças 
apuradas na renda declarada por essas emprêsas ou pessoas 
jurídicas, ou de transações classificadas como distribuições dis
farçadas de lucros ou dividendos de pessoas jurídicas; 

II - o contribuinte obrigado à declaração definitiva de 
renda deixa de apresentá-la; 

III - a administração do impôsto verifica falsidade ou ine
xatidão da declaração do c(;mtribuinte; 

IV - êste Código autoriza a administração a arbitrar a 
renda do contribuinte ou a impor multa. 

Art. 413 - Lançamento sem prévio processo - Nos casos 
do art. 412, inciso r, a administração poderá lançar o impôsto ou 
a diferença do impôsto, e as multas cabíveis, independentemen
te de prévia audiência do contr ibuinte, ou de forma especial 
de processo. 

Parágrafo único - Nos casos do art. 412, inciso I, alíneas 
f e g, o lançamento sem prévio processo somente poderá ser 
feito depois de passado em julgado na esfera administrativa ou 
judicial, o lançamento referente à emprêsa ou à pessoa jurídica 

Art. 414 - Processo de lançamento - O processo de lan
çamento será iniciado: 

I - pelo pedido de esclarecimentos endereçado ao contri
buinte pelo agente fiscal do impôsto de renda, no curso da re
visão de declaração final de renda, ou de guia de recolhimento 
de impôsto retido na fonte; 

II - pelo auto de infração lavrado pelo agente fiscal do 
impôsto de renda no exerclcio da ação fiscal direta no domi
cílio do contribuinte; 

IH - pela representação do agente fiscal do impôsto de 
renda dirigida ao chefe do órgão regional do D.I.R. no qual es· 
tiver lotado; 

IV - mediante despacho do chefe do órgão regional do 
D.I.R. mandando instaurar o processo, nos casos de comunica
ção ao D.I.R. pelos órgãos ou autoridades que êste Código con
sidera como auxiliares da fiscalização do impôsto, ou por qual
quer outro informante. 

§ 1.0 - Salvo nos casos previstos no inciso I dêste artigo, 
instaurado o processo será enviado ao contribuinte o pedido de 
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esclarecimentos, que deverá ser respondido, por escrito-, ·· den
tro de 30 (trinta) dias da sua entrega. 

§ 2.° - Nos casos de pessoas naturais que declarem pos~uír 
assentamentos ou escrituração, a administração do impôsto po
derá, com o pedido de esclarecimentos, pedir o comparecimen
to do contribuinte, ou seu representante, em data e hora pre
viamente indicadas, para a apresentação dos seus assentamen
tos e comprovantes. 

§ 3.° - O disposto no parágrafo .anterior não se aplica no 
caso de contribuintes cujos assentamentos ou escrituração se
jam mantidos por consultores independentes, quando se obser-
vará o disposto no artigo 74, § 2.°. . 

§ 4.° - Recebida a resposta do contribuinte ao pedido .de 
esclarecimentos, ou decorrido o prazo legal sem essa resposta, 
o agente fiscal encarregado do processo proporá o seu arqui
vamento, ou lavrará no prócesso a sua proposta de lançamento 
do impôsto, ou de diferença de impôsto, justificando-a: 

a) com a exposição dos fatos relativos à determinaçã.o da 
renda e a indicação das provas ou elementos de convicção em 
que se baseia; e 

b) com a indicação dos fundamentos legais da incidên
cia do impôsto e das multas propostas. 

§ 5.° - Uma cópia da proposta de lançamento referida no 
parágrafo anterior será enviada ao contribuinte, com a indica
ção do prazo de 20 (vinte) dias para se manifestar no proces
so, concordando com o lançamento proposto ou apresentando 
as razões pelas quais o considera total ou parcialmente impro
cedente. 

§ 6.° - Se o contribuinte concordar com a proposta de lan~ 
çamento e bquidar o impôs to dentro do prazo referido no arti
go anterior, aplicar-se-á o disposto no artigo 408. 

§ 7.° - Apresentada a defesa pelo contribuinte, ou decor
rido o prazo previsto no § 5.° sem que apresente defesa, a pro
posta de lançamento será submetida a despacho do chefe do 
órgão regional do D.I.R. com atribuição para decidir do laD
çamento . 

§ 8.° - A autoridade lançadora apreciará () processo, e !e 
julgar improcedente a proposta de lançamento, mandará ar
quivá-lo. 

§ 9.°. - Se a autoridade lançadora julgar a proposta do 
agente fiscal procedente total ou parcialmente, mandará proce
der ao lançamento de acôrdo com a proposta, ou com as altera
ções que determinar. 



Âri. 415 - Con.feréncitl pessoal - Nos 10 (dez) primeiros 
008$ do prazo referido no art. 414, § 5.°. ·0 ·contribuínte poderá 
pedir à administração uma conferência pessoal na repartição 
lançadora, à qual deverão comparecer obrigatoriamente: 

I - o contribuinte ou seu representante; 

li - o chefe do órgão regional ou seu representante; 

ur - Q agente fiscal encarregado do processo; e 

IV - um representante da Subprocuradoria da Fazenda 
junto à Delegacia Regional, se houver. 

§ 1.0 - Na conferência referida neste artigo o contribuinte 
e as autoridades presentes debaterão verbalmente os fundamen
tos da proposta de lançamento e as razões apresentadas pelo 
contribuinte, e pelo agente fiscal. 

§ 2.° - Na conferência realizada nos têrmos dêste artigo, 
(1) chefe do órgão regional do D.I.R., ou seu representante, po
derá autorizar no ato o lançamento do impôsto, diferença do 
impôsto e multas, com alteração da proposta de lançamento do 
ágente fiscal, desde que: 

a) as diferenças em relação à proposta do agente fiscal 
seja.m justificadas por escrito no processo; 

b) sejam observadas as normas e os requisitos constantes 
das instruções dos órgãos centrais do D.I.R. quanto à orientação 
a ser adotada pelos órgãos regionais nessas conferências; 

c) o contribuinte confesse a dívida do impêsto, diferen
ça. do impôs to ou multa lançadas. 

§ 3.° - O impôs to e as multas lançados em conferência 
realizada nos têrmos dêste artigo deverão ser efetivamente pa
gos dentro de 10 (dez) dias da data da conferência, salvo nos 
casos de concessão de prazo para pagamento, nos têrmos do 
artigo 418. 

§ 4.° - Os processos que tenham sido objeto de conferên
cia nos têrmos dêste artigo serão obrigatoriamente remetidos 
aos órgãos centrais do D.I.R., para revisão. 

§ 5.° - O pedido de conferência interrompe o prazo refe
rido no: artigo 412, § 5.°, que recomeçará a correr, de pleno di
reito, . no ·dia seguinte ao · do términ.o da conferência. 

Art. 416 - Notificação do impôsto - O impôsto lançado 
será notificado ao contribuinte por registro postal ou por edital, 
salvtLquando -o contribuinte antecipar o pagamento mediante 
retificação de declaração, ou em resultado de conferência noS 
têrmos do artigo anterior. 



§ 1.0 - o edital Wl notificação não m-encionará ·a importân
cia do impôsto e será publicado uma só vez na imprensa e ou, 
na falta desta, afixado na repartição. 

§ 2.° - A notificação ou o edital de lançamento indicará o 
têrmo do prazo para pagamento da importância lançada, o qual 
não deverá ser inferior a 20 (vinte) dias a contar da data da 
entrega da notificação no enderêço do contribuinte, ou da pu
blicação do edital. 

§ 3.° - Dentro do prazo fixado na notificação ou no edi
tal para pagamento, o contribuinte poderá reclamar o lança
mento, observadas as normas referentes aos processos admi
nistrativos fiscais da União. 

Título IV 

00 PAGAMENTO DO IMPôSro 

Art. 417 - Meios de pagamento - O impôsto poderá ser 
pago em dinheiro, ou por cheque, às repartições federais auto
rizadas a recebê-lo, ao Banco do Brasil S.A., ou às entidades 
financeiras autorizadas pelo Ministro da Fazenda. 

§ 1.0 - Os cheques serão emitidos ou endossados a favor 
das repartições arrecadadoras, ou à sua ordem, cruzados com 
a indicação de pagamento ao Banco do Brasil S. A. 

§ 2.° - Se os cheques remetidos não forem cruzados e 
pagáveis ao Banco do Brasil S. A., o cruzamento e a indicação 
do Banco serão feitos pela repartição que os receber. 

§ 3.° - Os cheques poderão cobrir o débito de um ou mais 
contribuintes e poderão ser emitidos pelo contribuinte ou por 
qualquer outra pessoa, natural ou jurídica. 

Art. 418 - Parcelamento do impôsto - Em circunstâncias 
especiais e tendo em vista a situação financeira do contribuinte, 
os Delegados Regionais e Seccionais do Impôsto de Renda pode
do autorizar o parcelamento de créditos fiscais, quer acertados 
pelo contribuinte em suas declarações de renda, quer lançados 
pela administração do impôsto. 

§ 1.0 - Sôbre as parcelas do crédito fiscal pagas a prazo 
o contribuinte pagará o juro de 170 ao mês, sem prejuízo da 
correção monetária. 

§ 2.° - No caso de impôsto . lançado o parcelamento do cré
dito fiscal somente será concedido se o contribuinte confessar 
a dívida. 
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§ 3.° - A falta de pagamento. de qualquer das prestações 
do crédito. parcelado importará na antecipação do. pagamento de 
tôdas as prestações a se vencerem e na imediata exigibilidade 
da dívida, mediante cobrança judicial. 

§ 4.° - Considerar-se-ão antecipadamente vencidas tôdas 
as prestações do crédito parcelado e providenciar-se-á imedia
tamen·te a cobrança judicial do. total da dívida: 

a) no caso de falência o.u de pedido de co.ncordata pre
ventiva do contribuinte; 

b) no caso de transferência de residência do contribuinte 
para o exterio.r. 

Art. 419 - Multas de mora - Em qualquer caso de atraso 
no recolhimento do impôsto, diferença do impôsto ou multas, 
a importância devida será acrescida da multa de 10% e dos 
juros de 1% ao mês, sem prejuízo da correção monetária do 
crédito, nos têrmos do artigo 7.°, da Lei n.o 4.357, de 16 de 
julho de 1964. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplicará 
no caso de atraso inferior a 30 (trinta) dias, quando a dívida 
será receb~da com o acréscimo da multa de 59.(; . 

Titulo V 

DA PRESCRIÇÃO 

Art. 420 - Di,-eito de lançamento - O direito de proceder 
ao lançamento do impôsto. de renda decai no prazo de: 

I - 5 (cinco) anos contados da data da apresentação da 
d~laração fiscal de renda, se o. contribuinte cumpre a obri
gação de apresentá-la; 

II - 10 (dez) anos contado.s do. término. do período de 
determinação., nos casos de: 

a) em que o contribuinte não. está o.brigado. a apresentar 
declaração., ou deixa de cumprir a obrigação de apresentá-Ia; e 

b) de impâsto incidente na fonte não :retido pela fonte 
pagadora; 
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III - 30 (trinta) anos a contar do término do período de 
determinação nos casos de: 

a) sonegação do impôsto com dolo ou má fé; e 

b) impôsto retido e não recolhido pela fonte pagadora. 

Parágrafo único - O direito de impor multas prescreve 
nos mesmos prazos previstos nos ' incisos dêste artigo. 

Art. 421 - N6vo lançamento - O direito ·de proceder a 
nôvo lançamento ou a lançamento suplementar, revisão de lan
çamento, e a exame da escrituração do contribuinte para fins 
de nôvo lançamento, decai no prazo de 5 (cinco) anos contados: 

a) da declaração final de renda do contribuinte, se o con
tribuinte apresentou a declaração a que estava obrigado; ou 

b) da notificação do lançamento primitivo, nos casos do 
art. 420, inciso· lI. 

Art. 422 - Cobrança de dívida - O direito de cobrar as 
dívidas do impôsto de renda prescreve em 5 (cinco) anos con
tados: 

I - da declaração final de renda do contribuinte entregue 
sem o simultâneo pagamento do impôsto; 

II - da expiração do prazo constante da notificação para 
o pagamento do impôs to lançado. 

Parágrafo único - Interrompe-se o curso da prescrição: 

a) por qualquer intimação feita pela repartição fiscal ao 
contribuinte para pagar a sua dívida; 

b) pela concessão de prazos especiais para pagamento, 
ou de parcelamento da dívida; 

c) por qualquer medida judicial contra a Fazenda Nacio
nal que suspenda a cobrança pelas autoridades fiscais; 

d) pela citação pessoal do devedor, feita judicialmente, 
para pagar a dívida; 

e) pela apresentação, em juízo de inventário OU em ~on
curso de credores, do documento comprobatório da dívida; 

f) pela reclamação, recurso ou pedido de reconsideração 
do contribuinte, enquanto não tiverem decisão final. 
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Uvro v 

DA TRmurAçAo DE RENDIMENTOS 
NAS FONTES PAGAOORAS 

rítnJo I 

DA. 'DUBUTAÇM> DOS RENDIMENTOS AO PORTADOR 

. Art. 423 - LUC1'O'S e dividendos distribuídos por pessoas 
;~ - Estão sujeitos à incidência na fonte, às taxas indi
cadas., os seguintes rendimentos ao portador classificados como 
l~cros ou dividendos distribuídos por pessoas jurídicas: 

,. ,-. 
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I - Dividendos e bonificações atribuídos a açóes 
ou partes beneficiárias ao portador (art. 265, 
incisos I e I1) ... .. . ,. .......... ... . . .. ... 65% 

.; TI - ImpOrtâncias pagas a título de amortização 
de ações ao portador, sem redução do capital 
da sociedade (art. 265, inci!;o IX) ..... .. .. 65% 

III - Parcela do ati .... ",o líquido rateado pelas ações 
ao portador correspondente aos lucros acumu
lados ou ' apurados até a data da liquidação, 
nos casos de extinção da sociedade (art. 265, 
inciso XII) . . . .... ..... . ...... . . ...... ... . 65% 

IV - Importância paga como amortização ou res
gate de ações ao portador, se estas resulta
rem da incorporação de lucros ou r eservas 
ao capital e a redução do capital social ocor-

' . re antes de dois anos da incorporação (art. 
2'67, incisos VIII e IX) .... . . . ... .. .. . .. . _ 

v - Valar nominal das ações preferenciais ao por- ' 
tador, distribuídas em virtude' da incorpora- .' 
ção ao capital de dividendos fixos ou míni-. 

. mos que são devidos há mais de dois anos' 

65 0/0 

da data da incorporação (art. '267, inciso XI) ' 65% 

V1 -- Importâncias pagas a título de amortização 
ou resgate de partes beneficlárias ao porta
'dor, se entregues gratuitamente pela socie
dade e ·a amortizaç.ão ou resgate ocorre antes 



de 5 (cinco) anos da transfe:rên$ (art.. 26'J'. 
inciso XII) .. . .. ... ... . .. ... .. . . . _ .. . . . . . '. 65,% 

VII - Importâncias atribuídas pelas sociedades de· 
capitalização aos portadores dos seus titulas,. 
a título de participação nos lucros (art._ 
inciso Vil) ... . .. .. . .. . .. . .. . . ..... .. ..... ~~ 

Parágrafo único - Nos casos do inciso V a socieda~ só 
poderá entregar as ações emitidas contra o pagamento, pelQ 
acionista, da importância correspondente ao impôsto de'rido. 

Art. 424 - Juros - Estão sujeitos à incidência na fbmte, 
às taxas indicadas, os seguintes rendimentos brutos ao portador 
classificados como juros: 

r - Juros e prêmios de títulos ao portador da 
dívida pública federal, estadual e municipal~ 
se calculados sôbre o valor nominal de emis>-
são sem indexação ou carreção monetária. 6% 

n - Juros e prêmios de títulos ao portador da di~ 
vida pública federal, estadual e municipal, se 
calculados sôbre o valor de principal inde-
xado, ou corrigido monetàriamente .... .. .. 2~." 

m - Juros fixos ou variáveis de debêntures, obri
gações, letras imobiliárias ou outros títulos 
ao portador, se calculados sôbre o principal 
sem indexações ou correção monetária . . . .. ~ 

IV - Juros fixos ou variáveis, nos casos do inciso 
anterior, se calculados sôbre o principal inde-
xado ou sujeitos à correção monetária ..... 65%> 

V - Prêmio de emissão, ou deságio concedido pelo 
emitente na colocação de debêntures ou obri
gações, letras imobiliárias ou quaisquer 0U>

tros títulos ao portador, com vencimento em 
prazo inferior a dois anos da sua colocação 25'% 

VI - Prêmio de reembôlso de debêntures ou obri
gações, letras imobiliárias ou quaisquer 01I>

tros títulos ao portador com vencimentos 
em prazo inferior a dois anos da sua colo-
cação .... .... .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~% 

Art. 425 - Ganhos de capital - Estão sujeitos à incidência 
na fon te, à taxa de 20%, os seguintes rendimentos ao portador 
classificados como ganhos. de capital: 
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I ,!....- diferença entr'e o valor de aquisição ajustado e o valor 
·nominal da ação, no caso de conversão de ação nominativa, ou 
endossável, em ação ao portador (art. 321, § 1.0); 

, . 
II - . valor nominal das . ações ao portador emitidas em 

virtude de aumento de capital mediante incorporação dos valô
res' a que se refere o art. 266, inciso I, b; 

TIl - diferença entre o valor nominal não amortizado e 
a importância recebida peld áCionista no caso de reemb.ôlso 
de ação ao portador; . 

IV - diferenca entre o valor nominal não amortizado e 
o valor do ativo liquido atribuído na liquidação da sociedade, 
a ação ao portador; . . 

V - valor do prêmio de emissão ou de reembôJso de obri
gaçôes ao portador com vencimento em prazo superior a dois 
anos a contar da sua .colocação; 

VI - importância paga por amortização ou resgate de 
partes beneficiárias ao portador, amortizados ou resgatados 
após 5 (cinco) anos da sua emissão, quando entregues gratuita
mente pela sociedade emissora; 

'. . VII - diferença entre o valor de aquisição ajustado e o 
valor de amortização ou resgate de partes beneficiárias ao 
portador, quando alienadas peJa sociedade emissora. 

Parágrafo único - Nos casos dos incisos I e II a sociedade 
p.ão poderá converter ou emitir as ações sem o prévio paga
mento, pelo acionista, do montante do impôsto devido na fonte. 

Art. 426 ---.:... Outros rendimentos - Estão sujeitos à incidên
cia na fonte, às taxas indicadas, os seguintes rendimentos ao 
'portador: 

17'4 

I - Benefícios líquidos superiores a Cr$ 10 m'il, 
resultantes de amortização antecipada, me
diante sorteio dos títulos de economia deno-
minados "de capitalização" .. . . . .. . . ... .. .. 20% 

II - Prêmios em dinheiro, de valor superior .a 
Cr$ 10 mil, obtidos em loterias de finalidade 
exclusivamente assistencial, inclusive as ex-
ploradas diretamente pelo Estado . ....... . 35% 

III - Prêmios em dinheiro obtidos em loterias, con
cursos esportivos em geral , inclusive turfe, 
compreendidos os bettir~gs e as acumula
das (exclusive as "poules" de ponta, pIacê e 
duplas), bem como em sorteios de qualquer 



natureza, ressalvados os de antecipação, nos 
títulos de capitalização, e os de amortização 
ou resgate de ações ou obrigações de socie-
dades anônimas .. ... . . ..... .... ........ 1 . •• 40% 

Parágrafo único - O impôsto retido ' na fonte 'será reco
lhido no mês civil seguinte ao da rE?alização do sorteio, con
curso desportivo, ou carreira turfística. 

Título n 
DA TRIB( TAÇÃ!O DOS RENDIMENTOS DE RESIDENTES 

OU DO~UCIl.JAD.OS NO EXTERIOR 

Art. 427 - Ta:ca.s do impôsto - Estão sujeitos à incidêncja 
do impâsto na fonte pagadora, às taxas a seguir indicadas, 
os seguintes rendimentos, quando o seu beneficiário é pessoa 
natural ou jurídica residente ou domiciliada no exterior: 

I - lucros ou dividendos distribuídos por pes-
soas jurídicas (art. 265) ... . ...... . . . ...... 38% 

II - juros ....... ...... .. .. ... ................. 33:'kJ 

III - aluguéis e Toyalties, salvo nOs casos do ar-
tigo 284, parágrafo único ...... . .. ... ... . .. 33% 

IV - aluguéis e Toyalties, nos casos do artigo 
284, parágrafo único . ..... .. . ........ . .... 38% 

V - remuneração do trabalho assalar iado, profis-
sional ou autônomo ................ .. . ... . 33% 

VI - rendimentos referidos no art. 303, incisos I 
e TI ... .. . . ......... .... . ... .. . ... ....... . 33% 

VII - lucros na exploração de películas cinemato
gráficas, ressalvada a opção assegurada no 
parágrafo 1.0 .. .. .... . .. . ........... . . . . . . 40% 

VIII - ganhos de capital na alienação de patentes de 
invenção, processos e fórmulas de fabricação, 
lIlarcas de indústria e de comércio . . . . . . . .. 33% 

§ 1.0 - Nos casos do inciso VII o contribuinte poderá optar 
pelo depósito, em conta especial no Banco do Brasil S.A. , de 
40 % do impôs to devido, podendo aplicar essa importância, me
diante autorização do Grupo Executivo da Indústria Cinema
tográfica criado pelo Decreto n.D 50.278, de 17 de fevereiro de 
1961, na produção de filmes no país, nos têrmos do Decreto 
D.O 51.106, de 1.0 de agôsto de 1961. 
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§ 2.. C> - o impôsto previsto no Ínciso I dêste artigo incidi:rá 
à, taxa de 45·% no. caso de lucros ou dividendos distribuídos po.r 
pessoas jurídicas que explorem atividades de menor interésse 
para a ~().nomia .nacional, assim definidas em Decreto rlo 
Poder Exeeutivo, ouvido o Conselho Nacional de Economia e 
o Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito, e que 
terá em vista a localização da emprêsa e as diferenças regio
nais do desenvolvimento. 

Arl. 428 - Emp1"êsas estrangei1'GS aut<rrizadas a funcic>r"a'l' 
no pais - A renda liquida das dependências de pessoas jurí
dicas estrangeiras autorizadas a funcionar no país considera-«! 
de pleno direito distribuída à emprêsa estrangeira, e sôbre ela 
incidirá o impôsto à taxa prevista no artigo anterior, inciso I, 
aplicando-se o disposto no parágrafo 2.0 do mesmo artigo. 

§ 1.° - O impôsto incidirá sôbre a importância da renda 
liquida apurada, deduzida do impãsto devido pela dependência 
como contribuinte pessoa jurídica domiciliada no país, e será 
recolhido juntamente com a declaração final de renda desta. 

§ 2.° - Sôbre a parcela da renda liquida referida no pará~ 
grafo anterior que acrescer ao capital ou reserva especial da 
dependência, para ser reinvestida no país na ampliação de 
suas instalações industriais, o impôsto incidirá à taxa de 20% . 

§ 3.° - Nos casos do parágrafo anterior, a falta de apli
cação efetiva da renda líquida na ampliação das instalações 
iildustriais até a data do encerramento do período de determi
nação subseqüente sujeitará o contribuinte ao pagamento. da 
diferença do impôsto à taxa normal, acrescida da multa de 
10% e dos juros de mora de 1 % a.() mês, contados a partir do 
mês em que deveria ter sido pago o impôsto à taxa normal. 

Titulo m 

DA TRIBUTAÇAO DOS LUCROS E DIVIDENDOS 
DlSTRmUJD08 POR PESSOAS JURIDICAS 

Art. 429 - Rendimentos sujeitos à incidência. - Estão su
jeitos à incidência do impôsto na fonte, às taxas a seguir indi
cadas, os rendimentos classificados no artigo 265, incisos I a 
.uc, XII e XITI, e no artigo 267, como lucros ou dividendos dis
tribuídos por pessoas jurídicas, quando o beneficiário é con
tribuinte pessqa nat,ural residente no país, ou pessoa jurídica 
domiciliada no país.: 
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I - nos casos. de dividendos atribuídos a ações ou 
partes beneficiárias endossáveis .. . ... .. .. .. 33 % 

II - nos demais casos ......... .. ..... . ......... _ 20% 

Tí:tu.lo IV 

DA TRIBUTAÇÃO DE JUROS, ALUGUÉIS E 
«ROY ALTIES» 

Art. 430 - JUTOS - Estão sujeitos à incidência do impôsto 
na fonte pagadora, às taxas a seguir indicadas, os seguintes 
rendimentos classificados como juros: 

I - juros e prêmios de títulos ou apólices nomi
nativas da dívida pública federal , estadual 
ou municipal, se calculados sôbre valor no
minal ~~ emissão, sem indexação ou correção 
monetana .. .......... .. . . .. . ...... .. .... _ 6% 

TI - juros e prêmios de títulos ou apólices nomi
nativas da dívida pública federal, estadual 
ou municipal, se calculados sôbre valor de 
principal indexado, ou corrigido monetària-
mente ... . . . . . .... ..... . . ..... . . . ......... 15% 

III - juros fixos ou variáveis, de debêntures ou 
obrigações, letras imobiliárias ou quaisquer 
outros títulos nominativos, se calculados sô-
bre principal em moeda nacional sem inde
xação ou correção monetária . . ... . . . . .. . . .. 10% 

IV - juros fixos ou variáveis nos casos do inciso 
anterior, se calculados sôbre principal inde-
xado ou corrigido monetàriamente ...... .. . 20% 

V - deságio concedido pela pessoa jurídica emi
tente, sacadora, ou endossante, no desconto 
de título cambial, se o endôsso é em prêto e 
o beneficiário é identificado . .............. 10% 

VI - prêmio de emissão ou deságio concedido pelo 
emitente na colocação de debêntures ou obri
gações, letras imobiliárias ou outros títulos 
nominativos, com vencimento em prazo infe-
rior a dois anos da sua colocação . . . ...... 10% 

VII - prêmio de reembôlso de debêntures ou obri
gações, letras imobiliárias ou quaisquer ou-
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tros títulos nominativos, com vencimento em 
prazo inferior a dois anos da sua colocação 10% 

VIII - juros de depósitos de qualquer natureza, cre
ditados ou pagos por bancos, caixas econômi
cas, sociedades de crédito, financiamento, in
vestimento, sociedades de crédito imobiliário, 
ou qualquer outra entidade financeira ..... 10% 

IX - juros a que se refere o artigo 270, incisos III 
a IX, e XIII a XV, quando pagos ou credita
dos a pessoas naturais por pessoas jurídicas 
ou por emprêsas individuais ou comuns. .. 20 % 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica 
aos juros ou prêmios de títulos da dívida pública federal, esta
dual, ou municipal que gozarem de isenção do impôsto de renda 
expressamente assegurada em lei federal. 

