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APRESENTAÇAO 

o Sistema Tributário Brasileiro, que ora entregamos ao p6blico 
sob a forma de livro, é outra contribuição da Corossão de Reforma do 
Ministério da Fazenda para opulentar o contingente de obras brasileiras 
sôbre os aspectos da tributação. 

Na intimidade da Comissão, o presente documento é chamado <Re
latório Shoup>. Trata-se de estudo levado a efeito, em beneficio de nos
sos trabalhos, pelo Professor CARL SHOUP, da Universidade de Colum
bia. Uma das maiores competências mundiais em matéria de finanças 
públicas, o Professor SHOUP tem desempenhado as funções de Conse
lheiro dos governos de vários paises. Nessa qualidade, veio ao Brasil, em 
agOsto de 1964, a convite da Fundação Getúlio Vargas e sob os aupicios 
da USAID. 

A fim de facilitar-lhe a percepção da realidade tributária brasileira, 
a Comissão de Reforma do Ministérjo da Fazenda promoveu duas mesas
redondas ; em ambas, atuou como principal expositor o Professor RU
BENS GOMES DE SOUZA. A primeira foi dedicada ao exame pano
rAmíco do sistema tributário brasileiro, suas origens, sua evolução e 
estrutura atual. A segunda, ao Impôsto de Renda. Participaram dos de
bates ou estiveram presentes vários especialistas em questões tributárias, 
alguns observadores e outros membros e consultores da Comissão, des
tacando-se os seguintes (citados em ordem alfabética): ALEXANDRE 
KAFKA, BENEDICTO Sll..VA, BENJAMIN HIGGINS (americano) , 
DUARTE PACHECO DE CASTRO, FRANCISCO SÁ FILHO, GERSON 
AUGUSTO DA SILVA, Gll..BERTO C.MOOG, GILBERTO ULHOA CAN
TO, GUll..HERME DEVEZA, HARRY C . KEEN (americano), JASPER 
COSTA (americano), JOHN KAUFMANN (americano), MARIA DO 
CARMO SANTOS DIAS, NEWTON RAMALHO, OTHOLMY STRAUCH. 

A apresentação formal do <Relatório Shoup> fêz-se durante uma 
reunião presidida pelo Ministro do Planejamento, Embaixador ROBERTO 
DE OLIVEIRA CAMPOS, então respondendo pelo expediente do Minis
tério da Fazenda. Estiveram presentes à reunião as seguintes pessoas: 
ALEXANDRE KAFKA, BENEDICTO SILVA, BENJAMIN mGGINS, 
EDUARDO LOPES RODRIGUES, FRANCISCO SÁ FILHO, GERSON 
AUGUSTO DA SILVA, GILBERTO C.MOOG, GILBERTO ULHOA, 
GUILHERME DEVEZA, HARRY C. KEEN, JASPER COSTA, JOHN 
KAUFMANN, JOS~ LUIZ BULHOES PEDREIRA, MARIA DO CARMO 
SANTOS DIAS, NEWTON RAMALHO, OTHOLMY STRAUCH, RO
SENSTEIN RODAN e SEBASTIAO SANT'ANNA E SILVA. 

A pesar da pressa com que foi elaborado (o Professor SHOUP dispõe 
apenas de quatro semanas para examinar a legislação básica , entrevistar 
autoridades e especialistas do Ministério da Fazenda e redigir o texto ), 
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o presente estudo constitui um diagnóstico autorizado dos vicios, defeitoll 
e anacronismos do sistema tributário e indica, sob a forma de recome!1-
dações especificas, as medidas institucionais que o Professor SHOUP 
prescreve para o clj.So. Como êle mesmo confessa, algumas de suas reco· 
mendações colidem com dispositivos constitucionais vigentes, sendo, pois, 
inviáveis sem a correspondente reforma da Constituição Federal. 