Art. 431 - Aluguéis e "RoyaUies)) - Serão sujeitos à inci
dência do impôsto na fonte pagadora, à taxa de 10%, os aluguéis 
e royaltieS' pagos ou creditados a pessoa natural residente no 
país por pessoas jurídicas ou por emprêsas individuais ou 
comuns. 

Título V 

DA TRIBUTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
00 TRABALHO ASSALARIA!DO 

Art. 432 - Rendimentos sujeitos à incidência - Estão su
jeitos à incidência do impôs to na fonte, de acôrdo com o dis
posto neste título, os rendimentos classificados nos incisos do 
artigo 286 como remuneração do trabalho assalariado, com ex
ceção dos rendimentos referidos nos incisos V e X do mesmo 
artigo. 

Art. 433 - Cédula declaratória - No mês de dezembro de 
cada ano, .ou no momento da admissão do empregado, o empre
gador é obrigado a exigir do empregado cujo salário mensal 
seja superior a duas vêzes o maior salário mínimo do país, o 
preenchimento e assinatura de uma cédula, segundo modêlo 
aprovado pelo Dffi, no qual o empregado declarará : 

I - o seu estado civil, o nome e data do nascimento dos 
seus dependentes; 

II - se recebe remuneração de trabalho assalariado por 
outra fonte pagadora, e em caso afirmativo, qual a taxa da 
incidência do impôsto na fonte a ser aplicada pelo empregador. 
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§ 1.0 - Se o assalariado declara perceber remuneração de 
trabalho assalariado por uma única fonte, a esta cabe deter
minar a taxa aplicável, de acôrdo com as normas constantes 
dêste título. 

§ 2.° - Se o assalariado declara perceber remuneração do 
trabalho assalariado por outras fontes, a fonte pagadora ado
tará a taxa do impôsto declarada pelo assalariado na cédula por 
êle assinada. 

§ 3.° - A taxa de incidência do impôsto declarado pelo 
assalariado na sua cédula, nos casos do parágrafo anterior, 
corresponderá à taxa resultante da aplicação da tabela cons
tante do artigo 436 sôbre a soma da remuneração do trabalho 
assalariado que perceber de tôdas as fontes pagadoras . 

§ 4.° - Nos casos do § 2.0 , a responsabilidade de cada fonte 
pagadora na determinação da taxa do impôsto aplicável se 
resumirá a verificar que a taxa declarada pelo assalariado não 
é menor do que a que seria aplicável se percebesse remune
r ação apenas de uma fonte pagadora. 

§ 5.° - A cédula declaratória constituirá, em relação aos 
rendimentos nela anotados, a declaração de retenção na fon te 
a que se refere o artigo 385, § 3.0 , e poderá ser utilizada pelo 
beneficiário dos rendimentos corno declaração final de renda, 
nos casos do artigo 462, § 2.°. 

Art. 434 - Remuneração média mensal - Para efeitos de 
cálculos da taxa de incidência do impôsto, o empregador esti
mará a remuneração média mensal que o empregado deverá 
perceber no ano civil a se iniciar, ou no restante do ano civil, 
no caso de admissão depois de iniciado êste. 

§ 1.0 - A remuneração média mensal tomará por base 
as importâncias fixas periódicas, aos niveis de remuneração do 
início do ano civil, ou da época da admissão, estimará as im
portâncias variáveis. 

§ 2.° - Para os efeitos do cálculo da média mensal de 
remuneração serão computadas tôdas as espécies de remune
ração referidas no artigo 432, pelo seu montante bruto. 

§ 3.° - A remuneração média mensal estimada pelo empre
gador será por êste anotada na cédula declaratória, assim como 
a taxa de incidência do impôsto aplicável ao assalariado, tendo 
em vista a sua remuneração média mensal, o seu estado civil 
e número de dependentes. 

Art. 435 - Retenção - O empregador reterá como im
pôsto incidente na fonte , de cada remuneração bruta paga ou 
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colocada à disposição do empregado, importância correspon
dente à taxa constante da cédula nos têrmos do artigo 433. 

Art. 436 - T.abela de incidência - A tabela das taxas de 
incidência do impôsto na fonte, em função do montante da 
média mensal de remuneração do assalariado, é a seguinte: 

§ 1.0 - A tabela constante do presente artigo corresponde 
às taxas do impôsto progressivo incidente sôbre a renda líquida 
das pessoas naturais residentes no país (art. 468), aplicada de 
acôrdo COm as seguintes normas: 

a) o rendimento bruto é deduzido de 10% corresponden
tes a contribuições previdenciárias e sindicais; 

b) a renda líquida é abatida de 10% , correspondentes ao 
abatimento global previsto no art. 359, parágrafo único ; 

c) o mínimo de isenção em função do estado civil do con
tribuinte; 

d) as taxas do impôs to são calculadas para o nível médio 
em cada faixa de renda. 

§ 2.° -:;- Sempre que fôr alterado o salário mínimo legal 
vigente no país, o Poder Executivo baixará por decreto nova 
tabela de incidência do impôsto na fonte, substitutiva da pre
vista no presente artigo, ajustando a tabela em vigor na mesma 
percentagem na variação do maior salário mínimo vigente 
n o país. 

§ 3.° - A tabela prevista nos têrmos do parágrafo anterior 
entrará em vigor na mesma data do nôvo salário mínimo. 

Art. 437 - Variações na remuneração média mensal - A 
taxa percentual de incidência do impôsto para cada assala
riado, constante da sua cédula nos têrmos do artigo 434, não 
será alterada, ainda que êste no curso do ano civil receba 
aumento de salário fixo, ou que as remunerações variáveis 
efetivamente percebidas sejam diversas da estimativa. 

Parágrafo único - O empregador será obrigado, entre
tanto, a rever a taxa de incidência do impôsto, segundo o mesmo 
processo àdotado no mês de dezembro de cada ano, ou na 
admissão do empregado, sempre que colocar em vigor aumento 
coletivo de salário dos seus empregados. 

Art. 438 - Declaração de impôsto retido - Ao fim de 
cada ano civil, o empregador anotará no local próprio, na cédu
la declaratória: 

I - as importâncias efetivamente pagas ao mesmo durante 
o ano civil, como remuneração do trabalho assalariado; 

II - o montante do iropôsto retido na fonte sôbre as 
mesmas. 
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Parágrafo único - A cédula será entregue ao assalariado 
até o último dia de fevereiro do ano seguinte, com as anota
ções previstas neste artigo. 

Art. 439 - ALteraç!Ü> de emprêgo durante o ano, civil - Se 
o empregado é despedido ou deixa o emprêgo, por qualquer 
motivo, o empregador é obrigado a entregar-lhe, dentro de 48 
horas, a sua cédula com as anotações previstas no artigo an
terior. 

Parágrafo único - Se o empregado é admitido em outro 
emprêgo no mesmo ano, o nôvo empregador continuará o pre
enchimento da sua cédula entregue pelo último empregador. 

Art. 440 - Declaração definitiva de renda - A cédula do 
assalariado constituirá o formulário da sua declaração defini
tiva de renda correspondente ao ano civil respectivo, ou será 
anexada à mesma declaração. 

Art. 441 - Modêlo da cédgla - O empregador poderá 
ajustar o modêlo da cédula declaratória adotada pelo DIR ao 
equipamento de apuração mecânica ou eletrônica de dados. 

Título VI 

DA TRIBUTAÇÃO DA R.E}flJNERAÇÃO iDO TRABALHO 
AUTôNOMO E PROFISSIONAL 

Art. 442 - Rendimentos tributados - Estão sujeitos à inci
dência do impôs to na fonte pagadora, às taxas indicadas, os 
rendimentos classificados como remuneração do trabalho autô
nomo e profissional pagos por pessoas jurídicas, emprêsas indi
viduais e comuns: 

I - se o beneficiário é emprêsa individual ou so
ciedade de trabalho autônomo e profissional 10% 

II - se o beneficiário é pessoa natural não orga
nizada como emprêsa individual de trabalho 
autônomo ou profissional .. . .... . .. .. .. .... 20 % 

Título vn 

DA TRIBUTAÇÃO no LUCRO OPERACIONAL 
DA Et'lP'R.:i:SA 

Art. 443 - Atividades agropecuárias - Está sujeito à inci
dência do impôsto na fonte o lucro operacional da emprêsa 
que tenha por objeto as atividades a que se refere o art. 340, 
incíso L 
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§ 1.0 - o impôsto incidirá nos rendimentos em poder das 
pessoas q1!e adquirem os produtos da emprêsa. 

§ 2.° - Estão obrigadas à retenção do impôsto a que se 
refere êste artigo quaisquer pessoas que adquiram os produtos 
das emprêsas referidas neste artigo, para revenda ou produção 
de bens ou serviços destinados à venda. 

§ 3.° - O impôs to incidirá à taxa de 2% sôbre o preço 
pago às emprêsas referidas neste artigo. 

Art. 444 - Transporte rodoviário - Está sujeito à inci
dência do impôsto na fonte o lucro operacional das emprêsas 
individuais de transporte rodoviário. 

§ 1.0 - O impôsto incidirá nos rendimentos em poder das 
pessoas jurídicas e das emprêsas individuais de transporte rodo
viário. 

§ 2.0 - Estão obrigadas à retenção do impôs to quaisquer 
pessoas jurídicas e as emprêsas individuais ou comuns que 
paguem frete a emprêsa individual de transporte rodoviário. 

§ 3.° - O impôsto incidirá à taxa de 3% sôbre o mon
tante do frete pago. 

Livro VI 

DA TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS JURíDICAS 
DOMICILIADAS NO PAIS 

Título I 

DA. TRffiUTAÇÃO DA RENDA LíQUIDA E DOS GANHOS 
LiQ1UIDOS EM TRANSAÇõES iDE CAPITAL 

CAPÍTULO I 

DA DECLARAÇÃO PRELIMINAR DE RENDA 

Art. 445 - Obrigação de declaração preliminar - São obri
gados a apresentar declaração preliminar de renda os contri
buintes pessoas jurídicas domiciliadas no país que: 

I - tenham realizado, no pedodo de determinação em 
curso, renda líquida, ganhos líquidos em transações de capital 
ou a soma de ambos, em montante igualou superior a Cr$ 10 
milhões; ou 
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II - que estimem realizar, no próximo período de deter
minação, renda liquida, ganhos líquidos em transações de capital 
ou a soma de ambos, em montante igualou superior a Cr$ 10 
milhões. 

§ 1° - A declaração preliminar de renda será apresentada 
no mês civil anterior ao início do período de determinação da 
pessoa jurídica. 

§ 2.° - As pessoas jurídicas não obrigadas a declaração 
preliminar de renda poderão, independentemente da apresen
tação dessa declaração, efetuar o recolhimento mensal do im
pôsto, nos têrmos do art. 348. 

§ 3.° - As emprêsas que recolherem o impâsto nos têrmos 
do parágrafo anterior, gozarão de redução de 10% no impôsto 
devido na declaração final de renda. 

CAPÍTULO fi 

DA DECLARAÇÃO FINAL DE RENDA 

Art. 446 - ObrigCU;ã.o de decLaração finat de Tenda - São 
obrigadas .a apresentar declaração final de renda tôdas as pes
soas jurídicas contribuintes do impôsto. 

Parágrafo único - A declaração final de renda será apre
sentada: 

a) qentro de 2 (dois) meses da data do encerramento do 
período de determinação, nos casos de pessoas jurídicas que 
optem pela determinação de renda líqUida por estimativa; 

b) dentro de 4 (quatro) meses da data do encerramento 
do período de determinação, no caso de pessoas jurídicas obri
gadas a apurar a sua renda líquida, ou que optem pela apu
ração da renda líquida; 

c) dentro de 30 (trinta) dias do término da liquidação, em 
qualquer caso de extinção da pessoa jurídica. 

Art. 477 - Renda líquida estimada - As pessoas jurídicas 
que optarem pela determinação por estimativa da sua renda 
líquida deverão instruir a declaração definitiva de renda com 
os seguintes documentos: 

I - balanço geral na data do encerramento do período a 
que se refere a declaração, segundo o disposto no artigo 210, 

183 



e sua comparação com o balanço na data de encerramento do 
período anterior; 

II - demonstração do movimento, no período, na conta de 
lucros ou prejuízos acumulados (art. 226); 

III - demonstração dos resultados do período (art. 228) e 
sua comparação com os resultados do período anterior; 

IV - relação dos ajustamentos procedidos em relação aos 
saldos constantes da escrituração, nos têrmos do artigo 334; 

V - aumentos do capi tal social no período, forma de inte
gralização e seus subscritores; 

VI - evolução mensal do total da receita bruta percebida 
no período, incluindo os valôres definidos no art. 340, § 3.°; 

VII - relação dos suprimentos e da movimentação das 
contas correntes de sócios, dirigentes e seus parentes ou depen
dentes; 

VIII - relação das transações de capital a longo prazo e 
análise dos resultados das mesmas; 

IX - relação dos lançamentos, rendimentos excluídos, des
pesas ou deduções incluídas, sôbre cuja conformidade com êste 
Código tenha dúvidas (art. 34, § 1.0); 

X - extrato da conta bancária de recolhimento dos impos
tos retidos na fonte; 

XI - uma das vias das guias de recolhimento dos impostos 
retidos na fonte (art. 390) ; 

XII - informações exigidas por êste Código relativas a 
rendimentos pagos a terceiros, referentes ao ano civil, ou prova 
de entrega dos mesmos, se fô r o caso (parágrafo único); 

XIII - formulário de atualização do registro como pessoa 
jurídica; 

XIV - documentos fornecidos pelas fontes pagadoras rela
tivos . aos impostos retidos na fonte sôbre rendimentos da pes
soa jurídica. 

Parágrafo único - As informações a que se refere o inciso 
XI1 serão entregues juntamente com a declaração, se a pessoa 
jurídica tem exercício social coincidente com o ano civil, ou 
até 30 de abril de cada ano, em relação aos rendimentos pagos 
no ano civil anterior, se o seu exercício social não coincide com 
o ano civil, devendo neste caso anexar à declaração a prova 
da entrega das informações relativas ao último ano civil. 
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Art. 448 - Renda líqu.ida apurada - As pessoas jurídicas 
cuja renda líquida seja apurada deverão instruir a sua decla
ração com os documentos referidos no artigo anterior e mais 
os seguintes: 

I - análise do movimento, durante o período, por natu
reza de operação, das contas de inversão e respectivas depre
ciações, amortizações ou exaustão; 

II - análise da conta "correção monetária do balanço" ; 

III - análise mensal dos custos e despesas operacionais, e 
respectivos totais no período; 

IV - análise de receitas e deduções não operacionais; 

V - relacão dos créditos incobráveis e dos créditos refe
ridos no art. 255, debitados na respectiva provisão, indicando 
em cada caso o enderêço do devedor, a data do vencimento e a 
causa que impossibilitou a cobrança; 

VI - remuneração paga a diretores, sócios e respectivos 
parentes, destacando as ajudas de custo, despesas de viagens 
e verbas ou despesas de representação; 

VII - relação das transações de qualquer natureza com 
os dirigentes ou sócios da pessoa jurídica, e seus parentes ou 
dependentes; 

VIII - resumo do movimento durante o período, por natu
reza de operação, nas contas de emprêsas associadas; 

IX - resumo do movimento mensal nas contas de estoques; 

X - cópia da declaração preliminar de renda, se fôr o caso. 

§ 1.0 - A análise referida no inciso III deverá destacar, 
por natureza, os gastos, custos ou despesas mais significa tivos 
e, separadamente, as quotas de depreciação, amortização e exaus
tão constituídas, devendo indicar ainda as parcelas transferidas 
para contas representando inversões. 

§ 2.° - O resumo referido no inciso IX deve corresponder 
às contas sintéticas do razão geral ou dos razonetes auxiliares 
e indicar separadamente os saldos iniciais, os acréscimos por 
compras e por transferências, os decréscimos por venda e por 
consumo ou transferência para produção, e os saldos finais. 

§ 3.° - No caso das sociedades de seguro e de capitalização 
devem ser anexadas à declaração informações quanto às bases 
de constituição das provisões técnicas. 

;1.85 



§ 4.° - Quando o contribuinte, pela natureza de suas ativi
dades ou porque nada tenha a informar a respeito, deixar de 
anexar alguns dos documentos previstos nos artigos 447 e 448, 
deverá anexar à declaração uma relação dos documento:;; e 
análises omitidos com a explicação da sua omissão. 

CAPÍTULO 111 

DAS TAXAS DO IMPóSTO 

Art. 449 - 11ll"pôsto sôbTe a renda Líquida - O impâstCl 
incide sôbre a renda líquida das pessoas jurídicas às seguintes 
taxas: 

I - 25% sôbre a renda líquida que não exceder de Cr$ 12 
milhões; 

II - 35% sôbre a renda líquida igualou superior a Cr$ 12 
milhões. 

Parágrafo único - Nos casos de pessoas jurídicas conces
sionárias de serviços públicos cujas tarifas sejam fixadas perio
dicamente pelo Poder Público, admitindo rentabilidade sôbre 
o investimento no serviço em taxa não inferior a 12% a.a., o 
impôsto incidirá sôbre a renda líquida à taxa de 15 %. 

Art. 450 - Compensação de impostos pagos - Serão com
pensados com o impôsto sôbre a renda líquida referido no 
artigo anterior os impostos retidos nas fontes pagadoras durante 
o mesmo período, incidentes sôbre os seguintes rendimentos da 
pessoa jurídica: 

I - remuneração do trabalho autônomo ou profissional; 

II - lucro operacional da emprêsa; 

III - lucros ou dividendos distribuídos por pessoas jurí
dicas, com exceção dos incidentes sôbre rendimentos ao por
tador. 

§ 1.0 - Serão igualmente compensados os impostos reco
lhidos pela pessoa jurídica durante o exercicio com base na 
sua declaração preliminar de renda. 

§ 2.° - Se o montante dos impostos pagos na fonte ou 
mediante recolhimento durante o exercício exceder do impôsto 
devido nos têrmos do parágrafo anterior, o contribuinte terá 
direito à devolução do excesso. 
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Art. 451 - Impôsto sôbre ganhos líquidos em transações de 
capital - O impôsto incide sôbre os ganhos líquidos em tran
sações de capital das pessoas j-urídicas à taxa de 15%. 

Titulo 11 

DA TRIBUTAÇÃO IDA ACUMULAÇÃO INJUSTIFICADA 
DE LUCROS 

Art. 452 - Renda tributada - O impôsto incide à taxa de 
40% sôbre a renda dos contribuintes pessoas jurídicas acumu
lada injustificadamente em cada exercício. 

Art. 453 - Pessoas jurídicas excluídas - O impôsto refe
rido neste título não incidirá sôbre as pessoas jurídicas: 

I - que tenham por objeto exclusivo a exploração de ati
vidades agropecuárias; 

II - que tenham por objeto exclusivo a prestação de tra
balho autônomo ou profissional; 

III - tributadas como sociedades pessoais de gestão; 

IV - sociedades anônimas de capital aberto, assim. consi
deradas as que tenham ações efetivamente cotadas na Bôlsa 
de Valôres, e cujo capital com direito a voto pertença, na per
centagem mínima de 307c, a mais de 500 acionistas que não 
possuam, cada um, mais de 1h % do capital da sociedade. 

Art. 454 - Base da incidência - O impôs to incidirá sôbre 
o aumento, no pe ríodo, das reservas e lucros acumulados da 
pessoa jurídica, se o montante dessas reservas e lucros já ultra
passava, ao fim do período anterior, de 50 % do capital da 
pessoa jurídica. 

§ l.0 - Para os efeitos dêste artigo, será considerado como 
capital o saldo da conta "correção do capital", a que se refere 
o art. 200, parágrafo único. 

§ 2.° - Não se considera aumento de reservas durante o 
exercício a correção monetária dos respectivos saldos de aber
tura, procedida nos têrmos do art. 220. 

§ 3.° - Para os efeitos dêste artigo, não serão computados 
os lucros realizados no exercício, ou acumulados, e as re5ervas 
que antes da declaração final de renda da pessoa jurídica tive
rem sido incorporados ao capital social. 

Art. 455 - Acumulação justificada - O impôsto previsto 
neste título não incidirá nos casos em que a acumulação de 
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lucros é justificada, ou não traduz o objetivo de evitar a inci
dência do impôsto na renda líquida dos seus sócios ou acionistas. 

§ LO - Considera-se justificada a acumulação de lucros 
quando destinada a atender às necessidades razoáveis das at i
vidades da pessoa jurídica, e especialmente nos casos de: 

a) formação de reservas destinadas a pagar obrigações 
da pessoa jurídica, tendo em vista o montante dessas obri
gações e a data do seu vencimento; 

b) financiamento da reposição, modernização ou aumento 
da produtividade das imobilizações da pessoa jurídica; 

c) financiamento da expansão das imobilizações da pes
soa jurídica, segundo planos já definidos; 

d) investimento em emprêsa da qual a pessoa jurídica 
possua mais de 25% do capital social, durante a fase de exe
cução de projeto de investimento ou pré-operacional, e uma 
vez iniciada a operação, desde que a renda líquida da emprêsa 
seja constituída, em mais de 80 % , de rendimentos classifi
cados por êste Código como lucro operacional da emprêsa; 

e) manutenção do capital circulante no nível adequado 
às atividades da emprêsa, e à sua expansão. 

§ 2.° - Presume-se injustificada a acumulação de lucros: 

a) se a pessoa jurídica concede empréstimos a seus sócios 
ou de qualquer outro modo usa os seus recursos em benefício 
dos sócios; 

b) se a pessoa jurídica aplica uma parte substancial dos 
seus lucros acumulados em investimento em bens, direitos ou 
créditos não relacionados com o objeto das suas atividades, 
em créditos a outras sociedades que não estejam sob o seu 
contrôle, ou em ações, quotas ou partes de capital de sociedades 
da qual possua menos de 250/0 do capital social; 

c) se a pessoa jurídica amortiza ou reduz o seu ~apitaI 
social, ou resgata ações. 

Art. 456 - Recolhimento e compensação - O impôsto devi
do nos têrmos dêste título será pago juntamente com a decla
ração final de renda da pessoa jurídica. 

Parágrafo único - O impôsto pago nos têrmos dêste título 
poderá ser compensado, nos três períodos de determinação 
subseqüentes, com o impôsto incidente na fonte sôbre lucros 
e dividendos distribuídos pela mesma pessoa jurídica. 
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Tí:tnlo m 
DA TRmUTAçÃO DAS SOCIEDADES PEs:30AIS 

DE GH;TÁO 

Art. 457 - Incidência - O impõsto incide à taxa de 50% 
sôbre a renda líquida e os ganhos líquidos em transações de 
capital não distribuídos pelas sociedades pessoais de gestão. 

§ 1.0 - Para os efeitos dêste artigo, não serão computados 
os lucros aplicados na constituição de reserva obrigatória nos 
têrmos da legislação vigente. 

§ 2.0 - O impôsto incidirá sôbre os resultados que não 
tenham sido creditados aos sócios ou acionistas antes da entrega 
da declaração final de renda referente ao exercício social. 

Art. 458 - Sociedades pessoais de gestão - Considera-~e 
sociedade pessoal de gestão a pessoa jurídica, civil ou comer
cial, seja qual fôr a sua forma, cuja renda liquida anual seja 
constituída de 80 % ou mais por outros rendimentos que não 
o classificado neste Código como lucro operacional da emprêsa, 
e desde que o seu capital social seja: 

I - possuído, na percentagem de 00% ou mais, por a té 
cinco pessoas naturais, e seus parentes ou dependentes; ou 

II - constituído, em mais de 50 % , por ações ao portador. 