O «Relatório Shoup:. abrilhanta e valoriza a série de estudos feitos 
e publicados pela Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda. 
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INTRODUÇÃO 

Êsfcí'elató/'io, elaborcwo p01' incumbência da Fundação 
Getúlio Vargas, divide-,~e ctn quatro paJ'tes: a primeira con
tem anteceden tes e um. su,mário de n~cornendações; a segunda 
trata do impôsto de -renda, dedicando atenção especial às pro
postas constantes do ANTEPROJETO DE CóDIGO DO IM_ 
PóSTO DE RENDA (2 volumes - julho de 1964), de autoria 
do D,· , José Luiz Rlllhões Pedreira; a terceira focaliza o 
impôsto de consumo, () impôsto do sêlo e o impôsto único 
sôbre combllstívei,') líqMidos - no que podeln se,· modificados 
sem necessülade de re/(l1'1na da Constit'l.l,içã~; a quarta apre
senta, algumas sugestões sôbre o sistema tributário brasileiro 
em gcntl, abrangendo a União, 0.8 Estados e os Municípios, 
Alg'umas das recomendações que a.parecem nesta (Parte IV), 
f'r/VOl1;Cl'iam t'eforma da Constituição , 

Baseia-se êste ?'elató1"io elit: 1,0) l'ntl'evistas cmn mem
bros do Govêrno brasileiTo, jU1·istc/,S, contadore,~ e outros; 
2.") leis tributárias 'votadas recentemente; 3,°) conferên
cü."s (' debatt','; 'realizados e'm t?·ês mesas-redondas em agôsto 
e setembro de 1964; 4,0) documentos da Comissão de Re
forma do Ministério da Fazend.:1 a cargo da Funda,çãei Getúlio 
Va1'ga.s; 5,°) 1W ANTEPROJETO slUpra mencionado; e 
6,°) ou.tro.'; documentos . Foi preparado durante min,ha u
ia,da no Bmsil, p(J1'a êsse fim, nos meses de agôsto e setembro 
de 1964. 

S01(, profuruiamente grato ao Dr, · Oet4'VÍo GOUVM de 
Bulhões, Ministro da Fazenda, Embai:t4dor Roberto Campos, 
Minist.ro do Planejamento, e Dr, Luiz Simões Lopes, Presi

dente da Fundação Getúlio Vargas, pela atenção que me dÍ3-
pensa1'um, Agradeço sensibilizado a colaboração que me foi 
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pTUtMa pelos membros .da ComÜJ'ão de RefOf'fl'Ul, Filcal, e 
em particular a.o Profell8or Benedicto Silva, Dr. Ger80n Au
gu.sto da Silva, Dr . Guilherme Deveza, Prol essor Newton 
Ramalho, Dr . Gilberto C . M oog e Dr. José Luiz Bulh.ões Pe
dreiro; aos membros das mesas.redondas, destacaMo o Pro
(uBor Rubens Gomes de SQuza e Dr. Gilberto Ulhôa Canto; aos 
luntionários e assessôres do Ministério da ' Fazenda, elpecial
mente o Professor Alexandre Kafka, o Dr. Domingos GreUo, 
Chefe do Gabinete do Ministro e a Senhora Maf'Íaj do Carmo 
Santos Dias; o Dr . Júlio Barbieri, Diretoria de Rendas In
ternas e o Dr . Orlando Travancas, Diretor da Divisão do 
Impôsto de Renda; aos funcioná?"Íos da USA/D/Brasil, em 
especial ao Sr . Harry C. Keen e S enho'ta lnéa Fonseca ; a.o 
meu A8I'istente no trabalho de pesquisa e organização do gru
po de trabalho, Arthur S. Xcvier Ferreira, e MS que me se
cretariaram: Arlette Muller, Carmen Sylvia MartiM, Giselle 
Muller, Helena de Brito e Cunha, Lúcia Maria K. SUS8e kind, 
Odete B ernardini e Yedda Macedo. 

Expresso, outrossim, minha gratidão a meus colegas dolf 
Estado8 Unidos da América, Sr . Jasper S. Costa e Sr . Fre
derick J . Lawton, que embora ocupados com 08 seU8 afazeres, 
me deram valiosa assistência em conexão c()m numerosas fa-
8es déste estudo. 