§ 1.0 - Serão consideradas sociedades de gestão as pes
soas jurídicas cuja renda líquida seja constituída, em mais 
de 80%, de , aluguéis de imóveis, desde que o seu capital social 
satisfaça às condições dos incisos dêste artigo. 

§ 2.° - Não serão tributadas como sociedades pessoais de 
gestão as sociedades que tenham por objeto exclusivo a presta
ção de trabalho autônomo ou profissional. 

Art. 459 - Recolhimento do impôsto - O impôsto previsto 
neste título será recolhido pela pessoa jurídica na sua decla
r ação anual de rendimentos. 

Art. 460 - Compensação de impôsto - A pessoa jurídica 
poderá deduzir do montante do impôsto devido nos têrmos 
àêste título, os impostos retidos na fonte sôbre os rendimentos 
por ela percebidos. 

Parágrafo único - O impôsto pago nos têrmos do presente 
título poderá ser compensado, durante os itrês períodos de 
determinação subseqüentes, com o impôsto incidente na fonte 
sôbre os lucros ou dividendos distribuídos pela mesma pessoa 
jurídica. 
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Livro VlI 

DA TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS NATURAIS 
RESIDENTES NO PA1S 

CAPÍTULO I 

DA DECLARAÇÃO PRELIMINAR DE RENDA 

Art. 461 - Obrigação de declaração preliminar - São obri
gados a apresentar declaração preliminar de renda os contri
buintes pessoais naturais residentes no país que: 

I - tenham percebido, no ano civil anterior , renda Hquida, 
ganhos líquidos em transações de capital ou a soma de ambos, 
em montante superior a Cr$ 6 milhões ; ou 

II - que estimem realizar no ano civil em curso renda lí
quida, ganhos liquidas em transações de capital ou a soma 
de ambos, em montante superior a Cr$ .. . milhões. 

§ 1.0 - Não são obrigados à declaração preliminar de 
renda os contribuintes cuja renda líquida anual seja consti
tuída, em mais de 8070 , de remuneração do trabalho assala
riado recebida de uma única fonte pagadora. 

§ 2.° - A declaração preliminar de renda será apresentada 
até o fim do mês de fevereiro de cada ano. 

CAPÍTULO II 

DA DECLARAÇÃO FINAL DE RENDA 

Art. 462 - Obrigação de declaração final de renda - São 
obrigados a apresentar declaração final de renda todos os con
tribuintes do impôsto pessoas naturais residentes no país. 

§ 1.0 - A declaração final de renda será apresentada : 

a) até o fim do mês de fevereiro de cada ano, no caso 
de pessoas que tenham percebido apenas remuneração de tra
balho assalariado; 

b) até o fim do mês de março de cada ano, no caso 
de pessoas que tenham percebido apenas rendimentos do tra
balho assalariado e renda 1íquida de emprêsas individuais ou 
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comuns, das quais seja titular ou co-proprietário, se essas tive
rem optado pela determinação de sua renna líquida por esti
mativa; 

c) até 30 de abril de cada ano, se o contribuinte perceber 
outros rendimentos além dos previstos nas alíneas anteriores. 

§ 2.° - ' O contribuinte cuja renda líquida seja constituída, 
em 90 % ou mais, de remuneração do trabalho assalariado rece
bido de uma única fonte, poderá cumprir a obrigação prevista 
neste artigo mediante a apresentação da cédula declaratóda 
(art. 343, § 5.°). 

Art. 463 - Docurnentos da declaração - Os contribuin
tes pessoas naturais instruirão a sua declaração com os seguin
tes documentos: 

I - cédula declaratória, se iôr o caso; 

II - comprovantes ' de deduções ou abatimentos , quando 
exigidos por êste Código; 

lU - documentos fornecidos pelas fontes pagadoras rela
tivos aos impostos retidos na fonte que tenham incidido sôbre 
seus rendimentos ressalvados os referentes aos rendimentos 
constantes da cédula declaratória; 

IV - cópia da declaração preliminar de renda, extrato da 
conta dE! recolhimento do impôsto durante o ano civil, e cópias 
das guias de recolhimento, se fôr o caso: 

V - cópias das contas de resul tados e declaração assinada 
pelo contador da emprêsa individual ou sociedade de trabalho 
autônomo ou profissional, atestando o montante do resultado 
da emprêsa ou sociedade durante o ano civil, atribuído ao con· 
tribuinte, bem como a sua quota-parte nos impostos retidos nas 
fontes pagadoras sôbre os rendimentos recebidos pela emprêsa 
ou sociedade. 

Art. 464 - Emprêsas individuais e comuns - Se o contri
buinte fôr titular de emprêsa individual, ou principal co-pro
prietário de emprêsa comum, ins~ruJrá a sua declaração com 
os documentos referidos nos arts. 447 ' e 448, referentes à em
prêsa. 

Parágrafo único - Se o contribuinte fôr co-pr oprietário de 
emprêsa comum, anexará à sua declaração atestado do profissio
nal responsável pela escrituração da emprêsa indicando; 

a) o montante da renda líquida da mesma a êle atribuída 
no ano civil; 
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b) o nome e o número do registro no Departamento do 
Impôsto de Renda do contribuinte a cuja declaração final de 
renda tenham sido anexados os documentos de que tratam os 
artigos 447 e 448, relativos à emprêsa comum; 

c) a sua quota-parte nos impostos retidos nas fontes paga
doras de rendimentos recebidos pela emprêsa comum. 

CAPÍTULO III 

DA DECLARAÇÃO DE BENS 

Art. 465 - Obrigação de declaração - São obrigados a 
apresentar declaração de bens, juntamente e como parte inte
grante da declaração definitiva de venda, os contribuintes 
pessoas naturais residentes no pais que em determinado ano 
tenham renda igual ou superior a Cr$ 2.400.000,00. 

Parágrafo único - As pessoas que tenham apresentado 
declaração de bens s~o 'Obrigadas a atualizá-la anualmente, 
ainda que em ano subseqüente a sua renda não atinja ao 
montante previsto no presente artigo. 

Art. 466 - Conteúdo - A primeira declaração de bens 
apresentada pelo contribuinte relacionará: 

I - os bens móveis e imóveis (arts. 44 e 48 do Código 
Civil) que integravam o seu patrimônio a 31 de dezembro do 
ano civil anterior com a indicação, em relação a cada um dêles , 
do: 

a) ano civil em que foi adquiric4:>; 

b) custo histórico de aquisição, se a aquisição houver sido 
onerosa; 

c) valor de mercado no ano da aquisição se esta tiver 
sido a título gratuito; 

d) valor de aquisição ou de mercado na moeda do país 
em que estejam localizados, no caso de bens possuídos no 
estrangeiro; 

e) depositário ou do loca em que se encontram os reCUl'
sos em moeda, títulos ou valôres; 

II - as dívidas do contribuinte a 31 de dezembro do ano 
anterior com a indicação dos respectivos credores. 
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§ 1.0 - Não é obrigatória a inclusão na declaração de bens 
de: 

a) os artigos de alimentação destinados ao consumo do 
declarante ou de seus familiares; 

b) as roupas e objetos de uso pessoal, as jóias esponsa
lícias, os livros e instrumentos da sua profissão; 

c) 

d) 
tador. 

as peças de mobiliário e utensílios domésticos; 

as ações, debêntures, apólices e outros títulos ao por-

§ 2.° - O proprietário de ações e outros títulos que os 
converta em nominativos deverá incluí-los na declaração de 
bens relativa ao ano civil da conversão, cabendo-lhe, para os 
efeitos do art. 468, o ônus da prova de que: 

a) já os possuía a l.0 de janeiro de 1963; 

b) de que os adquiriu em data posterior com recursos 
disponíveis consignados à época em sua declaração de rendi
mentos ou de bens, ou Com recursos oriundos de rendimentos 
não tributáveis. 

Art. 467 - Atualização da declaração de bens - O con
tribuinte que tiver apresentado a primeira declaração de bens 
nos têrmos do artigo anterior é obrigado a atualizá-la anual
mente juntamente com a sua declaração final de renda. 

§ l.0 - A atualização incluirá as mutações patrimoniais 
ocorridas no ano civil, relacionando: 

a) os bens constantes da declaração ou declarações ante
riores que tenham sido alienados, doados ou liquidados no ano 
civil; 

b) os bens adquiridos a qualquer título durante o ano 
civil com as indicações a que se refere o art. 466, inciso r, 
alíneas b, c e d; 

c) o aumento dos depósitos em recursos líquidos e em 
valôres e Os respectivos depositários; 

d) as variações, nos créditos e nas dívidas, e os respectivos 
devedores e credores. 

§ 2.° - A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte 
os esclarecimentos que julgar necessários acêrca da origem dos 
bens adquiridos, sempre que as alterações decorridas impor
tem em aumento ou diminuição substancial do patrimônio. 

Art. 468 - Aumento de patrimônio incompatível com a 
renda - A administração do impôsto poderá arbitrar a renda 
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da pessoa natural residente no país correspondente ao acrés
cimo do seu patrimônio, até o montante em que êsse acrés
cimo comprovadamente exceder da renda declarada pelo con
tribuinte, no ano ou anos anteriores; salvo se êste demonstrar 
que o acréscimo de patrimônio resultou da aplicação de rendi
mentos não tributados, ou de aumento de endividamento. 

Parágrafo único - Nos inventários feitos em virtude de 
dissolução de sociedade conjugal, ou causa mortis, os bens 
arrolados serão obrigatàriamente conferidos com os constantes 
da declaração de bens do casal e de suas atualizações. 

CAPÍTULO IV 

DAS TAXAS DO IMPÓSTO 

Art. 4-69 - lmpôsto sôbre a renda líquida - O impôsto 
incide sôbre a renda líquida das pessoas naturais residentes 
no país, de acôrdo com a seguinte tabela: 

Art. 470 - Compensação de imposto~ pagos - Serão com
pensados com o impôsto sôbre a renda líquida referida no arti
go anterior os impostos retidos nas fontes pagadoras durante o 
mesmo ano civil e incidentes sôbre quaisquer rendimentos rea
lizados pelo contribuinte pessoa natural, com exceção dos inci
dentes sôbre rendimentos ao portador. 

§ 1.0 - Serão igualmente compensados os impostos reco
lhidos pelo contribuinte pessoa natural, durante o ano civil, 
com base na sua declaração preliminar de renda. 

§ 2.° - Se o montante dos impostos retidos na fonte ou 
pagos mediante recolhimento durante o ano civil exceder do 
impôsto devido nos têrmos do artigo anterior, o contribuinte 
terá direito à restituição do excesso. 

Art. 471 - lmpôsto sôbre ganhos líquidos em transações 
de capital - O contribuinte poderá optar pela tributação dos 
ganhos líquidos de capital a longo prazo: 

I - como parte integrante da sua renda líquida, caso em 
que serão incluídos na renda líquida 50 % dos ganhos líquidos 
em transações de capital (art. 356, § 1.0); 

II - em separado da renda líquida, caso em que o impôsto 
incidirá sôbre o montante dos ganhos líquidos em transações 
de capital à taxa de 15% . 
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Livro VIII 

DA TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS RESIDENTES 
OU DOMICILIADAS NO EXTERIOR 

CAPÍTULO I 

DA DECLARAÇÃO FINAL DE RENDA 

Art . 472 - Obrigação de declaração final de renda - São 
obrigados a apresentar declaração final de renda os contri
buintes pessoas naturais ou jurídicas residentes ou domiciliados 
no exterior, salvo aquêles cujos rendimentos sejam constituídos 
apenas por juros de empréstimos registrados na SUMOC. 

Parágrafo único - A declaração final de renda será apre
sentada até 30 de abril de cada ano. 

Art. 473 - Documentos da declaração - Os contribuintes 
residentes ou domiciliados no exterior instruirão a sua decla
ração com os seguintes documentos: 

I - comprovante das deduções quando exigido por êste 
Código; 

II - documentos fornecidos pelas fontes pagadoras rela
tivos aos impostos retidos na fonte que tenham incidido sôbre 
rendimentos dos contribuintes . 

CAPÍTULO II 

DAS TAXAS DO IMPOSTO 

Art. 474 - Impôsto sôbre rendimentos líquidos - O impôs
to incidirá sôbre o rendimento líquido às taxas constantes do 
art. 427. 

Art. 475 - Compensação de impostos pagos - Serão com
pensados cOm o impôsto sôbre rendimentos líquidos referidos 
no artigo anterior, o impôsto retido nas fontes pagadoras sôbre 
os mesmos rendimentos, com exceção dos incidentes sôbre 
rendimentos ao portador. 

Parágrafo único - Se o montante dos impostos retidos na 
fonte exceder do impôsto devido nos têrmos do artigo anterior, 
o contribuinte terá o direito à restituição do excesso. 

Art. 476 - Impôsto sôbre ganhos líquidos em transações 
de capital - Ressalvado o disposto no artigo 427, inciso VII, 
o impôsto incidirá sôbre os ganhos líquidos em transações de 
capital à taxa de 15%. 
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Livro IX 

DISPOSIÇOES COMPLEMENTARES 
E TRANSITÓRIAS 

Título I 

DISOOSlÇõESOOMPLEMENTARES 

Art. 477 - Publicação do balanço das sociedades anônimas 
- As alíneas a e b do art. 135 do Decreto-Lei n .o 2.627, de 26 
de setembro de 1940, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"a) o ativo será dividido em circulante, realizável a longo 
prazo, investimentos, imobilizado e intangível, de 
acôrdo com o disposto no artigo 189 do Código do Im
Impôsto de Renda. 

b) o passivo será dividido em circulante, exigível a longo 
prazo, diferido, exigível por associados e não exigível, 
de acôrdo com o disposto no artigo 189 do Código do 
Impôsto de Renda". 

Art. 478 - Capital estrangeiro - O artigo 135 do Decreto
-Lei n.o 2.627, de 26 de setembro de 1940, passa a vigorar com 
o seguinte parágrafo: 

"§ 3.° - O balanço deverá discriminar a parcela de capital 
e. dos créditos pertencentes a pessoas naturais ou jurí
dicas, residentes, domiciliados ou com sede no exterior, 
registrados na Superintendência da Moeda e do 
Crédito." 

Art. 479 - Publicação das Contas de Resultados das socie
dades anônimas - O artigo n .o 136 do Decreto-Lei n.O 2.627, de 
26 de sete~bro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 136 - O balanço geral será acompanhado pela de
monstração de lucros ou prejuízos acumulados e pela demons
tração de . resultados do exercício. 
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§ 1.0 - A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados 
discriminará: . 

a) os lucros ou prejuízos acumulados transferidos do pe
ríodo anterior; 

b) a correção monetária do saldo anterior; 

c) os acréscimos provenientes de transferências de reser
vas; 



d) os resultados do exercício apurados pela demonstração 
de resultados; 

e) as transferências para reservas legais, estatutárias ou 
outras; 

f) as distribuições de lucros aprovadas pela assembléia 
geral de acionistas; 

g) o saldo final transferido para o período subseqüente. 

§ 2.° - A demonstração de resultados do exercício discrimi
nará: 

a) a renda bruta de vendas e serviços; 

b) outras receitas operacionais, tais como juros, descon~ 
tos, recuperações, etc.; 

c) os custos de aquisição, ou de produção, dos bens e ser-
viços que deram origem à receita bruta; 

d) as despesas operacionais, os encargos e as provisões; 

e~ os resultados em transações de capital; 

f) demais receitas não operacionais e deduções correspon
dentes; 

g) os ajustes decorrentes de correção monetária do ba
lanço; 

h) as participações nos resultados por fôrça de contrato 
ou de lei; 

i) os impostos de renda; 

j) o resultado líquido do exercício transferido para lucros 
acumulados. 

§ 3.0 Devem ser destacados dos diversos itens da demons
tração de resultados do exercício previstos no pará
grafo anterior, os valôres que dêles constarem refe
rentes a: 

a) remuneração dos diretores, incluindo quaisquer outras 
vantagens a êles atribuídas; 

b) impostos e taxas; 

c) juros; 

d) aluguéis; 

e) "Royalties" e remunerações semelhantes; 

f) depreciações e amortizações; 

g) quotas de exaustão; 
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h) os débitos incobráveis e as provisões para riscos de 
crédito; 

i) transação com acionistas e com emprêsas associadas; 

j) subscrições, subsídios ou auxílios concedidos pelos po
dêres públicos Federal, Estaduais ou Municipais: 

§ 4.° O destaque a que se refere o parágrafo anterior pode 
ser dado por meio de subcontas, notas ou referências 
inseridas na demonstração de resultados do exercício 
ou que as acompanhem. 

§ 5.° As demonstrações de lucros, ou prejuízos acumula
dos e de resultados do exercício podem ser combina
das numa única demonstração que indique de forma 
clara todos os pormenores exigidos pelos parágrafos 1 
e 3 dêste artigo. 

§ 6.° A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados 
e a demonstração de resultados do exercício deverão 
evidenciar a parcela de lucros, dividendos, juros e ou
tros quaisquer proventos atribuídos a pessoas naturais 
ou jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede no 
exterior, cujos capitais estejam registrados na Supe
rintendência da Moeda e do Crédito. 

§ 7.° O balanço, a demonstração de lucros ou pre]UIZOS 
acumulados e a demonstração de resultados do exercí
cio serão assinados pelos diretores e pelo contabilista 
responsável pela escrituração." 

Art. 480 - Livros comerciais - Of; artigos 10 a 16 do Código 
Comercial (Lei n.O 566, de 25.6.1950), passarão a vigorar com a 
seguinte redação: 
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Art. 10 - Todos os comerciantes são obrigados: 

r - a manter com observância da técnica contábil e 
atraso não superior a 60 (sessenta) dias , a escritu
ração de suas operações; 

II - a conservar em boa guarda os seus registros ou 
livros contábeis, a sua correspondência e os contra
tos, recibos, duplicatas, faturas e outros papéis co
merciais, revestidos das formalidades legais; 

lIr - a fazer registrar nos registros competentes todos 
os documentos cujo registro fôr expressamente exi
gido pela legislação vigente, dentro de 15 (quinze) 
dias da data dos mesmos documentos, se maior 
prazo não se achar marcado na legislação espe
cífica; 



IV - a levantar anualmente o balanço geral do seu ati
vo e passivo, o qual deverá compreender todos os 
bens de raiz, móveis e semoventes, mercadorias, di
nheiros, papéis de crédito e outra qualquer espécie 
de v,alôres, e bem assim tôdas as dívidas e obriga
ções passivas, e será datado e assinado pelo comer
ciante a quem pertencer." 

"Art. 11 - A escrituração comercial deverá satisfazer aos 
seguintes requisitos: 

I - compreender tôdas as operações ou transações, de 
conta própria ou alheia, todos os recebimentos, paga
mentos, bens, direitos e obrigações; 

II - ser mantida em livros ou registros contábeis escri
turados nos têrmos do artigo 12; 

111 - ter os lançamentos comprovados mediante documen
tação guardada em boa ordem; 

IV - estar sob a responsabilidade de profissional habilita
do, salvo nos casos de comerciantes domiciliados em 

localidades onde não houver profissional habilitado." 

"Art. 12 - Para os efeitos do artigo anterior são consi
derados registros contábeis quaisquer repositórios de 
lançamento que satisfaçam aos. seguintes requisitos: 

I - sejam escriturados manual ou mecânicamente, em 
idioma e moeda nacionais, de forma clara e unifor
me e por ordem cronológica, sem rasuras ou emen
das; 

II - tenham finalidades específicas no registro ou contrô
le das operações ou transações objeto da escritura
ção, mediante referência e remissões recíprocas; 

lU - contenham indicações precisas quanto à origem dos 
lançamentos, permitindo a sua individualização e a 
pesquisa até a identificação inequívoca dos documen
tos básicos que comprovem as operações ou transa
ções registradas, admitindo o registro mensal englo
bado de cada espécie de lançamento." 

"Art. 13 - O comerciante é obrigado a ter os seguintes 
livros: 

I - o razão geral, que classificará os lançamentos por 
contas e que poderá conter sàmente as contas gerais, 
desde que seja desdobrado em razões ou razonetes 
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auxlliares que incluam as contas e subcontas com
plementares, até o detalhe necessário à identificação 
dos dados constantes dos livros auxiliares; 

II - os livros ou registros exigidos pelas leis fiscais; 

UI - os registros auxiliares que, de acôrdo com o detalhe 
do razão geral e a organização da escrituração, sejam 
indispensáveis para que esta satisfaça aos requisitos 
do artigo 12. 

Parágrafo único - O comerciante poderá manter ainda um 
copiador para lançamento das cartas ou faturas que 
expedir." 

"Art. 14 - Os livros ou registros contábeis serão auten
ticados mediante têrmo de abertura e encerramento 
e terão suas fôlhas ou fichas rubricadas pelo profis
siemal responsável pela escrituração. 

§ 1.0 - O razão e o copiador serão encadernados, com fô
lhas numeradas seguidamente. 

§ 2.° - Antes do início da escrituração no razão a assina
tura do profissional no têrmo de abertura terá a 
sua data certificada mediante reconhecimento de 
firma por oficial público de notas ou visto em 
qualquer repartição fiscal. 

§ 3.° - O razão poderá ser impresso por sistemas de opera
ção mecânica ou eletrônica, e nesse caso poderá 
ser escriturado em fôlhas sôltas que serão nume
radas seguidamente e encadernadas dentro de 6 
(seis) meses do levantamento de cada balanço 
anual. 

§ 4.° - No caso do parágrafo anterior a assinatura do res
ponsável no têrmo de encerramento terá a sua 
data certificada de acôrdo com o disposto no § 2.°." 

"Art. 15 - Os lançamentos baseados em comprovação 
hábil fazem prova do fato contabilizado, se a escri
turação do contribuinte obedece às normas e satisfaz 
aos requisitos legais. 

Parágrafo único - Essa prova poderá, entretanto, ser ili
dida por qualquer outro meio admitido em juízo". 

"Art. 16 - As sociedades comerciais observarão ainda as 
normas legais especiais relativamente à escrituração 
ou publicação de balanços e contas de resultados." 



AÇÕES ENDOSSAVEIS 

Art. 481 - As ações de sociedades por ações, além das 
formas nominativa e ao portador previstas no artigo 23 do De
creto-Lei n.o 2.627; de 26 de setembro de 1940, poderão ser en
dossáveis. 

§ 1.0 - As sociedades por ações, além do "Livro de Registro 
de Ações Nominativas", deverão ter o "Livro de Registro de 
Ações Endossáveis". 

§ 2.° - No livro de registro de ações endossáveis será ins
crita a propriedade das ações endossáveis e averbadas as trans
ferências de propriedade e os direitos sôbre elas constituídos. 

Art. 482 - A transferência das ações endossáveis opera-se: 

I - pela averbação do nome do adquirente no livro de re
gistro e no próprio certificado, efetuada pela sociedade emiten
te, ou pela emissão de nôvo certificado em nome do adquirente; 

II - mediante endôsso em prêto no próprio certificado, da-
tado e assinado pelo endossante. 

§ 1° - Aquêle que pedir a averbação da ação endossável 
em favor de terceiro, ou a emissão de nôvo certificado em nome 
dêsse, deverá provar perante a sociedade emitente a sua iden
tidade e o poder de dispor da ação. 

§ 2° - O adquirente que pedir a averbação da transferên
cia ou a emissão de nôvo certificado em seu nome deve apre
sentar à sociedade emitente o instrumento de aquisição, que 
será por esta arquivado. 

§ 3° - A transferência mediante endôsso não terá eficiên
cia perante a sociedade emitente enquanto não fôr feita a aver
bação no livro de registro e no próprio certificado, mas o en
dossatário que demonstrar ser possuidor do título com base em 
série contínua de endôssos tem direito a obter a averbação da 
transferência ou a emissão de nôvo título em seu nome, ou no 
nome que indicar. 

Art. 483 - Os direitos constituídos sôbre ações endossáveis 
só produzem efeitos perante a sociedade emitente depois de 
anotada a sua constituição no livro de registro. 

Parágrafo único - As ações endossáveis poderão, entre
tanto, ser dadas em penhor ou caução mediante endôsso, com 
a expressa indicação dessa finalidade, e a requerimento do 
credor pignoratício ou do proprietário da ação a sociedade emi
tente averbará o penhor no livro do registro. 
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Art. 484 - A sociedade emitente fiscalizará, por ocaSlao 
da averbação ou emissão de nôvo certificado a regularidade das 
transferências e dos direitos constituídos sôbre a ação. 

§ 1° - As dúvidas suscitadas entre a sociedade emitente 
e o titular da ação, ou qualquer interessado a respeito das emis
sões ou averbações previstas nos artigos anteriores, serão diri
midas pelo juiz competente para solucionar as dúvidas levan
tadas pelos oficiais dos registros públicos, excetuadas as ques
tões atinentes à substância do direito. 

§ 2.0 - A autenticidade do endôsso não poderá ser posta em 
dúvida pela sociedade emitente da ação, quando atestada por 
corretor de fundos públicos. 

§ 3° - Nas vendas judiciais a sociedade emitente averbará 
a carta de arrematação como instrumento de transferência. 

§ 4° - Nas transferências feitas por procurador ou repre
sentante legal de cedente, a sociedade emitente fiscalizará a re
gularidade da representação e arquivará o respectivo instru
mento. 