Carl S. Sboup 

xx 



PARTE I 

ANTECEDENTES 

E 

S U MÁ RIO 



ANTECEDENTES E SUMARIO 

Os antecedentes dêste relatório compreendem a partici
pação do Govêrno na economia brasileira; o deficit previsto 
para 1965; os deficits dos, Correios e Telégrafos, da Rêde 
Ferroviária e da Marinha Mercante, estimados para o pró
ximo ano (1965) ; a Receita Vinculada; a restrição de tempo 
na votação de novas leis; e os impostos e contribuições para
fiscais excluídos do presente relatório. 

O sumário analisa a natureza dos problemas tributários 
no estágio em que se encontram em setembro de 1964 e enu
mera as conclusões sôbre a política tributária apresentadM 
em diferentes tópicos das Partes 11, 111 e IV. 

ANTECEDENTES 

A - Participa,ção do Govêrno na Economia Brasüeira 

As despesas orçamentárias do Govêrno Federal em 1963 
equivaleram a 15 % ou 1670 , aproximadamente, do produto 
nacional bruto. A receita tributária correspondeu, aproxi
madamente, a 9 % e a receita ordinária, acrescida do emprés
timo compulsório, a 10% do produto nacional bruto. Não 
estão incluídas nesses dados as contribuições e as despesas 
das autarquias e a receita proveniente de operações cambiais. 
Em 1962 os dados percentuais foram quase os mesmos. (1) 

As informações compiladas não evidenciam até que ponto 
estão incluídos no orçamento da União as despesas de trans
ferências, os empréstimos ou subvenções aos Estados e Mu
nicípios, e os deficits das emprêsas governamentais. Presu
mo, entretanto, que tais itens devem estar incluídos, uma vez 

(1) Ver nota 1. no Apêndice . 
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Que os Ministérios mais dispendiosos do Govêrno são o da Fa~ 
zenda (36 0/0 do total) e o da Viação e Obras Públicas (24 70 ). 

As percentagens relativas ao produto nacional bruto se
riam mais elevadas se as receitas e despesas dos Estados e 
Municípios fôssem incluídas no orçamento da União. Calcu
la-se que as mesmas representam 45 % do total da receita pú
blica federal, estadual e municipal. Se o cálculo é correto, a 
receita tributária global representaria 18 % do produto na
cional bruto e as despesas orçamentárias 23 %, aproximada
mente. Tais cifras são inferiores, pelo menos na parte tri
butária, à maioria das dos países europeus e dos Estados 
Unidos mas, superiores às de muitos, senão todos os países 
da América Latina. 

B - Receita e Deficit Previstos para 1965 

Da receita orçamentária de Cr$ 3.000.000.000.000, pre
vista no orçamento de 1965, a receita tributária, o empréstimo 
compulsório e taxas representam Cr$ 2.938.000.000.000 dos 
quais Cr$ 2.788.000.000.000 derivam de receitas correntes 
e Cr$ 150.000.000.000 de receitas de capital. : 2) Esta úl tima 

cifra consiste em Cr$ 121.560.000.000 provenientes do em
préstimo compulsório e Cr$ 28.310.000.000 do impôsto sôbre 
lucros extraordinários. Em virtude do comportamento do con
tribuinte em relação ao empréstimo compulsório, torna-se ne
cessário incluíJo nas receitas tributárias. 

Além dos impostos mencionados, o impôsto sôbre combus
tíveis e similares, cuja receita é destinada ao Fundo Rodoviá
rio Nacional, deverá atingir a Cr$ 240.000 .000.000. (3 ) A 
receita tributária para 1965 poderá então ser estimada em 
Cr$ 3.200.000.000.000. 