Art. 485 - No caso de perda ou extravio do certificado das 
ações endossáveis cabe ao respectivo titular, ou a seus sucesso
res, a ação de recuperação prevista nos artigos 336 a 341 do Có
digo do Processo Civil, para obter a expedição de nôvo certifi
cado em substituição do extraviado. 

Parágrafo único - Até que os certificados sejam recupe
rados ou substituídos, as transferências serão averbadas sob 
condição, e a sociedade emitente poderá exigir do titular ou ces
sionário, para o pagamento dos dividendos, garantia de sua 
eventual restituição, mediante fiança idônea. 

Art. 486 - A sociedade anônima só poderá pagar dividen
dos, bonificações, amortizações, reembôlso ou resgate às ações 
endossáveis contra recibo da pessoa registrada como proprie
tária da ação no livro de registro das ações endossáveis. 

§ 1.0 - Se a ação tiver sido transferida desde a época do 
último pagamento de dividendo, bonificação ou amortização, 
a transferência deverá ser obrigatoriamente averbada no livro 
do registro das ações endossáveis antes do nôvo pagamento. 

§ 2° - O recibo do dividendo, bonificação, amortização, 
reembôlso ou tresgate poderá. ser assinado por 'Corretor de 
fundos públicos, banco ou sociedade de crédito, financiamento 
ou investimento que tenha o título em custódia, depósito ou 
penhor e que certifique continuar o mesmo de propriedade da 
pessoa em cujo nome se acha inscrito ou averbado no livro de 
registro das ações endossáveis. 
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DEBtNTURES OU OBRIGAÇÕES ENDOSSAVEIS 

Art. 487 - As debêntures ou obrigações emitidas por so
ciedades anônimas, nos têrmos do Decreto n .o 1.777-A, de 15 de 
setembro de 1893, poderão ser ao portador ou nominativas en
dossáveis. 

Parágrafo uruco - As sociedades que emItem obrigações 
nominativas endossáveis manterão um "Livro de Registro de 
Obrigações Endossáveis", ao qual se aplicarão, no que couber, 
os dispositivos relativos aos livros de registro de ações das so-
ciedades anônimas. " 

Art. 488 - Aplica-se às obrigações endossáveis o disposto 
nos artigos 481 a 485 sôbre ações endossáveis de sociedades por 
ações. 

Art. 489 - As sociedades anônimas só poderão pagar juros, 
prêmios de reembôlso, amortização ou resgate de obrigações 
endossáveis contra recibo da pessoa registrada como proprie
tária do respectivo título no livro de registro das obrigações 
endossávek 

§ 1° - Se a obrigação tiver sido transferida desde a é]loca 
do último pagamento de juros, prêmios ou amortizações, a 
transferência deverá ser obdgatoriamente averbada no livro 
de registro das ações endossáveis antes do nôvo pagamento . 

§ 2° - Aplica-se às obrigações endossáveis o disposto no 
artigo 486, § 2°. 

IMP6STO DO StLO 

Art. 490 - São isentos do impôsto do sêlo o endôsso de 
ações ou obrigações endossáveis e a inscrição ou averbação, nos 
respectivos livros de registro, da transferência ou da constitui
ção de direitos sôbre essas ações e obrigações. 
t ilj " 

Parágrafo único - É também isenta do impôsto do sêlo a 
conversão de ações nominativas e de ações ao portador, em 
ações endossáveis, e a conversão de obrigações ao portador em 
obrigações nominativas endossáveis. 

Art. 491 - São isentos de sêlo os lançamentos previstos na 
correção monetária do balanço (artigos ... ) , inclusive a incorpo
ração ao capital social do saldo da conta "correção do capital 
social" (artigo ... ) _ 
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CONTAS CORRENTES BANCARIAS 

Art. 492 - Os bancos e casas bancárias que entregarem 
aos seus depositantes os cheques por êles sacados ~oderão 
provar a movimentação das respectivas contas mediante cópia 
fotográfica ou microfotográfica dos cheques por êles liquidados. 

§ 1.0 - Ainda que o banco não mantenha cópia fotográfica 
ou microfotográfica dos cheques entregues aos seus depositan
tes, a escrituração do banco faz prova contra os mesmos quanto 
aos cheques pagos, se o depositante concorda com essa con
dição na abertura da conta, ou em qualquer outro documento, 
e o banco ou casa bancária entrega ao depositante os cheques 
por êle liquidados. 

§ 2° - O saldo da conta-corrente demonstrado ou comuni
cado pelo banco ao depositante, e por êste confirmado, torna 
certa a movimentação anterior da conta e autoriza o banco a 
devolver ao depositante os cheques liquidados. 

Art. 493 - O endôsso no cheque nominativo liquidado pelo 
banco contra o qual foi sacado prova o recebimento da respec
tiva' importância pela pessoa a favor de quem foi emitido, e 
pelos endossantes subseqüentes. 

Parágrafo único - Se o cheque indica a nota, fatura, conta, 
cambial, impôsto lançado ou declarado a cujo pagamento se 
destina, ou outra causa da sua emissão, o endôsso no cheque 
pela pessoa a favor da qual foi emitido e a liquidação dêste pelo 
banco sacado provam o pagamento da obrigação indicada na 
cheque. 
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REVISÃO DO IMP6STO DE RENDA 

J. L . BULHÕES PEDREIRA 

Comentários preliminares - A reV1sao do Impôsto de Renda deve ter 
início (a) por uma crítica dos princípios da legisle.ção em vigor ~ ( b) pela 
definição dc~ princípios que devE'ffi informar a e~trutura e sistemática do 
nôvo regime a construir. 

A crítica do sistema em vigor será útil para destacar as questões 8 

resolver, e contribuirá para identificar os princípios do nôvo regime que pre
cisam ser definidos. 1l:stes, por sua vez, são indispensáveis para orientar as 
soluções concretas em relação a cada probl E'!Tla , mantendc~as coerentes entre 
si, como partes de um verdadeiro sistema. 

Os comentários a seguir não pretendem cobrir todos os aspectos que de
verão ser examinados, m as apenas identificar alguns temas de debate. 

Regime atual - A Legislação Federal do Impôsto de Renda manteve 
uma certa unidad e de sistema até princípios· de 1950. A partir dessa época 
essa unidade foi perdida em sucessivas alterações, motivadas principalmente 
pelos interêsses da arrecadação, e inspiradas por princípios às vêzes con
traditórios. D aí re'SuIta um regime que se aproxima ràpidamente da justaposi
ção de regras casuísticas e desconexas. 

O sistema adotado pela legislação brasileira fc; aquêle desenvolvido pelos 
doutrinadores do Impôsto de Renda, no princípio do século, E: poderia ser 
caracterizado, em resumo, pelos seguintes princípios: 

a) somente as pessoas naturais são beneficiárias de renda. As pessoas 
jurídicas não aufETem renda· diversa da dos seus sócios; 

b) os rendimentos da pessoa natural são tributados com taxas propor
cionais que variam em função da natureza do rendimento (de trabalho, ca
pital, ou misto; ganho ou não ganho), que traduzem uma valorização social 
de cada rendimento. Além dêssE' impôsto (nosso cedular) a renda total 
anual das pessoas naturais é tributada por impôsto progressivo, que atinge 
indistintamente todos os tipos de rendimentos; 

c) o impôsto cedular sóbre lucros de pessoas jurídicas é arrecadado na 
fonte, como tributação da pessoa jurídica, e sôbre e~ses lucros a pessoa na
tural não paga nôvo impôsto cedular, mas apenas o progressivo; 

d) alguns rendimentos que, por sua natureza, não podem C'U não de
vem ser tributados com o impô&to progressivo, ficam sujeitos tão som.nt. 
a impÕsto proporcional na fmte. 
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tsse o sistema reaimente aplicado enquanto o impÔsto das pessoas jurtdi
cas se situava em 6% (comparado com o impôsto cedular de 8 ou 10% sô
bre juros, 1 % &ôbre sa lário, 30/0 sôbre juros de apólices, etc.), ou mesmo 
quando foi elevado até níveis de 10 ou 12%. Mas, com o correr do tempo, 
as altE'fações introduzidas na legislação foram distorcendo e deformandc o 
sistema, até o ponto em que hoje não se identifica o regime original: 

a) o aumento gradativo do impôsto da. pessoa jurídica, de 6 % até 32% 
(inclusive adicional) tornou insustentável a argumentação de que êsse im
pôsto corresponde ao cedular da pessoa natural. Na verdade, considerado o 
impôsto na sua estrutura clássica, os rendimentos auferidos através de pes
soas jurídicas estão sujeitos a tributação muito mais elevada do que tedos 
os demais tipos de rendimento, onerando injustamente êsse tipo de aplicação, 
sem qualquer justificativa econômica ou social : ao contrário, tôdas as razões 
recomendariam o incentivo às aplicações de capital em emprêsas, que pro
movem o desenvolvimento e criam empregos; 

b) o aumento gradativo do impôsto complementar progressivo, sem o 
simultânE'O aumento das taxas proporcionais de impôsto cedular, reduziu a 
significação d êsse último impôsto; 

c) a definição, como pessoa jurídica, das firmas individuais e dos titu
lares de emprêsas> individuais, tanto de atividades comerciais quanto civis, 
aproximou a tributação das pessoas jurídicas de um tributo sôbre o movi
mento da emprêsa, e não sôbre re'l1da; 

d) o desconhecimento dos efeitos da inflaçã o sôbre a econemia da 
emprês>s e a manutenção de bases nominais para a incidê ncia do impôs
to fazem com que alguns tipos d e rendimentos tenham extraordinàriamente 
elevada a sua tributação, que freqüentemente atinge a mais de 100% . O lu
cro da pessoa jurídica é o tipo de rendimento que mais sofre êsses efeitos, 
daí resultando um agravamento adicional da tributação, em relação a quase 
todos os demais rendimentos da pessoa natural (trabalho, aluguéis, outros 
lucros, etc.), cuja· tributação é automàticamente ajustada à inflação atra
vés da tabela do impÔsto complementar relacionada ao salário mínimo. 

Há que reconhecer, entretanto, que o ~umento da tributação da pessoa 
jurídica, e a conseqüente quebra da unidade de sistema do impôsto, é fenô
meno univE'rsal, e não apenas brasileiro: a produtividade do impôsto de 
renda sôbre a pessoa jurídica levou todos os Governos a dêle &e socorrerem 
para aumento de suas receitas. Por outro lado, a preocupação de coordenar 
a tributação das p essoas jurídicas e das pE~soas naturais também é geral, e 
várias são as soluções prepostas. 

Ao revermos a legislação brasileira do impÔsto de renda, parece-nos in
dispensável uma definição clara sôbre a orientação a ser adotada na maté
ria, pois essa orientação influenciará o modo e o nível de tributação de vá
rios outros rendimentos. Parece-nos, mesmu, que essa questão da integração 
ou desintegração das incidências na pessoa jurídica e na pessoa natural há de 
ser v ponto de partida de qualquer sis,te ma do impôsto de renda, tais as 
conseqüências de cada solução aiternativa. 

Estreitamente ligada ao tratamento dos lucros das peswas jurídicas está 
a questão dos lucros não distr ibuídos e do dividendo-ação. 

A tributação dos lucros reinvestidcs, ou simplesmEnte retidos pela em
prêsa, sempre foi preocupação dos teóricos do impôsto de renda e das au
toridades fiscais. Raciocinando a p a rtir do dogma original do impôsto de ren
da - tributação prcgressiva sôbre tôda a renda anual da pessoa natural, ou 
da unidade familiar - a retE'nção de lucros pela pessoa jurídica representa, 
realmente, uma forma de escapar à tributação progressiva: os sócios da em
prêsa podem dosae a distribuição dos lucro! de acôrdo com as suas conve
niências, e os lucros que fc~em a essa tributação são acumulado! da em-
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prêsa, e posteriormente percebidos &:lO a forma de capital gain, ou tribu
tados apenas na morte da peS600 natural, pela transmissão causa mortis. 

A realidade da experiência do impôsto de renda demonstra, entretanto, 
que essa forma de escape às taxas mais altas do progressivo é, em todos 
os países, a contrapartida d'a tributação da renda das pessoas jurídicas a taxas 
muito mais elevadaSl do que os demais rendimentos. 

Entre nós, ainda se ouve, de quando em vez, protE'Stos contra a acumu
lação de resultado nas emprêsas, ou contra 3 tributaçãc de 15% sôbre in
corporação de reservas e distribuição de dividendos-padrões. :/tsses protes
tos são feitos, evidentemente, em nome da tributação unitária e progressiva 
de tôd'a a re-nda da pessoa natural, como se c sistema ainda obedecesse aos 
seus princíp.ios originais. 

Revelando essa preocupação, a legislação tributa em 30% as reservas das 
sociedades anônimas que excedem do capital social, e manda reter na fonte 
15% dos dividendos distribuídos por uma pessoa jurídica a outra. Além 
disso, tributa como qualquer lucro distribuído os resultados capitalizados com 
o conseqüente aumento do capital social . A taxa especial de 15% - única 
válvula existente para os dividendos-açõE'S tornou-se injusta por fôrça da 
inflação, pois incide tanto sôbre reservas reais quanto sôbre reservas fictí
cias, resultantes da acumulação de lucras nominais correspondente à reposi
ção do capital de giro e à suplt>mentação da taxa fiscal de depreciação. 

La QUESTÃO - Natureza do impásto sôbre a renda das pes·soas jurídicas 

Co/ocaçfJo do problema - Essas rápidas considerações parecem-nos su
ficientes para colocar como objeto da primeira definição de princípio 3 so
lução a ser adotada quanto às relações entre a tributação da p essoa jurídica 
e da pessoa natural. 

As duas alternativas que se colocam são as seguintes: 

1.0) excluir a tributação das pessoas jurídicas do impôsto de renda, 
no sentido de consid'erar essa tributação um impôs to indireto, tal como Q 

impôsto de consumo ou de vendas e consignações, que normalme-nte deveria 
ser transferido pela pessoa jurídica aos consumidores d os bens ou serviços 
por eia produzidos. A tributação das pessoas jurídicas, na hipótese, apenas 
se diferenciaria do impbsto de consumo ou de vendas pela base de cálculo, 
u m ndo o nome d·o impôsto de renda para distinção formal ou juridica, mas 
constituindo, na verdade, um nôvo impôsto de consumo. Nessa hipótese não 
havE'ria prôpriamente problema da integração do impôsto com a tributação 
da renda das pessoas naturais, tal como não existe em relação aos impostos 
indiretos pagos pela pessoa jurídica; 

2.°) reconhecer que a tributação d e:!! lucros das pe'Ssoas jurídicas é uma 
incidência do impôsto de renda, que só pode incidir realmente sôbre a ren
da das pessoas naturais, e procurar integrar ou coordenar a incidência das 
pessoas jurídicas com tôdas as demais incidê ncias do impôsto d e renda, de 
forma a: 

a) 

b) 
tipos de 

manter entre as me!lffias um mínimo de coerência; 

assegurar um tratamento equitativo na tributação dos diversos 
rendimentos; e 

c) evitar estímuI~ ou desestímulos fiscais injustificados a determi
nadas atividades ou formas de aplicação de capital. 

Parece difícil encontrar argumentos válidos que justifiquem a adoção 
franca da primeira alternativa indicada: 

1.0) o Brasil já possui dois impo~os sôbre o consumo (o federal e o 
de vendas e consignaçõei» e vários outros impostos, como o de indústrias e 
profissões, também tomam por base o movimento geral das atividadeli tri-
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butadas. Não haveria lógica em criar . mais um impêsto da mesma natureza, 
transformando o impôsto de renda das pessoas jurídicas em nôvo impôsto in
direto; 

2.0 ) se o impôsto de renda das pessoas jurídicas fÔSSE" conceituado 
como impôsto indireto, de consumo, seria maig prático aumentar êsse último 
sem necessidade de manter um complexo mecanismo d E" apuração e lança
mento, para arrecadar, a título de impôsto de renda, um ad"icional de im
pôsto de consumo; 

3.0 ) o fato de as condições d E" mercado permitirem que grandes em
prêsas ccnstruam os preços dos seus produtos já levando em cOnta a tribu
tação do impêsto de renda não justifica, por si só, que essa incidência Geja 
conceituada como tributo necessàriamente transferido pE"1a pessoa jurídica: 
r econhece-se hoje que a ques-tão da d"istinção entre impostos diretos e indi
retos, e da transIeribilidade, ou não, de cada tipo de impôsto, é bem mais 
complexa do que parecia à doutrina fi scal clássica, e que tal classificação 
dos tributos é uma simplificação sem fundamento e de pouco valor prático. 
A rigor, tod09 os impostos, independentemente da sua natureza, pedem ou 
não ser transferidos, dependendo d"as circunstâncias, e é quase impossível, 
mesmo na análise de casos concretos, dizer-se se determinado impô5to foi 
ou não transferido, ou em que percentagem se deu e·5sa transferênciQ. 

Parece-nos, portanto, que a p rimeira definição da Comissão deverá ser 
o reconhecimento de que a tributação da!) pessoas jurídicas será conceitua
da e tratada como uma das incidências do impôsto d·e renda, o qual, pcr 
sua vez, é o impôsto sôbre a renda de pe3soas naturais, de vez que a peSSOi 
jurídica não aufere uma renda distinta daquela dos seus sócios. 

Aceito êsse princípio, há um problema fundamental , que é o da coorde
nação da incidência na pessoa jurídica com as demais incidências na pessoa 
natural . Adotado êsse princípio, devemos dêl€' tirar tôdas as conseqüências, 
ao examinarmos as soluções concretas a adotar, sem apelar depois - como 
justificativa para determinadas normas contraditórias ou inju~tas - para o 
argumento vago, e inicialmente recusado, de que a pessoa jurídica transfe
re o impôsto de renda para os consumidores dos seus produtos e que, por
tanto, o impôsto pago pela emprêsa não deve se-r levado em consideração IC 

se tratar das diversas incidência!l na pessoa natural. 

2.9 QUESTÃO - Método de inteAração do im/>ÔSto sébre a renda das pessoas 
jurídicas com o impÔ8fo de pessoas naturais 

Aceita a primeira definiçãG, a qU5"3tãO que se coloca é a de saber como 
integrar a tributação da pessoa jurídica com a da pessoa natural. 

Várias soluções t ê m sido propostas, e cada uma delas apresenta, natural
mente·, vantagens e desvantagens, principalmente do ponto de vista da jus
tiça tributária e da administração do impôsto. 

Para efeüo de sistematização essas wluções poderiam ser reduzidas a 
três: 

1.a) a não tributação d a pessoa jurídica; todo o lucro apurado nas pes
soas jurídicas seria anualmente distribuído ou creditado aos respectivos titu
lares, e êsses rendimentos seriam tributados apenas uma vez, nas pessoas .a
turais; 

2.") o sistema originaI do impôsto de renda brasileiro, pelo qual o imo 
pÕsto das pessoas jurídicas correspondia ao cedular da pessoa natural. Nesta 
hipótese os lucros apurados na emprêsa recebem Ultl tratamento equânime 
em relação ao demais rendimentos (ao menos quanto aOs contribuintes de 
maior capacidade econômica), mas surge o problema do tratamento a :;er 
dado ao lucro não distribuído pela pessoa jurídica; 

3.8 ) o impôsto cobrado na pessoa jurídica, devido ao nível da SUB 

taxa, comprE.oznde tanto o impÕsto cedular como parte do complementar pro-
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gressivo do sócio - pessoa natural. Nesse caso, além do problema d e .. lu
cros não distribuídos, surge a necessidade de coordenar os dois impostos em 
condições bem mais difíceis do que na hipótese anterior, quando o impôsto 
da pessoa jurídica correspondia ao cedular da pessoa natural. 

A primeira das soluções seria a mais perfeita do p onto de vista dos prin
cípios clássicos do impôsto de renda, cujo mérito principal estaria em to
mar como medida da capacidade contributiva a verdadeira base dessa capaci
dade, ou seja, a renda auferida pela pessoa natural ou pela unidade fami
liar. Somente: êsse impôsto, baseado na renda total durante um determinado 
período, ( e não apenas sôbre rendimentos parciais ou sôbre fatos econômicos 
ou jurídicos aos quais se atribui um valor mais ou menos grosseiro de tradu
ção da mesma capacidade contributiva) permitiria a tributação progressiva, 
a qual, por sua vez, foi instituída em dogma ou princípio ideológico da jus
tiça tributária. 

As duas primeiras alternativas chocam-se, entretanto, com as exigências 
práticas do financiamento das despesas públicas em todos os países moder
nos, que se viram forçados a abandonar a pureza das concepções originais 
do impôsto de re:nda, para sujeitar as pessoas jurídicas a elevada tributação, 
que se sobrepõe, em grande parte, ao impôsto posteriormente cobrado na 
pessoa natural. Essa tendência se manifestou também no Brasil e acredita
mos que não seria realista, nessa altura d·o evolução da legislação do impôsto 
de renda, pretender eliminar a tributação da pessoa jurídica, ou mesmo re
duzi-Ia a níveis que permitissem configurá-Ia como impôsto cE·dular. Ainda 
que qualquer dessas soluções conduzissem à distribuição mais justa da car
ga do impôsto de renda (no conjunto de tôdas as suas incidências, em têr
mos finais da peS$oa natural) sua tentativa correspondeoria a violentar a 
tendência observad'a na prática, na maioria dos países. 

A solus:ão que resta, portanto, é aceitar e admitir uma tributação ele
vada nas pessoas jurídicas, que visa a atender às- necessidades de receita do 
poder público, e procurar organizar as demais incidências, quer na pessoa 
jurídica, quer na pessoa natural , de forma a que se constituam, tanto quan
to possível, em sistema cGerente, o mais justo que peTIIlitam as condições 
práticas de arrecadação do impôsto; e que ao mesmo tempo crie os estímu
los e desestímulos recomendados pelos ObjEtivos econômicos da tributação. 

J á se salientou que a elevada tributação das pessoas jurídicas prosperou 
e foi aceita porque tinha como contrapartida a não tributação (ao menos 
dE'Dtro de certos limites) dos lucros retidos pela emprêsa. Parece-nos .ue 
essa orientação geral, que se recomenda desde logo como fruto da experiên
cia da aplicação do impôsto, deveria ser aceita e recionalizaC:a para se cons
tituir no principal mecanismo de coordenaçãO' do tributo na pe!soa jurídica 
e na pessoa natural. 

Pode-se objetar, desde logo, que es>sa orientação é injusta, porque per
mite aos beneficiários de lucros aplicados em pessoas jurídicas uma forma 
de evitar as taxas mais elevadas do i:npôstc complementar progressivo, en
quanto que os beneficiários dos demais tipos de- rendimento não dispõem de 
solução semelhante. 

A objesão é verdadeira, mas parece-nos que deve ser corrigida no sen
tido de· estender a todos os cc-ntr ibuintes um tratamento fiscal mais benigno 
com relação à renda poupada, tal como já tem sido proposto nos últimos 
anos, em diverso~ projetos. O lucro retido na pessoa jurídica correspondc A 

rendimento reinvestido pelos respectivos sócios, e a mesma vantagem fi scal 
seria atnbuída a todos os demais rendimentos da pessoa natural, através de 
disposições especiais relativas à parcela anual da renda comprovadamente 
investida pelo seu beneficiário. 

Se essa contnapartida do lucro retido é essencial, a primeira conseqüên
cia lógica é sujeitar ao impôsto de pessoa jurídica apena~. o lucro produzidc 
nas e-mprêsas cuja organiza~o jurídica ass~gure perfei ta distinção entre o pa-
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trimônio da emprêsa e o dcs seus !;Ócios, pois somente nesse caso se pode, 
na prática, f'll lar em lucros não distribuídos. 

Nas sociedades de pessoas de rE'Sponssbilidade solidária, e principalmen
te nas finnas individuais, ou nas pessoas naturDis que a legislação atual <.lo 
impÔsto de renda equipara às pessoas jurídicas, a tributação como pessoa ju
rídica não tem e'5sa contrapartida de não tributação do lucro retido. Além 
disso, essas emprêsas são de pequena dimensão e produzem rendimento ui
butável relativamente dE'sprezlvel, com desproporcionados encargos na admi
nistração do tributo. Por outro lado, a preocupação de proteger a pequena 
emprêsa, especialmente a emprêsa individual, deve e~tar presente em qual
quer regime democrático. 

Os dados estatísticos revelam a tendência para a perda de importância 
da participação das firmas individuais e coletivas no conjunto do impôsto de 
renda pago pelas pessoas juridices, apesar de c mínimo d e isenção, em ~êrmos 
nominais, fazer crescer anualm ente o número dêsses contribuint9'5. 

A ssim é que, Em 1956, foram processadas 122.000 declarações de firmas 
individuais cujo impôsto lançado correspondeu a 8,6% do total. Em têrmos 
de número de declarações, as firma s individuais representaram naquele ano 
60,6% do total das declarações d e pessoas jurídicas qUE< a Divisão do lmpôs.
to de Renda foi obrigada a manipular. 60% do número de declarações pro
porcionaram a penas 8,6% da arrecadação enquanto que as sociedades. anô
nimas com 3,8% do número de declarações contribuíram com 60,3% do im 
pÔsto lançado. 

Em 1961 essa situação ainda mais se agravou. O número de declara
çoos de firmas individuais aumentou de quase 50% para 187.000 (64,2% 
do total de declarações das pes-soos jurídicas) mas o impôsto lançado cor
respondeu a ape'nas 6% do total. 

A situação é semelhante nas sociedades em nome coletivo, embora essas 
sejam ' um pouco mais produtiva!>: em 1961 com 10,6% do número de de
c1araçóE'S, contribuíram com 5,1% do total do impôsto lançado. 

Êsses dados mostram que se as firmas individuais e coletivas f ôs-sem 
excluídas do concei to de contribuintes-p"essoas jurídicas, o número de de
darações a serem proc9'5sadas anualmente ficaria reduzido a cêrca de 25% 
·do observado em 1961, com uma queda de arrecadação de apenas 11%. 

Vale ressaltar, desde logo, que a não tributaçãc. do lucro d as- firma3 
individuais e das sociedades em nome coletivo não implicaria em d esconhe
cê-Ias para efeito do impôsto d e renda, mas elas deveriam continuar com 
tôdas as obrigaçõe!) fiscais de escrituração, como instrumento de ccntrôle das 
-declarações dos re.;pectivos titulares-p essoas naturais. Apenas, ao invés de 
o empresário em nome individual aprerentar, como faz hoje, d'uas declara
ções (uma de pessoa jurídica e cutra de pessoa natural), passaria a apresen-
1:ar apenas a de pessoa natural apoiada, quanto aos lucros da firma indivi
dual, no re!lpectivo balanço. 

Adotada essa solução, o lucro produzido anualmente pelas firmas indi
viduais seria tributado apenas como r endimento da pessoa natural. No caso 
·d as soc iedades em neme coletivo a regra seria o crédito automático, aos res
pectivos sócios, de todo o lucro apurado anualmente - distribuído, ou não. 
:/tsse lucro também só seria tributado como rendimento da pessoa natural. 

A não incidência do impâsto da peS50a jurídica ~ôbre a pequena e mé
dia emprêsa, especialmente sôbre a firma individual, elimina, desde logo, 
ampla faixa de injustiça na incidência do impâsto de renda, pois as firmas 
individuais, além de pagarem tributo, como pessoa juridica, igual ao da gran
de sociedade anônima, não diSIpÕE'ffi da contrapartida da possibilidade de re
tenção dos lucros para reduzir a incidência do complementar progressivo no 
seu titular . 
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Em relação ao lucro das sociedades de capital , que ~eriam as únicas a 
contribuírem como pessoa jurídica, a intE'gI"ação das, diversas incidências de
veria Iazer-~e de forma a que o impâstc pago pé'la pes~oa natural sôbre os 
lucros auIeridc.s nas pessoas jurídicas levasse em consideração o impôsto já 
pago na pessoa jurídica. A solução proposta poderá, evióentemente, deter
minar queda na arrecadação em algumas incidências, tanto na pessoa jurí
dica como na pessoa natural e na fonte, Essa queda poderia ser compen
sada, mediante aumento da tributação na pessoa jurídica, (calculada, entre
tanto, sôbre bases reais e não nominais), pela instituição de um sistema de 
pagamento do impâsto simultâneo à realização do lucro (eliminando 0& efei
tos da inflação sôbre o crédito fisca l ) e pela instituição da não dedutibili
dade do impâsto de renda pago pela pessoa jurídica cemo d espesa do e:xer
cício seguinte. 

213 



ANEXO N.o 2 

PROGRAMA DE ESTUDOS DA REFORMA 
TRIBUTARIA 

Documento de 

Trabalho n .O 3 



o IMPôSTO DE RENDA E A INFLAÇÃO 

MÁRIo SIMONSEN 

1. Introdução 

Um dos maiores defeitc .. do atual sistema tributário brasileiro reside 
na inadaptação do Impôsto de Renda à inflação. Essa inadaptação sente-se em 
dois sentidós, ora contra o cont ribuinte, ora cont rs o fisco. O contribuinte 
é injustamente penalizado pela tributação de rendimentos ilusórios', corres
pondentes a aumentos puramente nominais do seu patrimônio. O fisco per
de pelo recolhimento do impôs t o em moeda desvalorizada, dentro do sistema 
usual do pagamento do tributo no ano seguinte ao da percepção dO!i rendi
mentos; perde, também, pelos incentivos que a inflação cr ia ao diferimento 
do pagamento do impôsto, ainda que à custa de pt"Sadas multas nominais. 

D ecerto a nossa Lei do Impôsto de Renda já avançou alguns passos no 
sentido de reconhecer a existência da inflação. Um dêles foi a introdução 
do sistema de correção monetária do ativo nos têrmos do art. 57 da Lei 
n.o 3.470, de 28 de novembro de 1958; ainda que sôbre essa correção passasse 
a incidir um impôsto de 10% - isto é, um tributo sôbre um rendimento 
totalmente ilusório - o sistEõma aliviou a injustiça, até então vigente, de se 
considerar como lucro tributável (da pessoa jurídica e do acionista ou sócio) 
qualquer correçã o monetária do ativo imobil izado. Outro passo importan
te foi o estabelecimento da t abela d'o complementer progressivo em têrmo~ 
do salário mínimo fiscal. Embora Co' salário mínimo sirva apenas como um 
índice de preços grosseiro, trata-se de um m étodo prático aproximado pEra 
se fixar as taxas progressivas em funçã o da renda real, e não de uma renda 
nominal que naturalmente cresce com a inflação. Aliás, a nossa legislação' de 
Impôsto de RETIda vem procurando, com muita propriedade, substituir todos 
os l imites em cruzeiros por limites em salár ios mínimos. 

Essas foram medidas de proteção ao cont~ibuin te. No sentido da defesa 
do fisco é de se ressaltar a preocupação demonstrada pelas últimas reformas 
da Lei do Impásto de Renda no sentido de ampliar as áreas de arrecadação do 
tributo na fonte. Também é de se assinalar a elevação das multas por atra
so no pagamento do impôsto, o que serviu para diminuir a recompensa que 
a inflação trazia aos contribuintes impontuais. 

Tôdas essas medidas, porém, não passaram de pll6S0S preliminares -
ainda que importantes - no sentido da adaptação do nosso Impôsto de Ren
da à conjuntura inflacionária. V á rias medidas complementares precisam IOer 
tc madas a fim de eliminar flagrantes injustiças da tributação. 

A tributação de rendimentos ilusórios ainda se encontra generalizada DO 
ImpÔsto d e Renda, e isso hoje assume proporções extremamente graves devido 
ao recrud"escimento da taxa de inflação. O impôsto sôbr'e a correção mone
tária dos ativos das emprêsas, por exemplo, constitui exemplo típico dessa 
forma de tributação; sua base de incidência não é DE'Tlhum rendimento, mas 
urna simples atualização dos valôres contábeis devido à desvalorização da 
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unidade monetária; ~ua incidência talvez fô~se perfe itamente suportável quan
do a talCo anual dSl inflação se limitava a 20 %: com 80% ao ano de aumen
to dos preços, no entanto, o problema muda de figura. O impÔsto sôbre o 
lucro imobiliário, do mesmo modo, em vez de incidir sõbre um ganho real, 
incide ~ôbre ganhos puramente nominais; como tal, e sobretudo com a ane
xação do empréstimo ccmpulsório da Lei 11.° 4.242, transformou-se num pesa
do impôsto extra sôbre o patrimônio imobiliário transacionado. O lucro tri
butável das pessoas jurídicas, por sua vez, co~tuma conter importantes par
cl!'las ilusórias: uma, resultante do cálculo das depreciações apenas a partir 
dG5 valôres históricos nominais dos equipamentos e instalaçõll'5, outra, de
corrente do efeito inflacionário sõbre o capital de giro próprio. A rentabili
dade sôbre o patrimônio líquido - que, quando ultrapassa 30% obriga a 
~soa jurídica a pagar o impÔsto sôbre lucros extraordinários - é quase 
sempre supere9timada pelas ccmponentes ilusórias do lucro e pela subava
liação do capital . Do mesmo mode os pseud'olucros de algumas inversões 
mobiliárias, como oS juros de depósitos bancários, os n ó'ndimentos dos cer
tificadcs de participação e o das letras de câmbio compradas com de~ágio, 
embora usualmente fiquem muito abaixo daquilo que seria necessário para 
compensar a inflação, costumam ser sElVeramente tributados. 

A incidência sôbre êlses rendim entos ilusór ios transfOrma parcialmen
te o Impôsto de Renda em impôsto sôbre o patrimônio. Embora a tributação 
de patrimônic possa ser defendida por muit09 argumentos, é óbvio que essa 
não é a forma adequada da sua instituição. Em primeiro lugar porque, corno 
o bom senso sugere, as percentagens de tributação patrimonial devem SEir 
bem mais suaves que a9 da tributação da renda (sob pena de rápida aniqui
lação de qualquer patrimônio). Em s E"gUndo luga r porque uma tributação 
patrimonial se'Osata não deve incidir aleatoriamente em função da taxa de 
inflação. Finalmente, porque o impôsto sôbre os re'Odimentos ilusórios, se 
interpretado como um tributo sôbre O patrimônio, peca pelas mais flagrantes 
assimetrias. (*) 

Pode-se dizer que o impôsto sôbre êsses rendimentos ilusórios é um in
grediente excessivamente importante da arrecadacão do nosso Impôsto de Ren
da para quI!' se pense em aboli-lo sem maiores- considerações. Essa alE-gação 
é válida em parte e, sem dúvida, uma reforma tributária imediata tah'ez não 
possa, por preocupações de ordem fiscal, wlucionar por completo o proble
ma. Em todo caso, é importante extirpar desde logo os casos mais flagran
temente injustos de tributação dos ganhos ilusórios. 

Cumpre, por outro lad'o, pensarmos em alternatives fiscais mais justas. 
Cumpre também lembrar que, num período de inflação galopante, a tribu
tação dos ganhos iluoorios incentiva a fraude e ~ evasão. Por último é de se 
observar que o contribuinte não é a única' v ítima da inadaptação do Impôsto 
àe Renda à infla~ão. O fisco também perde. Da arrecadação do Impôsto de 
Renda, apenas 400/0, aproximadamente, provêm de descontos na fonte. Isso 
significa que os 60% restantes são recolhidos pelo Govêrno em mOEda des
valorizad'a de um ano. O atraso no pagamento do impôsto, por sua vez, é 
punido com multas muito inferiores ao custo efetivo do dinheiro hoje ofere
cido l;'ffi nosso mercado de crédito - o que é um prêmio descabido ao con
tribuinte impontual. 

Outro caso em que o fisco é tremendamente prejudicado pela inflação é 
o da tributação d09 rendimentos da cédula G (agricultura ). 

Õbviamente, ê6ses aspectos exigem profunda reformulação do nosso Im
pÕsto de Renda . O objetivo do p resente trabalho será precisamente o de 
indicar algumas sugestões básicas para essa adaptação da nossa Lei do Im
pôsto de Rend'a à atual conjuntura inflacicnária. 

(0) Por exemplo, uma empr~sa cujo ativo fi xo seja predomina ntem ente rep resenta do 
por terren os. tende a sofrer menores ilusões de rent a bilidade do lJue uma out ra 
cujo ativo fi xo se componha . p rincipalme nt e , de máqu inas - l endo em vista G 
pro ble ma das depreciaçiies. 
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2. A! componentes ilusórias do lucro tributável das ~3 jurídicas 

Para que, n uma conjuntura inflacionária, uma emprêsa não se descapita
lize em têrmos reais, é necessário que o seu patrimônio Dominai cresça pro
porcionalmente à taxa de inflação. Uma emprêsa que, sem chamar novos 
capitais de seus acionistas-, e sem distribui~ dividendos, logrE: apenas êsse obje
tivo, não terá auferido nenhum lucro real. Ocorre que êsse break-even 
de rentabilidade real usualmente só pode ser alcançado (numa conjuntura 
inflacionária) quando a emprêsa exibe, em seus balanços, polpudos lucros 
nominais. Êsses lucros, naturalmente, não passam de rendimentos ilusórios 
em têrmos reais. 

Uma análi se minuc\osa do problema do lucro ilusório das emprêsas ,~ 
u m método aproximado para o seu cá lculo, se encontram no suplemento do 
pre~ente trabalho. De um modo geral, se urna emprêsa possui, no início d e 
um exercício, um patrimônio nominal de valor atualizado (que pode ~'8r su
perior ao de balanço) igual a Po, e se a taxa dE· inflação durante o exercício 
é igual a t, o iucro ilusório Li pode ser calculado pela fórmula: 

L i = Pot - V 

onde V r€-presenta a valorização durante o €XerCICIO do patrimônio líquido 
d a emprêsa, não incluída na Conta de Lucros e Perdas, e nã o resultante de 
novas chamadas de capital. Essa valorização costuma ocorrer com o ativo 
fixo não vendido durante o exercício, com as ações po~;;uídas pela emprésa, 
com os créditos em moeda estrangeira não vencíveis durante o exercício etc. 
Os estoqU€3 também costumam, nas datas dos balanços, valer mais> do que 
o que se registra nos livros contábeis . ES!ia valorização, no entanto, geral
mente se inclui na conta de lucros e perdas do exercício seguinte, quando os 
€'3toques são transformados ou vendidos. 

Com algumas hipóteses simplificadoras, chega-se à conclusão de que o 
lucro ilusório pode desdobrar-se em quatro componentes, os três primeiros 
ad itivos, e o último subtrativo, (~) de acôrdo com a discriminação abaixo: 

A - Compensação do Patrimônio L íquido Sujeito à Desvalorização Mo
netária 

A primei ra parcela do lucro ilusório corresponde, em linhas gerais, aos 
fundos para a reposição do capital de giro. É o caso dos lucros que são to
talmente absorvidos na repcsição dos estoques qUE', com a in8 ação, passa
ram a custar mais caro; é o caso dos lucros cuja reinversão !i8 destina ape
nas a preservar o valor real do diliponívd ou do saldo d os créditos a receber 
sôbre os débitos a pagar, etc. O cálculo dessa parcela se pode fazer m ul
tiplicando-se pela taxa de inflação do exercício o patrimônio líquido sujeito 
à desvalorização monE·tária existente no início do exercício. Ítsse patrimônio 
líquido (que, nos> casos mais simples, é igual ao capital de giro próprio da 
emprêsa) pode ser calculado como a soma algébrica, no início do exercícic, 
das seguintes parcelas: 

a) Disponível. 
b ) R ealizável, inclusive e:õtoques, exceto ações, capital a realizar e 

créditos em moeda estrangeira estável que não vençam no exer
cício. 

c) V alor atualizado do ativo fixo retirado da emprêsa durante o 
exercício. 

d) Menos: Exigíve l, excetuados os débitos em m oeda estrangeira 
estável que não vençam no eX6Tcício. 

e) Menos: Provisões, exceto depreciações. 

( *) Vi d e Suple rn ento. 
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Essa parcela de lucro ilusório costuma ser bastante importante sobretu
do no caso das firmas comerciais, onde grande parte do patrimônio líquido 
re destina ao financiamento do capital de giro prÓprio. Pela consolidação 
dos balanços de 2.221 Sociedades Anônimas Comerciais efetuada pela Re
vista Conjuntura Econômica ( * ) se conclui que, em média, para essas iir
mas, o capital de giro próprio representava, no biênio 1960/1961, 77% do 
seu patrimônio líquido. Supondo essa percentagem es-tável, com uma infla
ção de 80% ao ano, seria necessário um lucro líquido de balanço de nada 
menos que 61,6% do patrimônio no início do exercício (ou, aproximada
mente, de 440/'0 do patrimônio médio do exercício) para evitar a deteriora
ção real de seu capital de giro próprio. ~sse lucro - exorbitante em têr
m os nominais, o que sujeitaria a emprêsa ao pewdo impôsto sóbre lucros ex
traordinários - seria nulo em têrmos reais, isso sem levar em conta outras 
poilSíveis fontes de ilusão de rentabilidade. Naturalroente, fora do setOr co
merciaI, a situação é menos dramática. Em todo o caso o exemplo chama 
a atenção de como o problema dos lucros ilusórios pode assumir proporções 
alarmantes numa conjuntura inflacionária como a atual. 

B - Correção Monetária das Depreciaçõe! 

Por e.xigêncis do lmpâsto de Renda, as depreciações dedutíveis do lucro 
bruto das pessoas jurídicas só podem ser calculadas a partir do custo hiltó
rico dos equipamentos e instalações não sendo pennitido, em nenhuma hi
pótese, o cálculo das deprecieções sôbre as COTTE'ções monetárias. É óbvio que, 
nessas condições, as depreciações constituídas se tornam inteiramente inca
pazes de atender às necessidades de n :posição dos equipamentos e instalações 
retiradas de uso, pois os seus substitutos encarecem com a inflação. Segue-se 
dai que parte dos lucros retidos nada mais representa, é a realidade, do que 
provisões complementares para depreciação, Essa é a ~gunda componente 
ilusória dos lucros de balanço, Costuma assumir especial importância nflS 

empresas industriais. 

C - Correção Monetária das Bai~u 

Quando uma emprêsa retira de operação um equipamento qualquer, a 
contabilidade leva a débito de lucros e perdas o valor escriturado dês se equi
pamento (* *) e a critério qualquer eventual receita oriunda de sua venda. 
Ocorre que êsse valor escriturado é, usualmente, inferior ao seu velor atua
lizado pela inflação. Essa diferença constitui a terceira componente ilusó
ria do lucro de balanço. Desde que se instituiu o sistema de correção mone
tária dos ativos essa componente passou a ser de pouca importância. 

D - Correção Monetária das Variações de Estoques (parcela subtrativa) 

Ao incluirmos os estoques no patrimônio líquido sujeito à desvaloriza
ção monetária raciocinamos como se tooa a valorização dos estoques compra
dos num exercício fôsse creditada à conta de lucros e perdas dêsse exercício. 
~sse raciocínio, todavia, exige uma correção, já que a valorização só é compu
t ada como lucro no ato da venda, e parte dos estoques adquiridos num exer
cício só é vendida (diretamente, ou n09 produtos cem êles fabricados) no 
exercício s·eguinte, Do lucro ilusório calculado pela soma das três compo
nentes acima descritas deve-se pois deduzir uma quarta componente, igual à 
valorização não contabilizada dos estoques existentes no fim do exercício me
IlQ& a correspondente aos estoques do início do exercício. 

São essas as componentes do lucro ilusório dos balanços d~s emprêsas. 
Não é fácil estimá-los ao certo, para o conjunto d'as emprêsas do país. Pode-

(') Fevere iro de 1963, 
(.') DedLtzidas as depreciações, 
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-se, todavia, forn:ar urna idéia quantitativa pelo cálcul.J aproxir:llldo cre ;3[

gumas de !Juas parcelas. A Revista Conju~tura Econômica, nos seus retros
iJcctos anuais pubiicados no mês de fevereiro, vem apresentando a consolida
ção dos balanços das principais sociedades anônimas do país, cenfrontando 
os dados dos dois anos consecutivos mais recentes. Partindo dessa consoli
dação, elaborou-se o quadro abaixo, onde se estimam duas das componentes 
do lucro ilusório : a compen~ação do patrimônio líquido sujeito à desvalori
zação monetária e a percela subtrativa correspondente à corrEção monetária 
das vvriações de estoques. A compensação do patrimônio líquido sujeita à 
desvalorização monetária foi calculada, de modo aproximado, multiplicandc;.se 
a taxa de inflação do E'Xercício pelo saldo, no início do exercício, (extraído, 
portanto, do balanço anterior) do disponível mais o realizável sôbre o exi
gível. A correção monetária das variações de estoques foi calculada multi
plicando-se a taxa de inflação do exercício por 200/0 do aumento de estoques 
entre o início e o fim do ano (êsses 20% equivalem a se admitir wna idade 
média des estoques entre 2,5 e 3 meSE'S, nas datas de balanço ) . Em ambos 
os c s sos a taxa de inflação foi tomada como o aumento relativo durante o 
ano, do índice geral de preços por atacado publicado pela Revista Con juntura 
Econômica. 

/ 
A) Ano . . . ..... .... / 

! 
B) Número de S.A. / 
C) Disponível + res- I 

lizável - exigível I 
(Cr$ milhões) no I 
início do exercício I 

D) Menos: 20% do I 
aumento de esto- ! 
ques durante o ! 
exercício (Cr$ mi- I 
lhões) . ......... : 

E) Saldo (C - D) I 
( Cr$ milhões) I 

F) Taxa de inflação I 
durante o exercí-

G) 

H ) 

cio (%) , 
EXF I 

I Lucro ilusório --
100 

( Cr$ milhões) 
Lucro de balanço 
apurado no exar-
CICIO (Cr$ mi-

\ 
! 
I 

lhões) .......... I 
I ) Percentagem do I 

lucro ,ilusório sô- 1 
bre o lucro de ba- I 

(100 G) I 
lanço (%) I 

H I 

I 

" 

1958 1959 

6 . 818 7.104 

112.876 156.437 

4.725 9.475 

108.151 116.962 

27,9 36,1 

30.174 53.053 

58.399 84 .936 

51 ,7 62,5 

1960 

\ 5 . 587 ! 

I I 
\ 163.873 I 
I , 
1 

I 
I1 

I 
I 

I 
I, 

8.995 

154.878 

32.8 

50.800 

l02 . 849 

49,4 

1961 \ 

6.441 ,I' 

201 . 274 

21. 698 

179.5i6 

50,1 

89 . 968 

168.287 

53,S 

I 
I , 
I 
! 
I 
1 
I , 
, 
I 
I 
I 
r 
i 

1962 

6.822 

298.284 

32 . 168 

266.116 

50,3 

133. 855 

288 . 193 

46,4 

A julgar pelos dados acima, no qumquenlo 1958/62, os lucros ilusórios 
correspondentes à reposição do capital de giro teriam representado, em mé
dia , 52,6% dos lucros de balanço das emprêsas do país. E ssa perc;entagem, 
por si SÓ, já seria suficiente para descrever a gravidade do problema. É ne 
se ressaltar, todavia, que as proporções atuai9 do problema dos lucros ilusó-
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rios devem SIST bem mais a larmantes do que o qml se lê nc.os quadros acima. 
Em primeiro lugar porque os cálculos se referem a um período em que a 
taxa de inflação era de 30 a 50 0/0 e hoje o ritmo inllacionário já atingiu a 
ordem dos 800/0, Em &egundo lugar porque o cálculo não inclui uma com
p:mente importantíssima dos lucros ilusórios, a correção monetária das de
preciações. Diante dessas proporções seria p ouco sensato suprimir ex-abrupto 
a incidência do Impâsto de Renda sôbn' os lucros ilusórios, sob pena de se ani
quilar a sua arrecadação, Em todo o caso també m não se pode deixar a si
tuação como está, condenando várias emprêsas que se descapita lizam em tê 1'

mos reais a pagar não só o impôsto de renda normal, mas também o impôs
t o sôbre lucros extraordinários. Isso não só é fiscalmente in justo, corno t am
bém agrava a d escap ita lização das emprêsas e incentiva a fraude e a evasão. 

3, O impâsto sóbre a correção monetária do ativo 

A correção monetária do ativo de uma emprê~Q nada tem que se possa 
conceituar como lucro. N ão se trata de uma valorização real do ativo, e que 
possa entender-se como um ganho de capital. Trata-se apenas de uma a tuali
zação dos valôres contá beis, em virtude da d E'3valorização da unidade mo
netária , 

Sõbre essa operação a le i exige o pagamento de um impôst c.- de 10 0/0 que, 
nas condições descritas, não passa de um tr ibuto sôbre um rendim ent o ilu
sório. É verdade que a instituição dêsse sistema veio em substituiçã o a um 
outro ainda mais injusto, em que qualquer correção monetária era conside
rada lucro tributável - da emprêsa e do acionista que recebesse a contra
partida em bonif.icações. D e qualquer modo, a permanência do impôsto atua l 
sôbre a correção monetária só pode ser explicada pela p reocupação da rE
ceita fiscal, e nunca por razões funcionais de ordem econômica ou social. 

Em tais condições, o impôstc sôbre a correção monetária do ativo d eve 
entender-se como um verdadeiro impâsto sôbre o patrimônio imob ilizado das 
emprêsas. Para uma firma que atualizasse ao máximo, todo o ano, o valor 
do seu ativo imobilizado, o impôsto de 10%, se pago integralmente no mo
mento da reavaliação, equivaleria a um tri buto oobre o patrimônio fixo a 
uma taxa anual e dada pela fórmula: 

0,1 i 
r - ---- i designando a taxa anual de inflação 

Na realidade, a lei permite que o impâsto seja pago em dOze prestações 
mensais sucessivas, de modo que a taxa r se reduz, na realidade, para: (*) 

0,1 i [ 1 1 
+ 

(1+ i) 
+ .... + 

12 1 2 
(t+i) (Hi) 

12 12 

1' -

1 .., 

J 
ou ~eja: 

11 12 
(1+i) 

12 12 

+ 

0,1 
( i ) 2 

l + i 
r 

12 
O + i ) - 1 

12 

(*) A.dmitlndo q ue " valor nomina l do pa t rimón io imobil izado acompa nh a pro porclo
nalmtnte a inflação , interpela.ua e;eométricamente , 



Por essa fórmula pode-re perceber que o impôsto sôbre a ccrreção mo
nEtária, se interpretado como um tributo sôbre o patrimônio imobilizado, 
possui o defeito de ter a sua taxa de incidência variável ( no sentido cres
cente) com a taxa de inflação. Cem uma taxa de ionflação de 20% ao ano 
o impôsto equivaleria, para UIDa firma que atu alizasse permanentemente o 
seu patrimônio, a uma tributação anual de 1,50/0 sóbn,' o ativo fixo. Para 
uma inflação anual de 50%, essa taxa subiria para 2 ,7 %. Com os preços 
subindo de 80%, para 3,40/0 - o que, em matéria de tributação atual do 
patrimônio é uma taxa extremamente pesada. 