A participação do impôsto de renda em 1965 é de Cr$ .. 
605.000.000 .000 capitulados como receitas correntes (4). 

acrescidos de uma cota, não determinada, dos Cr$ ....... . 
250.000.000.000 de aumento previstos na arrecadação de 
todos os impostos ( 5 ), em conseqüência, talvez, do aumento 

(2 ) Ver nota 2, no Apêndice. 
(3) Ve r nota 3, no Apêndice . 
(1) Ver n ota 4 , no Apêndice. 
(5) V er nota 5, no Apêndice. 
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do custo de vida, melhor exação fiscal, aumento do impôsto 
e, finalmente, mais Cr$ 150.000.000.000 a serem classifica
dos como "operações de crédito", como acima mencionado (6). 

Se dos Cr$ 250.000.000 . 000, Cr$ 150.000.000.000 provie
rem do impôsto de renda, o total dêste, acrescido do emprés
timo compulsório, poderá estima"r-se em Cr$ 905.000.000.000 
para o ano "de 1965. Isto representa 28'70 da receita de Cr$ . 
3.200.000.000.000 prevista para o exercício financeiro (in
cluindo o empréstimo compulsório). Mas, as arreclações esta
duais e municipais representarão apenas de 30 r" a 45 % da 
receita tributária, (ver Parte IV) donde a arrecadação do 
impôsto de renda girará em tôrno de 19% a 15 '70, respectiva
mente, das receitas federais, estaduais e municipais. 

As co.tas destinadas aos Municípios, provenientes da ar
recadação do impôsto de renda, estão incluídas na receita pre
vista de Cr$ 905.000. 000.000. 

Aparentemente, quase 50 '10 do impôsto de renda serão co
brados na fonte sôbre pessoas físicas; mais de um têrço sôbre 
p~ssoas jurídicas, especialmente sôbre os lucros das socieda
des anônimas, e o restante de 10% a 20 % , sôbre pessoas fí
sicas que apresentarem declaração de renda (7). 

O impôsto de consumo, excluindo o impósto sóbre com~ 
bustíveis. deverá contribuir com Cr$ 1.487.000.000.000 em 
1965 (8), acrescidos de uma parte não especificada corres
pondente ao aumento da receita de Cr$ 250 .000.000.000 
acima mencionado. Se dêsses Cr$ 250.000.000 .000 ( Cr$ . • 
100.000.000.000 forem devidos ao impôsto de consumo, a 
arrecadação prevista será de Cr$ 1.587.000.000.000 ou, aproxi
madamente, 50 % da receita total. A cota de 10 '10 a ser dis
tribuída aos Municípios está incluída na previsão da arreca
dação do impôsto de consumo (ver Parte IV) . 

A receita do impôsto do sê lo é estimada em Cr$ 
241. 000.000.000 e a dos impostos aduaneiros em Cr$ .... " 
151.000.000.000. O impôsto sôbre energia elétrica deverá 
contribuir com Cr$ 44.000.000.000, e as demais rendas de-

I verão contribuir com Cr$ 11.000.000.000 ( 9 ) 

(6) Ve r nota 2. n o. Apê ndice" 
17 ) V er n o ta G, no Apê ndice " 
(8 ) Ver n o t a 7. n o Ap êndl cP " 
(9) VH n<lla 8. no Apê ndice" 
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As despesas para 1965 são estimadas em Cr$ ....... . 
3.775.000.000.000 das quais: 1) Cr$ 1.160.000.000.000 são 
despesas de custeio ; 2) Cr$ 1.534.000.000.000, despesas de 
transferências, incluindo as transferências que visam a cobrir 
os deficit:; de empreendimentos governamentais, e transferên-
cias legais para pagamento de pensões; e 3) Cr$ ......... . 
1.081 .000.000.000 são as despesas dt' capital, incluindo Cr$ 
577.000.000.000 para cobrir o programa de investimentos do 
Govêrno. O deficit previsto será, então, de Cr$ . ...... .... . 
775.000.000.000. Mas, o orçamento devera representar ape
nas um têrço das operações financeiras do Govêrno. Os outros 
dois terços serão representados pelos orçamentos das autar
quias e emprêsas mistas (l a,. 

Os Correios e Telégrafos estão excluídos destas emprêsas; 
suas despesas fazem parte do orçamento . 