Essas observações deixam claro que o impôsto sôbre a correção mone
tária dos ativos, embora sendo um tributo proporcional, vem se tornando 
cada vez mais pesado para as emprésas, em virtude do recrudescimento da 
inflação. Os 10% foram fixados em 1958, quando a taxa de inflação era 
àa ordem anual de 20%. Hoje, com os preços subindo, pelo menos de 800/0 
ao ano, os 10% sóbre a correção monetária são em t~e tão pesados quanto 
seriam 

3,4 

1,5 
X 10 = 22,7% em 1958. 

Deve-se ressaltar que, como impôsto sôbrl? o patrimônio, o tributo sôbre 
a correção monetária não é tão pesado quanto o que se depreende da fórmu
la acima, já que as e mprêsas não costumam man ter efetivamente atual iza
dos os seus ativos f-ixos. Admit indo que o , ·alor escriturado do ativo fixo 
corresponda apenas a uma fração consta.,te 12 do seu valc1' atualizado, ~ 
taxa r da última fórmula apresen tada seria substituída· por: 

0,1 k ) : 
r -

12 

1 

(1 + i) 1 

12 

1 

Na realidade, como a correção monetária do ativo não pode ser levada 
em conta no cômputo das depreciações dedutíveis do lucrO' bruto, o único es
tímulo fiscal à correção monetária é o alívio do impôsto sôbre os lucros ex
traordinários. A maioria das correções monE"t:ár ias é orientada exclusivamelJ
te nesse' sentido de fugir ao impôsto de lucros extraordinários. 

P ara as sociedades anônimas abertas, no entanto, há uma motivação ex
trafiscal para a correção monetá r ia dos ativos: a d ist ribuição d'e bonifica
ções aos acionistas. Como se sabe, os investidores das Bôlsas de Valôres são 
muito sensíveis ao recebimento de bonificações em ações. Isso costuma es
timular as companhias abertas a corrigirem <) valC1' monetário de seu ativo, 
não apenas por motivos fiscais, mas também com o objetivo de manter o 
prestígio de suas ações no mercado de capitais. Em sumo, as emprésas aber
tas costumam operar com um cOlOficiente k super ic'{' às fechadas. O resulta
do, bastante esdrúxulo, é que o impÔsto sôb re a correção monetária acaba 
punindo mais pesadamente as empr~as abertas do que as fechadas. 

Essas observações sugerem uma revisão do atual impôsto sôbre a· corre
ção monetária do ativo. Provàvelmente não é O caso de eliminá-lo, por mo
tivos de ordem fiscal; a taxa de inflação, todavia, recomenda a :edução da 
sua percentagem de incidência. 

4 . O impÔsto sôbre o lucro imobiliário 

Outro caso conhecido de tributação de lucros ilusórios em nessa legisla
ção fiscal é o impôsto ~ôbre o lucro imobiliát io. O lucro imobiliário, concei
tuado como a diferença entre um prE'ÇO de venda e um preço de compra ex
pressos em moedas de poder aquisitivo di ferente, possui , obviamente, uma 
grande componente ilusória. 
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o impÔsto sôbre o lucro imobiliário tem sido sucessivamente agravado 
pelas últimas reformas da legislação do Impôsto de Rend:!, talvez dentro da 
idéia de que se trata sistemàticamente de um rendimento especulativo. Na 
realidade, a falta de distinção entre lucros reais e lucro~ nominais inverte u 
esse efeito: o impôsto sôbre o lucro imobiliário tomou-se realmente primi
tivo não tanto para as operações especulativas de curto prazo, mas sobre
tudo para as vendas de imóveis adquiridos há muito tempo atrás. 

Um exemplo numérico dá uma idéia do atual pêso do impôsto sôbre 
lucro imobiliário, quando incidente sôbre operação não especulativa. Admita
mos um indivíduo que em 1953 houvesse :ldquirido um imóvel por 100 e 
que em 1963 o revendesse por 1507. Como essa :'Oi a proporção em que au
mentou o custo de vida entre 1953 e 1963, a transação não terá proporcio
nado nenhum lucro real ao vendedor. No entanto, dentro da legislação vi
gente, a operação será entendida como proporcionando um lucro imobiliário 
de 70% d a diferença entre o preço de venda e de compra, isto é, um lucro 
igual a 984,9. Sôbre êsse pseudolu::ro, incidirá um ônus fiscal igual a 
275,7, de acôrdo com a discriminação abaixo. 

Impôsto s / lucro imobiliário : 15 % s / 984,9 

Adicional de 20% s / o i:npÕsto 

Empréstimo co:npuJs5rio (10 % s / lucro) ..... . 

Total .... . ...... . 

147,7 

29,S 

98,5 

2 75,7 

Na transação exemylificada não houve qualquer lucro real. No entanto 
o impÔsto sôbre o chamado lucro imobiliário, com seus apêndices, elevou·se 
a nada menos do que 18,3 % . Em substância, isso nada mais é do que um 
impôsto de transmissão extra, anormalmente pesado. Pode-se argumentar que 
o cálculo acima é exagerado, te-ndo em vista a restituibilidade do empréstimo 
compulsório. Na melhor das hipáte~es, tG"da\;ia, essa restituição se fará e m 
moeda com o poder aqu isitivo reduzido à sua t êrça parte. Se se levasse em 
conta uma restituição nessas condições, o encargo fis::al na transação exem
p !i:icada cairia de 18,3% para 16,10/0 - o que não afeta:-ia a validade qua
liq üva do argumento. 

Cerno contrapartida dessa tributação sôbre lucres imobiliários ilusórios, 
os r.ulÍs variados mecanismos de evasão se têm desenvolvido contra o fisco. 
A s e2crituras lavradas com preços consideràvelmente inferiores aos reais pa
recem hoje constituir a regra em nosso mercado imobiliário. É curioso, nesse 
sentido, observar a quantidade de anúncios de venda de imóveis que já re
cusam, a priori, qualquer pretendente qUE! venha munido de financiamentos 
da Caixa Econômica ou dos Institutos da Previdência Social. 

Por outro lade, cs vendedores procuram diferir ao máximo o pagamento 
do impÔsto. Freqüentemente se encontram contratos de promessa de venda 
com a introdução d e pequenas prestações residuais a perder de vista. O ún;
co objetivo parece ser o de postergar ao máximo a quitação do preço, óe ;nodo 
que o vendedor possa pagar o impâsto em moeda devidamente desvalorizada. 

s. O utros casos de tributação de rendimentos ilusórios 

A falta de diferenciação entre ganhos nom;nais e ganp.os reais leva ainda 
a nossa legislação do Impásto de Renda a tributar várias outras formas ilusó
rias de rendimentos, além das capitadas nos parágrafos precedentes. Um caso 
típico é a tributação dos juros dos d ·Epósitos bancários que, quando percebidos 
por pessoas físicas-, entram na cédula B das declarações pessoais. Por causa· 
da obsoletíssirna lei da usura, as taxas de juros pagas pelos bancos aos seus 
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depositantes são ridiculamente ba:xas em comparação com a t axa de infla
ção. Portanto, em têrmos rE'ais, os depósitos bancários dão prejuízos e não 
rendimentos. Na prática, a tributação dos juros bancários cOmo se fôssem 
rendimentos reais não dá margem a distorções excessivas pelo fate de que 
hoje ninguém deposita dinhE~ro em banco com objetivo de ganhar juros (a 
não ser quando os juros são pagos por fen, mas aí não há problema de in
cidência fiscal). Na realidade, as distorções provocadas pela lei da usura 
já são tão grandes que o impôsto de renda quase que fica sem ter o 'lUe 
distorcer. De qualquer forma o impôsto de renda falha, de:; ponto de v ista 
funcional, ao não distinguir juros nominais de juros reais . 

Os rendimentos dos títulos das sociEdades de crédito e financiamento, 
como as letras de câmbio e es certificados de conta de participação, embora 
sistemàticamente inferiores> à taxa de inflação, são atingidos pelo impôsto de 
renda como se representassem ganhos reais (hoje as melhOres letras de câm
bio, como as do Banco de Brasil, rendem após o pagamento do impôsto o 
equivalente a 55% ao ano, o que está substancialmente abaixo da taxa de 
inflação). Os lucros dos certificados de participação, quando percebidos por 
pessoas físicas, entram na cédula H da d€daração pessoal. Os deságios das 
letras de câmbio, dE' acôrdo com a Lei n .o 4.242 siio tributados de forma me
nos violenta (somente na fonte, 15 % de ímpôsto mais 10% de empréstimo 
compulsório) . Indiscutivelmente, a tributação dêsses pseudo-rendimentos é 
um estímulo ao desvio das poupanças nacionais para a aquisição de moeda 
estrangeira desvio pETfeitamente Indesejável para a economia do país. 

6 . Os prejuízos do fisco 

Como já assinalamos anteriormente, a inadaptação do impôsto d'e renda 
à inflação não penaliza apenas e contribuinte: penaliza também o fi sco. São 
pelo menos quatro essas formas de prE'juízo da arrecadação do impôsto de 
renda: 

A - Salvo nos casos de arrecadação na fonte, o impôsto de renda é 
recolhido em meeda desvalorizada, por basear-se nos rendimEntos do ano an
terior. Para citar um único exemplo, em 1963 a receita total do impôsto 
de renda foi d'e 242,9 bilhões dE' cruzeiros, sendo : 

Impôsto sôbre pessoas físicas . .. .. ... . 

Impôsto sôbre pessoas jurídicas ..... . . 

Arrecadação nas fontes 

To t a I 

27,8 bilhões 

121 ,5 bilhões 

93,6 bilhões 

242,9 bilhões 

Na realidade, as duas primeiras componentes, totalizando 149,3 bilhões 
de cruzeiros, foram arrecadadas com base nos rendimentos auferidos pelos 
indivíduos e pelas emprêsas em 1962. Como entre 1962 e 1963 os preços su
biram, em média, de 72%, (* ) 107,5 bilhões deixaram de ser recolhidos pelo 
fato de o impêsto ser page em mOEda desvalorizada. Se o impôsto de renda 
fôsse necessàriamente recolhido em moeda de poder de compra corrigido pela 
inflação, a arrecadação efetiva teria sido de 350,4 bilhões, isto é, 44,3% a 
mais do que os 242,9 bilhões efetivamente recebidos. Naturalmente não é 
~erto dizer que essas cifras reprE'Sentam o prejuízo do impêsto de renda com 
a inflação, já que os 242,9 bilhões arrecadados provieram, em parte, de ren
dimentos ilusórios que não existiriam se não fôsse a alta geral dos preços. 
Em tod'o o caso, os números mostram que a inflação atua também cootra 
o fisco. 

(') Aumen t o d a l11 " uia anual <.lo Indice Ge ral de Preços por A tacado . 
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B - A incidência sóbre lucros ilus6rios torna, por v&zes, o impSsto de 
tal forma pesado, que estimula e amplifica a evasão. Para citar um exem
plo, muitaS) firmas suportariam o impôsto de r&nda normal, sôbre os seus pseu
dolucros, mas não o impôsto !ôbre lucros extraordinários. Para escapar a 
êste último, acabam também sonegando o primeiro. 

C - A ficção dos valôres históricos muitas vêzes também prejudica o 
Hsco. É o caso dos rendimentos visivelmente subestimados da cédula O, que 
são 6'Stimados> na base de 5% de um valor sistemàticamente desatualizado 
d as propried'ades rurais. 

D - As multas por atraso no recolhimento do impôsto, em médiG de 
32% ao ano, estão totalmente desatualizadas em relação à inflação. Hoje 
é extremamente difícil encontrar qualquer banco comercial que empreste di
nheiro a essa taxa. Para dar um exemplo, abstraídos os compromissos éticos, 
é atualmente lucrativo atrasar o pagamento do impôsto de renda e comprar 
letras de importação do Banco do Brasil (que rE'ndem cêrca de 55% ao ano). 
Fora isso, a inflação estimula o aproveitamento de todos 05 pormenores da 
lei capazes de permitir o diferimento do pagamento do impôsto tal como 
ocorre CC1ll as provisõE'S para devedores duvidosos das p essoas jurídicas, com 
o lucro imobiliário, etc. 

7, SuAesfões para a adaptação do Impósto de Renda à inflação 

Uma adapt ação completa da Lei do Impôsto de Renda à inflação talvez 
constitua um passo excessivamente ousado para ser vencido numa só etapa. 
Não seria difícil prepará-Ia, mas ~e ria quase impossível prever seus efeitos 
sôbre a arrecadação - e o momento não comporta negligências quanto à 
preocupação financeira. As medidas que a seguir se recomendam, visando 
uma reforma tributária imediata, constituem, por isso, um meio-têrmo entre 
o sistema atual e aquilo qUE' se poderia ente':1der como a adaptação total do 
impôsto de renda à inflação. Assim, n ã o se procurará eliminar por comple
to a tributação sôbre 05 rendimentos ilusórios, mas apenas aliviá-la, mc1'
mente n09 casos das distorções mais flagrante-s . Também não se pretenderá 
a proteção completa da arrecadação contra os efeitos da desvalorização mo
netária, mas sõmente a defesa de fisco nos casos Em que a inflação lhe 
acarrete especiais prejuízos. 

Dentro dessa linha de idéias, recomendam-se as seguinte-s medidas para 
uma reforma da Lei do Impôsto de Renda: 

A - Redução do Impôsto sõbre a Correção Monetária de 10% para 6% 
- O impÔsto sôbre a correção monetária do ativo, além de incidir sôbre um 
rendimento ilusório, vem se tornando cada vez mais pesado para as emprê
sas, com o agravamento da inflação, conform e ['Oi demonstrado no parágrafo 
3. Para que hoje, com uma alta anual de preços da ordem de 80% o im
pôsto tivE'Sse incidência equivalente à de 1958, quando a irulação era da 
ordem de 20 % ao ano, sua taxa dever ia reduzir-se de 10% para 4,4%. A 
medida proposta representa urna solução intermediária, procurando conciliar 
os iDterêsses das emprêsas e do fisco. No caso das sociedades anônimas abertas, 
que possuem motivações extrafiscais para a correção monetária, a redução pode
ris ser de 10% para 3%. 

B - Permissão do cálculo das depreciações robre os valóres rorrigidos 
do ativo imobilizado - Como assinalamos no parágrafo 2 do presente es
tudo, uma das fontes de lucro ilusório das emprêsas resulta dos cálculos das 
depreciações com base apenas nos custos históricos dos equipamentos e ins
talações, coruorme exige a atual Lei do ImpÔsto de Renda. A medIda pro
posta visa a eliminar essa tributação de lucros ilusórios, permitindo-se que 
as correções monetârias do ativo sejam levadas em conta no cálculo das novas 
depreciações a serem constituídas. Deve-se assinalar que a perda de arreca
dação re<3ultante dê-sse dispositivo deverá ser coml'ensada, nos primeiros anos, 
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pelo maior estímulo à correção monetária dos ativos e .pelo conseqüente pa
gamento do impÕsto s6bre essa correção. 

C - Permissão do abatimento da uma prOVlSao para cobertura do efeito 
inflacionário sõbre o capital de giro para efeito do cálculo do lucro extraor
dinário das peswas jurídicas - Pelo que vimos no parágrafo 2 do presente 
estudo, as emprêsas que financiam grande parte d"e seu capital de giro com 
recursos próprios costumam apresentar substanciais lucros ilusórios em seus 
balanços. 1!: o caso do lucro absorvido na reposição dos estcques que, com n 
inflação, passaram a custar mais caro; é o caso da desvalorização do dispo
nível e das Contas a Receber - desvalccizeção que não pode ser levada 11 

débito da Conta de Lucros e Perdas, mas que representa, em têrmos reais, 
um prejuízo para a firma. Com o atual ritmo de inflação essas distorções 
assumem especial gravidade, levand'o injustamente muitas emprêsas a cair 
na faixa de lucros extraordinários. 

O id6111 seria corrigir essas distorções para o próprio cálculo do lucro tri
butável. Infelizmente, tal providência acarretaria substancial queda na ar
recadação do impôsto de renda·. O que se propÕe é uma solução interme
diária, sem grandes repercussões desfavoráveis à arrecadação : permite-se a 
constituição de uma provisão para cobertura do ef.eito inflacionário sôbre o 
capital de giro, ded'utível dos lucros apenas para o cálculo do impôsto sôbre 
os lucros extraordinários (e não para o impôsto de renda normal), 

A provisão mEJncionada seria obtida multiplicando-!e a percentagem de 
inflação declarada pelo Conselho Nacional de Economia, pelo capital de giro 
próprio sujeito à desvalorização monetária no início do ano bl*le. ~sse capi
tal de giro seria calculado como a soma algébrica das seguintes parcelas, <!~ 

quatro primeiras rE'Íerentes ao in ício do ano base: 

a) Disponível. 

L) Mais: Realizável, exceto ações, quotas, créditos em moeda es
trangeira, capital a realizar e títulos com cláusula d e.' cer
reção monetária, 

c) Menw: Exigível, exceto os saldos devedores dos empréstimos em 
moeda estrangeira e dos empréstimos com cláusula de 
correção monetária. 

d) Menos : Saldo das provisões, exceto depreciações. 

e) M enos : 20% do aumento do valor dos estoques durant~' o ano 
base. 

D - Extensão do princípio da correção monetarza ao cálculo do impÓsto 
sóbre o lucro imobiliário, e obrigação do pagamento do impÓsto em moeda 
de poder aquisitivo constante - A fim de amenizar a tributação sôbre um 
lucro imobiliário ilusório, em têrmos reais, propõe-se q ue seja estendida às 
pessoas físicas a faculdad e de efetuar a correção mone.tária do custo dos imó
veis transacionados, para efeito do cálculo do lucro imcbiliário. E ssa corre
ção monetária fica ria, atendendo a preocupações de ordem fiscal, sujeita ao 
mesmo impôsto cobrado às pessoas jurídicas pelas correcões ccrrespond'entes 
ao seu ativo imobilizado. O lucro imobiliário real , isto é, ao dife.'rença entre 
o preço de venda e o custo atualizado do imóvel , ficaria sujeito a um im
pôsto mais pesado, de 35%, por exemplo. 

Em contrapartida seriam tomadas medidas de proteção ao fisco t ais como: 

a) Nenhuma escritura de venda, promessa de venda, cessão ou atos 
equivalentes, pela qual um imóvel fôsse transacionado por pre
ço inferior ao seu custo histórico corrigido peJos coeficientes do 
Conselho Nacional de Economia, poderia seT lavrada sem a pre, 
sença de fi scal do Impôsto de R enda; 
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b) o impÔsto sôbre a correção monetária do imóvel e sôbre G 

lucro imobiliário real deveria ser pago €!m 12 prestações mensais 
sucessivas, a primeira vencendo 30 dias após a primeira escri
turo de promessa de venda ou de cessão de direi tos. Qualquer 
atraso no pagamento dêsse impâsto seria punidc com a correção 
monetária dos débitos, de acôrdo com os coeficientes do Con
selho Nacional de Economia. 

E - Vinculacâo do valor das propriedades rurais, declarado ao fisco aos 
limites de obtençã;' de crédito e ao problema das de5&propriações - A agri
cultura se encontra hoje quase qU 5: fora da área de incidência do impôsto de 
renda, em virtude da subavaliação das propriedades. (Os rendimentos da cé
dula G são estimados em 5% do valor das propried'ades, mais benfeitorias.) 
Para estimular os fazendeiros a: declararem ao fisco o valor atualizado de fiuas 
propriedades, sugerem-se duas providências: 

a) vincular a êsse valor declarado o limite de crédito na CREAI, res
peitados certos critérios regionais> e sEtoriais; 

b) estabelecer que, no caso de desapropriação por interêsse social, 
o poder expropriante não sETá obrigado a consignar, para fins de imissão na 
posse dos bens, quantia superior à que lhes tiver sido atribuída pelo pro
prietário na sua última declaraçãc ao Impôsto de Renda, acrescida das even
tuais correções monetárias correspondentes ao aumento geral de preços desde 
essa última d eclaração. 

F - Equiparação fiscal dos juros de depósitos bancários, de títulos públicos 
nominativos e de rendimentos dos certificados de participação das sociedades 
de crédito e financiamento aos deságios de debêntures e letras de câmbio -
Com o fito de atenuar a tributação sôbre os rendimentos imobiliários, ilusórios 
em t êrmos reais, su~ere-se que se limite a 15 0/0 na fonte, sem qualquer pos
terior encargo fiscal , a incidência do impôsto de renda sôbre: 

a) deságios de letras de câmbio (sistema já Em vigor); 

b) juros de depósitos bancários; 

c) juros de títulos da dívida pública nominativos; 

d) rendimentos dos certificados de centa de participação emitidos 
pelas sociedades dE' crédito e financiamento. 

G - Extensão do !1Ístema de recolhimento nas Jontes - Seria interes
sante ampliar a atual área de recolhimento do impôsto na fonte, aumentando 
os limites de tabela do desconto sôbre os rendimentos da cédula C, e sUJei
tando ao impôsto na fonte os juros de depósitos e os rendimentos dos certi
ficados de participação. 

H - Correção monetária do impÓsto devido pelas paS'5oas físicas - D en
tro do princípio de tornar o impôsto de renda o quanto possível neutro em 
relação à inflação, os tributos arrecadados, por lançamento, cêrca de um ano 
a pós a percepção dos rEndimentos de base, deveriam ser pagos com correção 
monEtária. Trata-se de uma reforma talvez excessivamente radical para ser 
instituída abruptamente, sobretudo no caso das pessoas jurídicas que, dentro 
das medidas preconizadas, ainda não ficariam totalmente isentas da tributação 
sôbre lucros ilusórios. Pode-se, todavia, imaginar a aplicação pronta do siste
ma ao impôsto de renda sôbre as pessoas físicas: o impôsto lançado seria 
acrescido de uma percentagem de correção monetária, de acôrdo com coefi
ciente do Conselho Nacional de Economia. 

Como contrapartida, seriam concedidas duas vantagens ao contribuinte . 
A primeira seria a substancial amenização da atual tabela do complementar 
progressivo, o que se poderia justificar pela abolição do privilégio de um 
ano de atraso no pagamento. A segunda consistiria em permitir às pessoas 
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físicas o recolhimento voluntário e antecipado dai provisões para o pagamentu 
do impôsto, no ano de percepção dos rendimentos. Incidindo a correção mone
tária sõme'nte sôbre o débito a pagar, tais provisões assegureriam, ao contri
buinte, as vantagens de um d epósito com cláusu la móvel. Em caso dt' reco
lhimento excessivo das provisões, o excesso seria restituído ao contribuinte 
também com correção mone1ária. 

I - Correção monetária dos débitos fiscais - A fim de desestimular o 
pagamento em atraso do Impôsto de Renda, sugere-se que as quantias devi
das em atraso se'jam reajustadas de acôrdo com coeficientes publicados pelo 
Conselho Nacional de Economia. Para os débitos já existentes dar-se-ia um 
prazo de liquidação antes da entrada em vigor dêsse d'ispositivo. 

J - Substituição do empréstimo compulsório por uma Provisão obriga
tória para Indenizações Trabalhistas - O atual empréstimo compulsório, 
instituído pelos artigos 72 a 76 da Lei 11.° 4.242 de 17 de julho de 1963, 
encerra quatro defeitos básicos: 

a) agrava a tributação d os rendimentos ilusórios; 

b) ajusta-se precàriamente à atu31 estrutura de tributação das 
pessoas físicas ; 

c) revelou-se fiscalmente decepcionante, em 1963, tendo rendido ao 
Govêrno menos d e 19 bilhões de cruzeiros, desmentindo as pre
visões iniciais de 40 a 60 bilhões; 

d) vem criando inúmeras dificuldades d ~' contrôle à Divisão do 
Impôsto de Renda. 

Propõe-se', e m substituição, que se institua, em caráter compulsório, uma 
Provisão para Indenizações Trabalhistas, a ser constituída pelas emprêsas 
à razão de 30/0 sôbre as respectivas fô!has de pagamen to. Essas provisões seriam 
aplicadas em letras do Tesouro, integralmente defendidas contra a desva lo
rizacão monetária, e resgatáveis sempre que as emprêsas tivessem necessi
dad; de efetivar indenizações. Tais l6-tras poderia m propiciar ao Govêrno 
vultosos recursos, atualmente da ordem de 150 bilhões de cruzeircs anuais. 
Isso compensaria com vantagem a eliminação do atual empréstimo compul
sório, bem como a perda d6' receita, resultante da amenização da ~ributação 
dos rendimentos ilusórios sugerida no presente estudo . 

SUPLEMENTO 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS 
LUCROS DE BALANÇO 

1 . 1 - A s ilusões de lucro numa conjuntura inflacionária 

Um dos efeitos da inf1ação consiste em distorcer em cifras os balanços 
das e'mprêsas, assinalando entre os lucros, parcela que nada mais são d o 
que provisões para a manutenção do valor real do patrimônio da sociedade. 
Numa inflação suave êsses efeitos podem ser de pouco relêvo, mas quando o 
processo inflacionário assume violentas proporçõ6'S como atualmente acontece 
no Brasil, as ilusões de lucros podem trazer consideráveis perturbações à vida 
das emprêsas, de um lado, dificultando-lhes a administração, de outro lado, 
sujeitando-as a impostos sôbre ganhos ilusórios. Hoje não são poucas as 
emprêsas brasileiras qu~, em têrmo reais, se descapitalizam imaginando distri
buir dividendos. 

Um exemplo muito simples pode revelar a e><t6'Ilsão do problema da ilusão 
de lucro numa conjuntura inflacionária. Admitamos uma emprêsa que se 
t enha constituído em 1.0 de janeiro do ano X com um capital de Cr$ 
1000 000,00, totalmente realizado em dinheiro. O balanço inicial desia firma 
seria: 



BALANÇO EM 1.0 DE JANÉIRO DO ANO X 

Ativo Passivo 

Caixa: Cr$ 1 000 000,00 Capital: Cr$ 1 000 000,00 

Admitamos que essa emprêsa opere durante o ano e no dia 31 de 
dezembro encerre suas operações, com todos os débitos pagos, E' com o ativo 
resumido a um encaixe de Cr$ 1 500 000,00. A contabilidade, dentro dos 
padrões usuais, registrará um lucro de Cr$ 500 000,00 de acôrdo com o se
guinte balanço: 

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO X 

Ativo Passivo 

Caixa: Cr$ 1 500000,00 Capital : Cr$ 1 000000,00 

Lucro: Cr$ 500000,00 

Total: Cr$ 1 500000,00 Total: Cr$ 1500000,00 

O lucro contábil corresponde, nesse exemplo simples, ao acréscimo nomi
nal do patrimônio da emprêsa. Havendo inflação, todavia, uma parte dêsse 
acréscimo nominal (ou talvez tôda ou mais do que isso) nada mais repre
sentará do que a preseryação do valor real do patrimônio da sociedade. Se, 
por exemplo, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro o nível geral de preços 
tivesse aumentado de 40%, do lucro contábil de Cr$ 500 000,00, Cr$ 400000,00 
representariam um lucro ilusório, destinado apenas a preservar o patrimônio 
real da firma, e somente Cr$ 100 000,00 seriam o lucro real. Se a taxa de 
inflação fôsse de 50%, todo o lucro seria ilusório; se de 60%, teria havido 
um prejuízo real de CrS 100 000,00 e assim por diante. 

No exemplo acima a componente ilusória do lucro de balanço, destinada 
apenas à compensação da inflação, é igual ao patrimônio da emprêsa no início 
do exercício, multiplicado pela taxa do aumento do nível geral de preços. 
Essa regra, todavia, não pode ser gE'l'leralizada para o cálculo em qualquer caso 
do lucro ilusório, pois nem todo o aum€'Ilto do valor nominal do patrimônio de 
urna emprêsa corresponde a um crédito na Conta de Lucros e Perdas. Pode
ríamos, por exemplo, imaginar uma firma cujo patrimônio líquido se resu
misse a um terreno cujo valor nominal acompanhasse o ritmo da inflação. 
Nesse- caso a firma não teria lucros ilusórios, pois a valorização nominal 
do terreno não teria sido incluída na conta de lucros e perdas. 

E sta última observação wgere a regra geral para o cálculo da compO
nente ilusória do lucro do balanço. T e m-se : 

L 

onde: 
L 

i 
P 

o 

t 

V 

P t - V (1 ) 
o 

Lucro ilusório. 

= Patrimônio líquido da emprêsa no início d o exercício, 
expresso em cruze'ires atualizados, 

Taxa de inflação durante o exercicio, 

Valorização nominal do patrimônio líquido não incluída 
na conta de Lucros e Perdas e que não resulte de novas 
subscrições de capital. 

Um "",emplo simples esclarece essa fórmula. Admitamos uma emprêsa 
cujos balanços em 31-12·1961 (*) e 31-12-1962 tivessem sido os seguintes: 

( 0 ) Obl'iamente ésse ~ o b~ l anço de 'ibertura de 1962 , 
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!lALANÇO EM 31-12-1961 
Ativo PassivO 

Cr$ Cr$ 

Imobilizado ... .... . . 100000000 Não exigível . . . . . . . . . 170000000 
(- Depreciações) 
Disponível .. . ... ... . 20000000 Capital 100000000 

Reserval . 70000000 
Realizávd . . . . . . . . . . 140000000 Exigível .. ..... ... .. 90000000 

E~toques 50000000 Conta s a 
Pagar .. 45000000 

Contas a Títulos 
Receber . 80 000000 Descor. -

Ações ... 10000000 tados .. 45000000 
TOTAL . . .. .. ..... . 260000000 TOTAL . ... .. . . ... . 260 000000 

Admitamos que a emprêsa tenha obtido no ~ no de 1962 um lucro con
tábil de CrS; 60 000 000,00, e que seu balanço no fim do exercício tenha sido 
o sei\linte: 

BALANÇO EM 31-12-1962 
Ativo Passivo 

Cr$ Cr$ 

Imobilizado . .. ... . .. 140000000 Não exigível . . .. ..... 230000000 

Capital 100000000 
( - Depredações) Reserva! . 70000000 
Disponível . ......... 30000000 Lucros 

Suspemos 60000000 
Realizável ... . ... . . . . 200000000 Exigível 140000000 

Contas a 
Estoques . 80000000 Pagar 80000000 
Contas a Títulos 
Receber . 110000000 Descon -

Ações .. . 10000000 tad"os ... 60000000 
TOTAL .. . . . .. . .. . . 370000000 TOTAL . . . . . .. .. . . . 370000000 

No ativo dêsses balanços é provável que o imobilizado, os estoques e 
as ações não estivessem com seus valôres atualizados. Admitamos que os 
valôres atualizados dêsses itens, nas respectivas d·aas de balanços, fôssem os 
seguintes: 

Em 31-12-1961 ( cruzeircs de poder aquisitivo dessa data): 

I tem 

Imobilizado 
Estoques • . .. . .. 
Açóes . .. . . . _ .. . 

Valor 
Atualizado 

200 000 000,00 
60 000 000,00 
15 000 000,00 

Valor 
Contabilizado 

100 000 000,00 
50 000 000,00 
10 000 000,00 

Diferença não 
Contabilizada 

100 000 000,00 
10000 000,00 
5000000,00 

.1 115 000 OOO",OG 

~--------------------------------
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Em 3 1-12- 1962 (cruzE·iros de poder aquisitivo dessa data): 

I tem Valor 
Atualizado 

Valor 
Contabilizado 

Diferença não 
Contabilizada 

Imobilizado 320 000 000,00 
90 000 000,00 
22 500 000,00 

140 000 000,00 
80 000 000,00 
10 000 000,00 

180000 000,00 
10000000,00 
12 500 000,00 

Estoques . .. . .. . 
Ações ......... . 

202 500 n'lO,OO 

H averia poi s um patrimônio adicional não contabilizado de Cr$ 
115000000,00 em 31-12-1961 e de Cr$ 202500000',00 em 31-12-62. 

Podemos agora calcular o lucro ilusório da emprêsa. O patrimônio 8tua
lizado da firma E'ffi 31-12-1961 seria o patrimônio contabilizado ( Cr$ 
170000 000,00) mais a diferença não contab ilizsds de Cr$ 115 000 000,0 0, 
isto é: 

P " Cr$ 285 000 000,00 

o aumento do valer nominal do p atrimônio da emprêsa, não levado em 
consideração na C onta de Lucros e Perdas no ano de 1962 teria sido igual ao 
aumento da diferença não contabilizada do patrimônio da empr êsa, isto é: 

V = Cr$ 202 500 000,00 - Cr$ 115 000 000,00 = Cr$ 87 500 000,00 

Admitindo qUE' a t axa de inflação durante o ano de 1962 tenha sido de 
500/0 resulta: 

L i = Cr$ 285000000,00 X 0,5 - 87 500 OOO~OO = CrS 55000000,00 

P or conseguinte, no exemplo em questão, d o lucro de balanço igual a 
Cr$ 60 000 000,00, Cr$ 55 000 000,00 representariam um lucro ilusório ou 
seja, uma provisão destinada apenas à preservação do patrimônio real da 
E'ITlpr~sa, e apenas os Cr$ 5 000 000,00 restantes corresponderiam ao lucro . ea1. 

O exemplo acim a é apenas fictício e de finalidade puramente explica
tiva. O método, todavia, pode ser aplicado em q ualquer caso. A única com
plementação a· faze r consiste em observar que certas variações nominais do 
patrimônio das e mprêsas sã o por vêzes contabilizadas, mas sem interferência 
no cálculo dos lucros d e balanço. Entre estas convém ressaltar as correções 
monetárias do ativo imobilizado feitas na conformidade do art. 101 d o Regu
lamento do Impôsto de R enda, as variações patrimoniais resultantes do rece
bimento de ações em bonificações, ou as variações cambiais no saldo devE-dor 
ou credor dos empréstimos em moeda estrangeira quando comp"ensados em 
contas do ativo ou do passivo pendente. Nesse cálculo a parcela V da fórmula 
acima deve englobar tôdas as variações patrimoniais que não interfiram 
nas contas de resultado (excetuados os resultados de nova" subscrições de 
capital) , inclusive as qUE' t iverem sido contabilizadas nas condições :tcima 
referidas. 

O defeito do método indicado consiste e m ser excessivameme traba;hoso. 
Sua aplicação exige uma prévia avaliação d o p atrimônio da companhia na 
data de cada balanço, o que é uma tarefa bastante árdua. Quando a inflação 
é o principal foco de distorções da rentabilidade, pode-se recorrer a um 
método aproximad'o e de cálculo bem m ais ~imples. :ttsse método será descrito 
nos parágrllf'Os que se seguem : 
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1 .2 - Bases para o cálculo stmpliÍicado da provisão inflacionária l5ôbre 
os lucros 

o método simplificado para o cálculo da componente ilusória dos lucros 
de balanço se baseia nas seguintes premissas aproximativas : 

a) o custo de reposição do ativo imobilizado acompanha a evolução 
do índice geral de preços; 

b) o valor real das açDes e participações no capital de outras com
panhias, eventualmmte possuídas pela emprêsa, acompanha pro
porcionalmente a inflação; 

c) os estoques possuídos p ela companhia só valorizam na proporção 
da alta geral de preçes; 

d) o valor nominal dos débitos ou créditos em moeda estrangeira 
forte acompanha proporcionalmente o índice geral de preços. 

A hipótese b pode ser removida quando a emprêsa possui ações dE.' grande 
negociabilidade nas Bôlsas de Valôres, de medo a se ter a cotação represen
tativa na data de cada balanço. A hipótese d pode ser fàcilmente removida, 
mas os erros de aproximação por ela cometidos podem conside.'rar-se despre
ziveis quando os débitos e créditos em moeda estrangeira não pwsuírem 
gTande E'Xpressividade nos balanços. 

Feitas essas hipóteses, introduzamos as seguintes designações: 

A , = Valor atualizado, no início do exercício, do ativo imobilizado 
que continua na emprêsa durante todo o exercício (não dedu
zidas as depreciações). 

A. Valor atualizado, no início do exercício, do ativo imobilizado 
que é retirado da ernprêsa durante o exercício (não dedu
zidas as depreciações). 

O , Valor atualizado, no início do exercício, das depreci&ç~ 
acumuladas do ativo imobilizado que continua na emprêsa 
durante t odo o exercício. 

O , Valor atualizado, no lDlcio do exercicio, das depreciações 
acumuladas, do a tivo fixo retirado da emprêsa durante o 
exercício. 

A', = Valor contabilizado, no início do exercício, (inclusive- corre
çõ!!'S monetárias) do ativo fixo retirado da emprêsa durante 
o exercício. 

0': = Valor contabilizado das depreciações acumuladas do ativo 
fixo retirado da empresa durante o exercício. 

B , = Disponível, somado ao realizável de valor monetário fixo 
(contas a receber etc.) deduzido o exigível de valor ~one
tário fixo (contas a pagar, títulos descontados etc.) 

E, Valor contabilizado dos estoques no início do exercício. 

(1 + K ,) E, =-Valor atualizado dos estoques no início do exercício. 

&. Valor contabilizado de'3 estoques no fim do exercício. 

(1 + K ,) E , - Valor atualizado dos estoques no fim do exercício. 

(* ) 

F Valor atualizado, no início do exercício, das ações possuldas 
pela companhia ( *) . 

Suporemos que a companhia não venda suas ações d~rante o exerclClO. Se a 
venda das ações se torna uma fonte significat iva de lucros ilusórios , a mttod<llogia 
sugerida exige adaptação. 



Cl Valor atualizadc dos créditos, no inicio do E~erClClO, dedu
zidos os débitos em moeda eatrangeira, não venciveis duran
te o exercício. 

Cc op OP~U! ou ·'O~!p~.1;) ,op OpllZ!lllme .10[llAexercício, menos 
09 débitos em moedas estrangeiras, vencÍvE'Í, durante o 
exercício. 

Cf, = Valor contabilizado, dos créditos, no InICIO do exercício, 
menos os débitos em mOGua estrangeira, vencíveis durante 
o exercício. 

H Saldo das provisões ( excetuados os de depreciação) conta
bilizadas no início do exercício. 

I Valor real das depreciações do ativo fixo durante o exercício. 

I' Valor cClltabilizado das depreciações do a tivo f ixo constituí
do durante o exercício. . 

t Taxa de inflação durante o exercício. 

Dentro da classificação acima, o valor atualizado P o do patrimônio da 
companhia no início do exercício pode calcular-se pela fórmula: 

P . = A, + A. - D, - D, + B , + ( 1 + K , ) E, + F + C, - H (2 ) 

As variações, entre o início e o fim do exercício, do valor monetário do 
patrimônio líquido, não resultantes de novas subscrições de capital e não 
levados em conta na de lucros e perdas, compõem-se das seguinte, parcelas: 

a) Valorização, com a inflação, do ativo fixo já existente': 

V, = t (A, - D l) ( 3) 

b ) Valorização, com a inflação, das ações possuídas pela companhia: 

V . = tF (4) 

c ) Valorização com a inflaj;ão, dos créditos, deduzidos os débitos em 
moeda estrangeira não vencidos no exercício: 

V. = te. (5) 

d ) Acréscimo das diferenças não contabilizadas no valor dos estoques: 

V. = k,E, - k,E , (6) 

e ) Diferença entre as depreciações constituídas durante o exercício, 
contabilizadas e efetivas : (*) 

V. = I' - I (7) 

f ) Diferença entre o valor contabilizado e o atualizado no início do 
exercício, do ativo fixo retirado da emprêsa durante o exercício: 

V . = ( A'. - D'. ) - ( A, - 0,) (8) 

Totalizando essas parcela. resulta: 

V = t(A, - D, ) + tF = tG, + k"E. - k,E, + I ' - I + A', - 0'. -

- A, + D . (9) 

Aplicando-se a fórmula ( 1) obtém-se a seguinte fórmula para o cálculo do 
lucro i1ulório: 

(.) V. tem habitualmente s inal nega til·o. pois as depreciações con teb il izadas são na 
base do custo histórico nominaL dos equipamentos e instalações . enquanio as eleti
yas deve riam ser calculadas c om base nos valOres atua l izadcs . 
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L 1 = t [A, - D. + R + (1 + k, ) E , = G , - H] + k,E, - k.E, + 

+ I - I' = (A. - D , ) - (A', - D', ) (lO) 

Essa a fórmula para o cálculo do lucro ilu~rio. O p arágrafo seguinte 
simplificará o uso dessa fórmula adaptando-a à prática. 

1.3 - Método prático para o cálculo do If.1Cro ilusório 

A última fórmula do parágrafo anterior sugere o (lesdobramento do lucro 
ilusório em quatro parcelas, a última das quais subtrativa: 

a) Compensação do patrimônio sujeito à desvalorização monetá ria: 

L = t [A - D + R + ( 1 + k ) E I = G
2 

- H] 
11 2 2 I 

(11) 

b) Correção monetária das depreciações: 
L

i2 
= I - I' 

c ) Correção monetária das baixas do ativo fixo: 

L i3 = CA
2 

-B
2

) - (A'2 - D'2) (13) 

d ) CorrEção monetária das variações do estoque ( p arcela !ubtrativa) : 

L = kE - kE (14) 
i ~ 4 2 I 1 

O lucro ilusório total será: 

L = L + L
í2 

+ L -L OS) 
í il 13 i4 

Examinemos em pormenores o cálculo, na prát ica, dessas componentes: 

a) Compensação do património sujeito à desvalorização monetária 

Em compensação calcula-se multiplicando-se a taxa de inflação do exer
cício (t) pelo patrimônio líquido sujeito à desvalorização monetária, o qual 
se compõe das seguintes parcelas: 

a, - Valor depreciado, atualizado para o início do exercício, do ativo_ 
imobilizado retirado da operação no exercício. 

8a - Disponível, mais as parcelas do realizável de valor monetário fixo 
(contas a receber. etc.), menos o passivo exigível d e valor mone
tário fixo (contas a pagar, títulos descontados etc.), no início do 
exercício. 

ao Valor atualizado dos estoques no início do exercício. 

s.. Valor atualizado, no início do exercício, dos créditos menos os d ébi
tos em moeda estrangeira, vencíveis no exercício. 

a. - Merws : saldo das p rovisões no início do exercício, excetuadas as 
depreciações. 

A segunda e a quinta parcelas pod <.m ser obtidas diretamente nos bala n
ços. O valor atualizado dos equipamentos baixados no exercício calcula-se sub
traindo do custo histórico dêsses equipamentos o saldo acumulado de suas 
depreciações, multiplicando-se o resultado pelo coeficiente da correção mone
t á ria desde o ano d e sua aquisição até a data do balanço. O valor atualizado 
dos estoques se determina multiplicando-se o seu valor contabilizado por um 
coeficiente de correção monetária 1 + k" em função da idade média dos 
estoques. Finalmente, o valor atualizado dos débitos menos créditos em moeda 
estrangeira, vencíveis no exercício, determir.n-se pela aplicação da taxa cambia l 
adequaqa. 
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DE!'Ve-se notar que as parcelas a" e a , cã o soma! algébri~!, e como tal 
podem ser dotadas do sinal positivo ou negativo. 

b) Correção monetária das depreciagães constituídaIJ no exercício 

Por exigoocia da legislação do impÕsto de renda, e geralmente por tra
dição contábil, as depredações constituídas em cada exercício são calculadas 
a partir de!! custos bistóricos dos equipamentos P. instalações. Sucede que com 
a inflação essas previsões se tornam incapazé"S .le atender às necessidades de 
reposiçã o dcs equipamentos e instalações cujo custo ~e eleva com a desvalori
zação monetária. A depreciação efetiva deveria calcular-se a partir dos valôres 
atualizados e não dos h istóricos do~ eqwpamentcs. 

A d·epreciação efetiva pode ser calculada distribuindo as depreciações 
contabilizadas segundo os 3IIOS dê· aquisição dos equipamentos e aplicando-se 
os devidos coeficientes de correção monetária. A diferença entre as depre
ciações corrigidas e as contabilizadas constitui a segunda componen~ ilmória 
d os l\lcros de balanço. 

c) Correção monetária das baixas do .tivo lixo 

Essa correção monetá r ia resulta dE! diferença entre dois valô res depre
ciados do ativo fixo retirado da emprêsa no exercício: o atualizado para o 
início do exercício e o contabilizado. O valor atualizado para o início do 
exercício se obtém como f'Oi descrito no item a, acima. O valor contabilizado 
consiste no valor histórico, mais correções monetárias (nos têrmos do art. 101 
do Regulamento do Impôsto de Renda), menos o saldo acumulado das depre
dações. 

d) Correç3o monetária dali variaçõ~ do estoq~ (parcela wbtrati;ra) 

Essa correção m onetária cODsiste na diferença entre a valorização conta
bilizada dos estoques no fim e no início do exercício. 

O cálculo dessas valorizações se faz aplicando ao valor contabilizado dos 
estoques a taxa de inflação no period o corrEspondente à idade média dos esto
.ques. A idade média dos estoques pode ser aproxirnadamente calculada como 
-sendo igual à metade do seu período de rctação. 
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ANEXO N .o 3 

PROGRAMA DE ESTUDOS DA REFORMA 
TRIBUTARIA 

Documento de 

T rabalhe 0. 0 4 



DISCRIMINAÇAO E GENERALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 
SôBRE A RENDA 

OCTÁVIO GoUVEIA DE BULHÕES 

Parte substancial dos lucros das emprêsas é retida, a despeito da unifor
midade da incidência do impôsto. À vista dessa circunstância, pareceria dis
pensável a proposta de uma graduação tributária qu€.· tivesse por finalidade 
o estímulo à poupança. Se fizermos, porém, um exame mais detido do 
que vem OCOITffido na produção, acabaremos por compreender que o estímulo 
à poupança se impõe e tanto mais urgentemente quanto mais ràpidamente se 
verificar o imperativo de uma política de estabilização mon€'tária. 

Há muitos anos se fala no combate à inflação e os preços prosseguem 
em alta. Estamos, porém, passando por uma fase de tão pronunciada desva
lorização monetária que a recuperação do valor do cruzeiro é, agora, inadiável, 
não sàmente pàa .sucessão dos desajustamentos sociais que estão ocorrendo, 
mas pela própria situação das emprêsas que se vinham beneficiando do :rurto 
inflacionário. A rapidez da generalização da alta dos preços das mercadorias 
e serviços está forçando um aumento desproporcionad'o do capital de giro, 
o que obriga os empresários a reterem somas elevadas dos lucros na ativi
dade comercial. Essa aplicação, muito embora facilit€.· a percepção de lucros 
reais, nem por isso significa investimentos . O lucro é retido para preservar 
o que E"Xiste e não para expandir a produção e muito menos melhorá-Ia. 

Em estudo recentemente distribuído, o Sr. Mário Henrique Simonsen 
demonstra que comparados os lucros de balanço das emprêsas com a dife
rença entre o realizável e o exigível, corrigida essa diferença de acôrdo com 
a evolução dos índices de preços, verifica-se que a metade dos lucros apurados 
é ilusória. Por que ilusória? Porque se todo o lucro apurado fôsse distribuído 
ou aplicado em novos investimentos, haveria falta de recursos para renovar 
as disponibilidades e os estoques da emprêsa. 

Note-se que o estudo do Sr. Henrique Sirnonsen abrange os balanços de 
1958 a 1961. Se êle considerasse os de 1962, talvez assinalasse uma exigência 
de reposição consideràvelmente maior. Senão, vejamos: na consolidação dos 
balanços de 1961, a diferença €.ntre o realizável e o exigível é de 298 bilhões 
de 'cruzeiros, dos quais 149 bilhões deveriam ser destinados à renovação do 
disponível e d os estoques. Um ano depois, em 1962, a difE'I'ença entre o reali
zável e o exigível passou a 430 bilhões de cruzeiros, dos quais 344 bilhões ' 
deveriam ser utilizados para a renovação de disponível e dos estoques, dei
xando um saldo de 87 bilhões de cruzeiros em confronto com o de 149 bilhõ~ 
de cruzeiros, em 1961. 
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Poder-se-ia alegar que, de qualquer modo, os lucros apurados são substan
ciais, tanto assim que superam a desvalorização monetária, indicando a exis
tência de lucros reais. Cumpre, porém, assinalar que além dos requisitos de 
capital de giro, há a considerar a renovação dos equipamentos e das instalações, 
cuja Es timativa é impossível no momento, por d e ficiê ncia de dados. É de 
admitir-se, porém, que a intensificação inflacionária deva encarecer sobremodo 
a reposição de equipamentos, urna vez que a nossa indústria de máquinas 
ainda se acha em fase de início de produção e as importações, devido ao 
grande dE'sequilíbrio do balanço de pagamentos, são notoriamente difíceis. 
O Govêrno, por exemplo, impede a compra de máquinas no exterior, mediante 
operações de crédito. E o pagamento à vista com tõdas as sobretaxas que 
existem é operação inexeqüível. 

Nestas condições, ainda que ponderáveis os lucros apurados, depois de 
deduzidas as exigências do capital de giro, há muitD o que d6<1uzir para 
atender ao capital fixo. Entretanto, os obstáculos à realização dos investi
mentcs aumentam à medida que ~e intensifica a inflação, motivo porque se 
aCEntua a distribuição de lucro~, parte dos quais representa verdadeira des
capitalização. Em face das diminutas oportunidades para investir, os lucros 
distribuídos são orientados para o consumo, induzido pelas altas sucessivas 
dos preços. Em matéria de aplicação de eccl1omias, há visível preferência 
pela aquisição de títulos de empréstimos dE' prazo curto e médio, todos 
é!es p rom ovidos pela necessidade de capital de giro, quer na esfera particular, 
quer na esfera govE-rnamentaI. 

Atingimos, pois, Settl sombra de dúvida, a um ponto da evolucão infla
cionária que se mostra incompatível com o deSEnvolvimento econôm-ico. 