O impôsto de 370 sôbre salários pagos pelas pessoas ju
rídicas (Lei de 16 de julho de 1964, art. 2.°) será consignado 
ao Fundo de Indenizações Trabalhistas. Esta' receita não 
consta, evidentemente, das cifras acima mencionadas. No 
presente relatório, êste impôsto é considerado como contri
buição para constituição de fundos de beneficência, e a res
peito não me 'Ocorre fazer nenhuma sugestão. De qualquer 
maneira, o rendimento líquido dêsse impôsto será menor do 
que o bruto, uma vez que as quantias que dêle são inves
tidas em Obrigações do Tesouro Nacional podem ser deduzidas 
do lucro bruto para efeito de impôsto de renda. 

A receita proveniente do impôsto de 5 70 sôbre a reavali
ação de bens (ver Parte lI-R) provàvelmente estará incluída 
no total acima mencionado. 

c - Deficit P1'evisto para 1965 na Marinha Mercante, nos 
Correios e Telégrafos e na Réde Fe1Toviá1·ia . 

A receita postal estimada no Orçamento de 1965 é de 
Cr$ 10.000.000.000 e as despesas são de Cr$ 157.640.010.000 
dos quais Cr$ 17 .800.000.000 são despes2.s de c3pital. O de
ficit de Cr$ 147 .640.010.000 representa 94 % das despe-
pesas . (11) . 

(10) Ver no:a 9. no Apêndice 
(11) Ver nota 10. no Apêndice . 
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o deficit postal é quase equivalente à arrecadação pre-
vista dos impostos aduaneiros para 1965 (Cr$ ........... . 
151. 000.000.000) ou, aproximadamente, dois terços da ar
recadação do impôsto do sêlo. 

Quanto às ferrovias, o deficit previsto é de Cr$ ...... . . 
290.000.000 .000 (não foram fornecidos maiores pormenores 
quanto à receita e à despesa). (12) Tal deficit corresponde 
à receita prevista do impôsto sôbre sociedades anônimas. 

A Marinha Mercante e as Administrações dos Portos de
verão tem um deficit, em 1965, de Cr$ 110 .000.000.000 (13), 

ou seja, uma importância equivalente à parte do impôsto de 
renda arrecadado na fonte. 

O deficit total destas três entidades governamentais será 
de quase Cr$ 550.000.000.000. Se os deficits. dessas entida
des fôssem eliminados, as taxas de impôsto de renda poderiam 
ser reduzidas de, pelo menos, 5070, sem que isso implicasse 
aumento do deficit orçamentário. Da mesma maneira, o im
pôsto Ide consumo poderia ser diminuído de um. têrço. 

D - Receitas Vinculadas 

Parte considerável da · receita tributária federal é vin
culada a fins específicos. Essas dotações não são, entretanto, 
a causa primordial da presente dificuldade financeira do Go
vêrno Federal, nem tampouco nos parecem tão grandes ou 
tão irracionais, que conduzam à má distribuição dos recursos. 
Não obstante, essa tendência para vincular determinadas re
ceitas a determinados fins pode gerar abusos, sendo aconse
lhável a eliminação de algumas das presentes vinculações em 
face do perigo potencial da prática. 

Segue-se uma relação das receitas vinculadas, fornecida 
pelo Ministério da Fazenda: 

RECEIT AS VINCULADAS 

hnpôsto de hnportação 

8 % sôbre O total do impôsto de importação para o Fun
do Portuário Nacional. 

(12) Ver nota 11. no Apêndice. 
(13) Ver nota 12. no Apênól~ . 
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Impôsto de importação sôbre veículos e equipamentos de 
transporte - 100% para a PETROBRÁS. 

Taxa de despacho aduaneiro: 

10% 
15 % 

0.5 % 
3.5 % 

15 7'0 
18 % 
32 7'0 

67'0 

Fundo Federal dé Eletrificação; 
Fundo Aeronáutico; 
Fundo Agropecuário; 
Reaparelhamento de repartições alduaneiras; 
Fundo Naval; 
Fundo Comum da Previdência Social; 
Marinha Mercante; 
Concessionário de Portos. 

lmp6sto de COIl81UDO 

107'0 do total para os Municípios. 
47'0 do total para o Fundo de Energia Elétrica. 
Veícuoos automotores - 10070 PETROBRÁS. 
Adicional sôbre bebidas - 50% para assistência hospi
talar. 

ImpÔ8to de Renda 

15% do total par~ cota dos Municípios. 
Impôsto adicional de proteção à família - 100 % para 
abono familiar. 

ImpÕ8to do Sêlo 

10 7'0 para educação e saúde. 
5% para as Pioneiras Sociais. 

Impôsto sôbre Loterias 

Sorteio - 60 % para subvenções. 
Sweepstakes - 100% para obras de beneficência-

Sêlo Penitenciário 

100 7'c para reaparelhamento de estabelecimentos penais. 
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Impõsto único sôbre Energia ElétTica 

40 % para o Fundo Federal de Eletrificação. 
50 'lo para os Estados, Distrito Federal e Territórios. 
10 % para os Municípios. 

Taxas 

Cotas do impôsto s indica l - 100% para o Fundo Social 
Sindical 

Impôsto de farói s ----:- 100 % para o Fundo Naval 
Corridas de cava los - 70 '10 para a Comissão de Criação 
do Cavalo Nacional 

24 70 para a Diretoria de Remonta do Exército. 

Rendas , Patrimonials 

Banco do Nordeste - 100 % para o próprio 
Cia. Siderúrgica Nacional - 100 % para a Universidade 
de Brasília 

Fábrica Nacional de Motores - 100% , BNDE 
Cia. Hidroelétrica do São Francisco --- 100 0/0 , BNDE 

Cia. de Eletricidade de Manaus - 100 70 , BNDE 

Cia. Vale do Rio Doce - 100 %,_ BNDE 

Cia. Nacional de Álcalis - 100 0/0 , BNDE 

P etróleo Brasileiro - 100'10 para a própria 

Frigoríficos Nacionais - 100 '10 , BNDE 

Rêde F erroviária Federal - 100 7'0 , BNDE 

Renda Industrial do Mlnlstérlo da Agrlclitura 

100 % Fundo Agropecuárió 

Rendas Diversas 

Cota de adicional t;ôbre impôsto de renda - 99 % , rea
parelhamento econôn ,ico. 
Taxas e sobretaxas (" rtigo 3.°, Lei n.O 1628) - 10070 , 

para o serviço regular de juros, amortizações e resgate 
das "Obrigações do Re~:.parelhamento Econômico". 
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Juros de Amortização OER - 1000/0 para o serviço re
gular de juros, amortização e resgate das "Obrigações 
do Reaparelhamento Econômico". 
Pagamento de acôrdo com o art. 5.0 da Lei n.O 1628 -
100 70 para o serviço' de juros, amortizações e resgate 
das "Obrigações do Reaparelhamento Econômico". 

Receita Extraordinária 

Adicional sôbre impôsto de renda - Fundo de Reapare
lhamento Econômico. 
Adicional sôbre lucros de pessoas jurídicas - Fundo Co
mum da Previdência Social. 

Impôsto sôbre Combustiveis, arrecadado pelo Banco do Brasil 

10% para estradas de f erro 40% para o Govêrno F ederal 
48% para os Governos Estaduais 
12% para os Governos Municipa is. 90% para estradas de rodagem 

E - Restrição de Tempo na Votação de Novas Leis 
Tributárias 

Os esforços levados a efeito para o fim de fortalecer o 
sistema tributário na luta contra a inflação encontram um 
obstáculo no parágrafo 34 do artigo 141 da Constituição, que 
reza; 

"Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a 
lei o estabeleça; nenhum será cobrado em cada exercício 
sem prévia autorização orçamentária, ressalvada, porém, 
a tarifa aduanei"a e o impôsto lançado por motivo de 
guerra ". 