I I 

A intensificação da queda do valor d o cruzeiro deturpa consideràvelmente 
o impôsto de renda quando êste incide sõbre acréscimo de lucros, como ocorr;? 
com o impâsto de lucros extraordinários, ou recai sôbre acréscimo de 
importâncias que se destinam à preservação do capital. 

Autoridades fiscais e contribuintes estão prE"Ocupados com essa detur
pação, uma vez que ela incorre em desrespeito ao espírito da lei. Quando 
a lei estabeI6-ce, por exemplo, que os lucros devem estar sujeitcs a um impôsto 
adicional - o de lucros extraordinários - no que exceder a 300/0 do valor 
do capital, obviamente essa percentagem só tem significação se hOUVEr cons
tância no valor da moeda cu, no caso de sua depreciação, houver a correção 
correspondente no valor do capital. Quando se considera despesa a quota 
destinada a repor os equipamentos em relação a seu custo inicial, a limita
ção dessa quota somente tem significação se a moeda fôr constante. Desde 
que a substituição exija soma muito superior ao valor inicial, por fôrça da 
depreciação monetária, obviamente a quota de deprociação não poderá ser 
constante. 

Muito se tem d'iscutido sôbre essas ccrreções e prevaleCE' uma tendência 
geral para aceitá-las. Cumpre, porém, assinalar que a int&l1sificação infla
cionária 'exige uma série CH:scente de acertos, correções e ajustamentos, que, 
por sua intensidade, perturba a administração. Mas, ainda que admitíssemos 
a hipótese de chegarmos com relativa fa-cilidade à estimativa do lucro em 
têrmos de valor reral e assim impedíssemos a taxação de lucrcs ilusórios (causa 
do extraordinário incremento da evasão e da sonegação) êsse grande trabalho 
poderia representar uma iniqüidade tributária. D e fato, os salários, embora 
reajustados periOdicamente, não o são de maneira uniforme. Cada vez se 
reduzem mais os escalões de vencimentos que se acham sujeitos ao impôsto 
de renda, sem uma compensação equivalente na graduação do impâsto prO
gressivo, não obstante a correção automática de sua base . Dêsse modo, a 
renda oriunda do trabalho acabaria por pagar impôslo relativamente mais 



pesado do qUE: a percebida sob a forma de lucros. E isso é tanto mais verda
deiro se considerarmos o impôsto sôbre dividendos na fonte. 

Devemos, sem dúvida, corrigir os erros grosseiros. Não podemos, porém, 
ter a veleidade dI'.' propor um sistema tributário mais aperfeiçoado, notada
mente em relação ao impÕsto de renda, para execução imediata, enquanto 
prevalecer a qUE-da do valor do cruzeiro, de maneira sistemática e violenta. 
Porisso mesmo, não podemos deixar de apresentar um estudo de reforma 
tributária sem preclpuEUnetlte subordiná-la a um programa de estabilização 
monetária, mesmo porque a proposta de reforma é no sentido de dar apoio à 
política de estabilização da moeda. 

IH 

A re forma tributária tem sido encarada, e acredito que- acertadamente, 
como reforma capaz de atender à ev olução econô:nica e sccial do país, por 
vários anos. É um trabalho de longo alcance, motivo porquf.· abrange a rees
truturação administrativa do M inistério da Fazenda. Isso, porém, não qUE'!" 
dizer que medidas urgentes sejam descuradas e, dentre elas, está certamente 
a utilização do instrumento fiscal como ponto dE' ~poio à p :l lítica de estabi
lização monetária. 

O pl"Tigo dos programas de estabilização repousa no risco de prolonga
mento dos primeiros impactos de restrição que visam a diminuir a aceleração 
da alta dos preços. Dispositivos fiscais que facilitem os inVE'Stimentos são, 
pois, de grande valia nessa oportunidade, porque as restrições que venham 
a ocorrer em alguns setores podem SE" sobejamente compensadas com a ex
pansão dos investimentos. Permite-se, assim, aumentar a lucratividade em 
têrmos reais, ac mesmo tempo em que' se reduz a lucratividade em têrmos 
especulativos. 

Poder-se-á alegar que o est ímulo à capitalização e aos investimentos sig
nüica diminuição de exigência no impôstc de renda, providência que pode 
entrar em confl ito cem a necessidade de aumento d a receita tributária para 
atend'er ao deficit orçamentário, fonte precípua da inflação. 

Ê sse conflitc, p orém, será anulado se seubE,mos conjwgar a graduação 
tributá ria com a generalização de sua incidência. 

A generalização tributária é plenamente compatível com os requisitos 
da eqüidade fisca l e com os propósitos da capitalização. 

Impõe -SE' a generalização tributária porque p arte substancial do dtdicit 
de caixa d o Tesouro provém de aumentos crescentes da despesa de pessoal. 

O s grandes acréscimcs podem ser registradOS & partir de 1956, confo rme
o quadro baixo : 

Civis e Militares .. . 

Autarquias ........ . 

TOTAL ... _ . .... . . 

QUADRO 
bilhões de cruzeiros 

I 1 '--
1955 1956 1957 1958 I 1959 I 1960 1 1961 1962 

1 I I 
17,9 34,0 32,1 37,3 52 ,3 66,0 59,5 

4,5 8,1 8,9 10,7 13,9 17,6 30,5 

22 ,4 42,1 41 ,0 48,0 66,2 83,6 90,0 

235,3 

55,8 

291,1 

Entre 1956 e 1962, a despesa de pessoal, nos ~erviços federais, aumen
tou de 12 vêzes. É bem verdade que nesse período c~ preços subiram bastant • . 
A alta, porém, foi em tórno de 5 vêzes, ou seja, menos da metade da evo
lução da despesa com pessoal. 
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Note-se que o aludido Quadro I é incompleto. O Centro de Estudes 
Fiscais do Instituto de. Economia da Fundação Getúlio Vargas fêz uma aná
lise bem rrUnuciosa das despesas públicas sob a orientação de Margaret H. 
Costa. Completando êsse trabaJho convém mencionar o estudo do Sr. Anibal 
Vi lela, sôbre as emprêsas do Govêrno, ne indústria, nos transportes e nas 
comunicações. Ao analisar as receitas e despesas da Rêde Ferroviária, o 
S r_ Vilela nos indica o seguinte re&ultado: 

DESPESA 
ANOS RECEITA DESPESA DEFICIT DE 

PESSOAL 

Milhões de cruzeiros 

1959 11.264 25.785 14.521 15.700 

1960 13.495 32.749 19.254 21.100 

1961 20.788 57.586 36.798 35.200 

1962 30.480 96.451 65.971 62.800 

Pràticamente o delicit corresponde à fôlha de salários. Podemos, assim, 
considerar que os delicit s das organizações do Estado, que se refletelll sôbre 
o Tesouro, são substancialmente provenitmtes de despesas com pessoal. Com
pletarefilos, dêsse modo, o quadro anterior, com o seguinte, que nos parece 
expressivo: 

1) Salários, vencimentos . 
2) Inativos, pensionistas, 

salário-família 
3) De/icits das Autarquias 
4 ) DeJicits nos Transpor-

tes ................ . 
5) Deficits nas Comunica.-

ções ...... . .. .. . . .. . 
6) Total .. .... ..... . 
7) Taxa de Inflação ... . 
8) Acréscimo nominal da 

despesa ..... .. .... . 

(~) 100 

9) Valor real da despesa 

(6 - 8) 

QUADRO II 
( Bilhões de cruzeiros) 

1956 1957 1958 

34,1 

6 ,6 
4 ,9 

10,4 
0,4 

!'> 'iA 
18,7 

10,5 

45,9 

32,2 

13,1 
18,8 

10,9 
3,0 

78,0 
12,7 

9,9 

68,1 

37,4 

15,7 
31 ,2 

11,1 
2,8 

93.2 
27,9 

27,5 

70,7 

1959 

52,3 

24,3 
64,2 

16,0 
1,1 

157,9 
36,1 

57,0 

100,9 

1960 

66,1 

34,1 
74,5 

22,0 
1,7 

198,4 
32,8 

65,1 

133,3 

1961 

59,6 

51,9 
102,4 

43,2 
12,2 

269,3 
50, 1 

134,9 

134,5 

1962 

235,3 

74,6 
177,6 

80,3 
21,4 

589,2 
50,3 

262,3 

292,9 

Entre 1956 e 1962 hcuve uma expansão de despesa com pe!soal em 
têrmos e valôres reais, de seis vêzes. Foi um acréscimo de 247 bilhões de 
cruzeiros, que deve ter contribuído para exercer enorme pressão sôbre o 
consumo, notadamente em 1962, que registrou um acréscimo abrupto de 
158 bi1hõe. de cruzeiros. 

Os acréscimos salariais Sl' fizerrur. sentir em fins de 1961, o que é assi
nalado nas rubricas 3, 4 e 5 , que acusam um aumento de despesas de 60 bi-
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Ihões, e prosseguiram no curso de 1962. Explica-se, assim, como os preços, 
em 1961, cuja t8lCa de aumento, em junho, se mantinha ao nível de 10/0 
ao mês, tenham subido, ràpidamente, para 4 % ao m ês, para chegar à taxa 
de 6%, em 1963. 

Tão violenta a lta nos preços provocou, naturalmente, acentuada redução 
no poder de compra. Volta-se, agora, em 1964, a programar substancial e le
vação salarial , já iniciada com o aumento de 100% do salário mínimo. N ão 
há fôrças para reduzir o nh'el de remuneração do trabalho, mormente quando 
os preços estão em vertiginosa ascensão. Mas, SEm sombra de dúvida, há 
lugar para a imposição genérica do impôsto de renda, abrangendo a renda 
de todo aquêle que perceber remuneração superior ao salário mínimo. O que 
auferir renda modesta, com encargos de família, ficará isento . Se, entretanto, 
sua renda fôr um pouco maior, comE'Çará a contribuir, em proporção módica, 
mas o suficiente para reforçar a receita do T esouro. 

Note-se que a adoção do impôsto só pederá ter lugar E'I'Il 1965, o que 
constitui sério problema a não ser que sejam tomadas providências especiais 
em relação a 1964. Arrolar essas medidas escapa à finalidade desta exposição. 
Cabe, porém, mencionar a preservação, no curse dêste ano, de impostos sõbre 
lucres ilusórios, a exigência, ainda que exagerada, de empréstimos compulsó
rios, e a supressão de aumentos retroativos de salários. Seria estultice 
repetir o êrro que praticamos em 1962, cuja intE'llsidade pode ser avaliada 
no quadro lU, anexo, por onde se verifica que as despesas de pessoal foram 
consideràvelmente maiores do que a receita tributBria de impostos diretos e 
indiretos. É necessário, entretanto, que sejam desde logo assentadas em lei, 
para 1965, as correções indispensáveis a uma economia em desenvolvimento. 
Seria, pois, estrut urado um sistema de impôste' de renda p or meio do qual 
fôsse genérica a sua incidência, de modo a permitir receita sui~ciente para 
o T esouro, e por um processo seletivo de incidência t ributária, destinado a 
estimular a expansão econômica. 

QUADRO I! I 
U N I Ã O 

(Bilhões de cruzeiros) 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

I 
Salários e O rdenados 
do Govêrno Federal ~4,1 32,2 37,4 52,3 66,1 59,6 235,3 
Pagamento a Inativos 
Pensionistas, Salário 
lamília, etc. 6,6 13,1 15,7 24,3 34,1 51,9 74,6 
Delicits das Autar-
.quias Federais 4,9 18,8 31,2 64,2 74,5 *102,4 *117,6 
Vel iCÍts nos T ranspor-
'!es •. . •. .... . •.• • o. 10,4 10,9 11,1 16,0 22,0 43,2 80,3 
J)elicit~ nas C omuni-
cações .. ... . ... . .. . 0,4 3,0 2,8 1,1 1,7 12,2 21,4 
Tot a l .......... 56,4 78,0 98,2 157,9 198,4 269,3 589,2 

n 
Tributos Diretos 26,2 30,3 35,4 50,5 66,6 90,9 126,0 
1'ributos Indiretos 35,4 44,6 66,3 ~2,4 132,8 196,6 328,7 

Tota l ....... ... 61,6 74,9 101,7 142,9 199,4 287,5 454,7 
II! 

Saldo ( lI-I) 5,2 - 3,1 3,5 - 15,0 1,0 18,2 - 134,5 
% de 1 em 11 .... .. 91,6 104,1 96,6 110,5 99,5 93,7 129,6 

* Dados preliminares. 
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1Il 

o incentivo à poupança, proporcionado PE-lo impásto de renda é plen-a
mente exeqüível, desde as mais modestas economias dos indivíduos às mais 
vultosas importâncias das grandes emprêsas. 

Da renda global dos indivíducs poder-se-á admitir deduções, dEntro de 
certos limites, de im[JOrtâncias destinadas: 

1 ) aos depósitos nas Caixas Econômicas (não 05 depósitos em conta 
corrente) ; 

2) à aqulslçao de ações novas, lançadas p elas emprêsas, para expansão 
de suas atividades; 

3) à aquisição de títulos de empréstimos, quando lançados pelo Tesouro. 

Tão prolongada se apresEnta a inflação brasileira que a medida acima 
sugerida exige algumas complementações. Além disso, o incentivo à comp ra 
de ações e de títulos do Govêrno reque,. certo númeTo de medidas que se rela
cionem com a atividade empresarial e com o mercado financeiro. 

El:aminaremos ne·:;te capítulo o aspecto mais simples dos efeitos inflacio
nários. A intensidade da desvalorização da moeda foi muito acentuada e pro
longada e, por isso, mesmo que' se venha a conseguir extraordinário êxito na 
estabilidade do cruzeiro, ainda assim, por muitos anos, será necessário adotar 
uma cláusula de garantia contra a eventual desvalorização da moeda em 
qualquer operação que Envolva remuneração fixa, isto é, o pagamento de juros. 

É fácil observar que existem pessoas, geralmente com disponibilidades 
limitadas, que preferem aplicá-las em depósito na Caixa Econômica, ou, 
quando muito, empregá-las na compra de títulos do G ovêrno_ Dese-jam 
formar uma reserva, para fazer face a imprevistos, ou procuram acumular um 
pecúlio com vistas à residência própria. Seus propósitos são bem diferentes 
daqueles que economizam para investir. É, t ambém, observável, nas grandes 
emprêsas, a necessidade' da fC'rmação de reservas para atender a compromissos 
próximos ou a pagamentos de despesas prováveis. D estacam-se, nesses casos, 
as companhias de seguros e instituições de previdê ncia , que nem sempre podem 
a ssumir o risco da aplicação das reservas em investimentos. 

Para êsse gênero de poupança - mais de caráter de reserva d o que de 
economia - os depósitos na Caixa Econômica e os títulos de empréstimos 
d c' Govêrno constituem o ideal, desde que assegurado o valor do depósito ou 
do .apital emprega.do na compra do título. 

As Caixas Econômicas estarão em condições de assegurar a constância do 
valor dos depósitos (depósitos que caracterizam a poupança e não contas de 
movimentos) se, por seu turno, forem habilitadas a exigir dos mutuários con
tribl!içõe, adicionais que atendam à eventual desvalorização da moeda. 

A concentração de pequenas economias nas Caixas Econôm icas consti
tuiria a fonte precípua de financiamento de construções residenciais, em larga 
escala. 

No que concerne aos títulos do Govêrno, o legislador já re::onheceu o 
imperativo da cláusula de garantia contra a depreciação da moeda . A eficácia 
dessa cláusula só se faz sentir quando o Govêrno faz prevalecer razoável 
estabilidade monetária. Do contrário, as desconfianças superam a oferta de 
garantia, o que é compreensível . Se o Govêrno se mostra incapaz de assegurar 
certo equilíbrio ao orçamento e os deficits se agravam e se 2cumulam, as possi
bilidades financeiras do Go,'êrno de cumprir seus compromissos se enfra
q uecem. 

Assegurar, pois, a constância de- valor do capital aplicado em titules é 
parte integrante do programa de estabilização e do saneamento do mercado 
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financeiro, hoje perturbado com a enxurrada de títulos de prazo curto, oriun
dos de depósitos obrigatórios. (Êsse SS'pilcto d o ~oblema será examinado no 
capítulo V). 

Quanto às ações, seus valôres !e adaptam mais fàcilmente à evolução do 
poder de compra da moeda. Todavia, impõe-se a regularização da conduta 
financeira das emprêsas e o saneamento do mercado de capitais. 

No qU6 concerne à conduta financeira dOas etnprêsas há um problema pre
liminar a ser exposto, que examinaremos a seguir. 

IV 

A finalidade do estímulo à poupança é a" d e r'acilitar a acumulação de 
r ecursos, em favor da expansão econômica. Mas, não poucas vêzes, a acum u
lação de recursos se associa à concentração de riquezas, fenômeno muito dife
rente do propósito que se tem em vista estimular . 

-A concentração de recursos depende da técnica de produção. Há predu
ç ões que podem ser realizadas com tôáa a eficiência em diminuta escala. 
Outras são anti econômicas em dimensões restritas . Com o aperfeiçoamento 
da p rodução, muitas instalações que eram consideradas indivisíveis no pas· 
sado, estão sendo divididas com eficácia. H oj e, são construídas u :inas side
rúrgicas d e pequeno porte, t ão eficientes ou mais d o que as usinas de gran
d es proporções. Havemos, porém , de convir que a divisibilidad Eo' dos fatôres 
ainda não atingiu a um estágio capaz de eliminar as economias de ascala. 
A concentração de recursos é, ainda, muito freqüente e, de qualquer tnodo, 
mesmo subdivididas as escalas, o requisito de capital é elevado. Não precisamos, 
entretanto, associá-lo à concentração de riquezas. Parece-nos plenamente exe
qüível uma pol ítica econômica capaz de conjugar a concentração de r ecu rsos, 
por imperativos técnicos, com a difusão do capital. 

Financeiramente nosso problema consiste em relacionar os investimentos 
a b reinvestimento de lucros ou à obtenção de capital no mercado, indicando a 
preferência de um sôbre o outro. 

O reinvestimento de lucros é uma garantia empresarial e notável al avanca 
de p rogresso econômico. É preciso, porém, que o reinvestimento se limite ao 
âmbito dos recursos da emprêsa, isto é, que seja parte dos lucros n ormais, 
do empreendimento. Bem sei o quanto são imprecisas as expressões ' lucros nor
mais" e " lucros extraordinários". H á muito de arbítrio na espe...--ificação de 
uns e de outros. Mas, ao menos, qua ndo mste relativa estabilidade monetáúa, 
podemos considerar antieconômicos os acréscimos de lucros, que resultam do 
acréscimo de preços. " 

A elevação de preços, para reforçar a soma de lucros, é um ê rro quer 
do ponto de vista da coletividade, quer do pon t o de vista da própria emprêsa. 

Ao falar em êrro, não pretendemos dizer que os empresários cometam 
o grosseiro descuido de forçar o aumento de receita sem medirem o r isco 
das modificações na quantidade procurada. O êrro é mais sutil. Consiste na 
subestima do poder das substituições e, portanto, na superestima das vanta
gens do reinvestimento de lucros. 

Além do aspecto ligado à formação dos preços, convém ressaltar que 
precisamente por ser mais difícil a obtenção do capital no mercado, os .:i-mpre
sários, nesse caso, são mais cuidadosos no planejar a expansão. Evitam, com 
maior m inúcia, os desperdícios e se preocupam com os inconvenientes eco
nômicos e sociais do "gigantismo", cuidados que deixam de prevalecer ante a 
fac ilidade do reinveostimento de lucrvs. 

Por fim, é conveniente acrescer q ue a amplitude exagerada do empre
endimento, alem áe provocar desperdícios, e, portanto, contribuir para a 
redução da p rodutividade econôm ica, propicia uma concentração de riquezas 



em p rej uízo de bem~star mcial. O pGrc:E'lamanto do capi!d é de ?r~cípua 
importância para uma economia que se desenvolve em regime de p~opriedadc 
particular. 

Tôdas essas considerações nos conduzem a uma conclusão um pouco dife
rente da que vínhamos admitindo até agora, ou seja, a d a conveniência de 
fazer incidir um impâsto menor sôbre o lucro reinvestido e um impôsto :nais 
pesado sôbre o lucro distribuído. Em princípio, em um país em evolução, j)3rece 
muito acertado favorecer os reinvestimentos e desestimular ê dist ribuicão de 
lucros. No caso, porém, de emprêsas cuja escala de produção possibilita sua 
influência sôbre os preços de mercado, a redução do impôsto ~ôbre lucros 
reinvestidos é desaconselhável. Por outro lado, no que concerne à subscrição 
de ações, é de vantagem estimulá-la, de maneira bem ampla. 1tsse o reat ivo 
da sugestão contida no início do Capítulo IH. 

Seria també m conveniente, embora de execução um taoto complexa, a 
redução do impôsto de renda por parte das pesseas jurídio::as sempre ' p a 
estas pudessem demonstrar um acréscimo de lucros acompanhado da estabili 
dade de preço na venda de seus produtos. 

v 

S e conseguirmos adotar uma política de red ução do deli:::;! orçamentário , 
as perspectivas de estabilidade monetária começarão a se fazer sentir com 
reflexos muito favoráveis sôbre a eJCpansão econômica, principalmente se 
adotados os incentivos referidos nos capítulos anteriores. É indispensável, iJÇ1'ém, 
que, concomitantemente, se cuide do mercado financeiro. Convenhamos que 
no momento, com a taxa efetiva de jures equivalente à intensidade da ele 
vação dos preços, o ambiente financeiro é muito mais favorável à 6'Speculação 
do que aos investimentos. Na verdade, uma taxa de juros de 4 % a 5 % r.o 
mês só é aceitável se houver uma correspendência na €'X]>Ectativa de altas 
sucessivas de preços. Somente na suposição de que os preços tendem a Gubir 
a ritmo crescente é que o devedor assumirá o compromisso da liquidar u:n 
débito que inclui tão elevada taxa d e juros. E ainda que o crédito (eja 
tão-sOmente para financiar o capital de giro, se houver um vislumbre de 
redução na intensidade do aumento de preços, o d evedor há de . econhece r o 
risco do pêso da dívida. Se o credor empresta 100 e exige 157 na data do 
vencimento, o devedor admitirá como razoável a operação caso aguarde, no 
período, um acréscimo mínimo de 50% no preço de venda de seus- produtos. 
Se, porem, no período do empréstimo os preços subirem apenas de 20%, 
a soma de juros será de 37, corres-pondente a uma taxa real de juros de 30%, 
o que constitui dívida excessivamente onerosa. 

T ão pronto se dê início ao combate à inflação, é indispensável acelerar 
a redução da taxa de juros para tirar partido imediato da vantagem ,i a ,~st(l 

bilidade monEtária, afastando retrações prejudiciais à expansã" econÔmic:l. 
Muito embora a própria expectativa da queda da intensidade do aumento 
de preços influa sôbre a r edução da taxa de juros·, é altamente conveniente 
pressionar essa redução, com o propósito de estimular os investimentos. 

Freqüentemente, os países recorrem ao auxílio financeiro do exteric r 
na oportunidade da execução de um programa de estabilização. O propósito é 
intensificar a oferta de capitais de modo a impedir q ualquer p ropagação res
tritiva no campo dos investimentos. 

Há, todavia, um aspecto em nossa política de crédito q ue é de p recípua 
importância. Quando, em 1961, foi instituído o depósito para importar, adotou-se 
medida de caráter estritatnente temporário e tanto é isso verdade, que naqueie 
mesmo ano os depósitos foram sendo suprimidos gradativamente. Entre
tanto, depois da crise política de agô. to de 1961, as autoridades decidiram 
restabelecer o depósito e sua exigência mínima, atualmente, é de 100% sôbre 
o valor da importação. A rEStituição é feita por meio de entrega de títulos 



de prazo curto, que são naturalmente descontados ne mercado pelos impor
tadores. Todavia, o grande afluxo dessas letras torna cada vez maior o des
conto, o que contribui para elevar a taxa de juros, independentemente da 
depreciação do cruzeiro. Qualquer medida, pois, de combate à inflação, c.apaz 
de inspirar confiança, isto é, que permita admitir um decréscimo do ritmo 
de elevação de preços, precisa contar com a supressão dos depósitos de jm
portação. 

Mas, se os depósitos forem suprimidos, como poderá o Govêmo liquidar 
os títulos em circulação na data de seus VEncimentos? Hoje são os depósitos 
novos que se incumbe"rT1 da liquidação dos depósitos ante'riores. Uma vez, 
porém, suprimida a exigência, como liquidar os depósitos na data de seu 
vencimento? 

Prevendo essa hipÓtese, o legislador autorizou o Executi'lo a cobrar uma 
contribuição adicional sôbre a importação, por d'eterminado períGdo. Com os 
recursos dessa contribuição, parte das letras poderia ser resgatada. A outra 
parte seria substituida por títulos de prazo médio ou longo, colocados no 
mercado, mediante subscrição voluntária, desde que' munidos os títulos da 
cláusula de garantia contra a desva lorização monetária (sugestão feita !lO 

CapítulG III). 

Finalmente, cumpre recorrer a uma regulamentação mais aprGpnada 
no qUE' concerne às operações na Bôlsa de Valôres, assunto porém que ioge 
desta exposição. 
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