Dessa maneira, nenhum impôsto poderá ser cobrado no 
ano fiscal de 1965, a menoS! que haja sido autorizada a sua 
inclusão no orçamento aprovado no ano anterior. Em 1964, 
o impôsto de consumo pôde ser elevado (entre 1 de julho a31 
de dezembro) em conseqüência ,de emenda constitucional vo
tada para êsse fim. O aumento do impôsto arrecadado' na 
fonte , em 1964, não é considerado uma elevação das taxas 
mas, si~plesmente, uma mudança no sistema de arrecadação. 
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Se o Govêrno desejar controlar a inflação, através de 
seu sistema fiscal, acautelar-se contra uma provável depres
são, seria necessário abolir o trecho acima sublinhado daquele 
dispositivo constitucional. Não é uma questão de retroação: 
quaisquer impostos novos de renda ou 'de consumo, votados, 
por exemplo, no meio do ano, não poderão ser cobrados no 
primeiro semestre fiscal do exercício seguinte (a retroação 
seria desejável, entretanto, pelo menos no {lue diz respeito ao 
impôsto de renda). 

F - Impostos e Cont1'ibuições Parafiscais Excluídos do 
Presente Relatório 

Não constam do orçamento as contribuições para forma
ção de fundos de beneficência, arrecadadas por institutos au
tárquicos, cabendo também a êles o pagamento dos benefícios 
aos segurados. Não nos foi possível incluir maiores informa
ções sôbre as operações das autarquias no presente relatório. 

Estima-se o deficit dessas entidades em algumas cente
nas :de bilhões de cruzeiros. 

A diferença obtida entre as taxas de operações cambiais 
controladas pelo Govêrno redunda em receita extraordinária, 
que poderia ser considerada como renda proveniente de uma 
contribuição parafiscal. 

Não se computou, aqui, também, a receita proveniente da 
cobrança da taxa sôbre saca de café exportado. 

SUMÁRIO 

A política tributária brasileira, em setembro de 1964, 
está condicionada por duas circunstâncias. Refere-se a pri
meira ao limite disponível de tempo necessário à tramitação 
e aplicação de leis. A segunda diz respeito ao' objetivo de 
cada medida de reforma. É o objetivo precípuo combater a 
inflação, ou visa a outros resultados 7 
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o fator tempo divide as possíveis reformas em três gru
pos: as que poderão ser tramitadas nos próximos meses, as 
que dependem de emendas constitucionais previstas para o 
ano vindouro e as que poderão ser adotadas gradativamente, 
em conseqüência do aperfeiçoamento da administração fazen
dária. 

O alcance dêsses objetivos, como se observou, divide o 
programa tributário em medidas que podem e medidas que não 
podem influir diretamente no combate à inflação Mas, as 
medidas anti-inflacionárias conservam sua importância até 
mesmo quando o contrôle da inflação é o objetivo imediato, 
pois servem para restaurar a confiança pública na política e 
no sistema tributários do govêrno. Sempre que há carência 
de confiança, a fraude ativa e a negligência passiva irra
diam-se sôbre o sistema tributário e tornam inoperantes até 
as mais drásticas medidas antiinflacionárias. As disposições 
legais tributárias, que visam ao contrôle direto ,da inflação, 
são geralmente aquelas que tratam de receitas de grande vulto. 
Algumas vêzes, entretanto, essas disposições não passam de 
simples métodos que traduzem, claramente, a expectativa dO" 
Govêrno de impedir a continuação indefinida da inflação. Da
remos, a seguir, algumas ilustrações dos argumentos aduzidos 
contra o ajustamento dos impostos e das Obrigações do Te
souro ao ritmo inflacionário. 

Para a conveniência do leitor, as r ecomendações e su
gestões feitas ou subentendidas nas P artes II, IH e IV dêste 
R elatório estão expostas e reunidas à luz du fator tempo e

dos objetivos, nas tabelas seguintes. 

As principais medidas antiinflacionárias estão compreen
di.das no grupo 1 e poderão ser decretadas até o término dO' 

ano em curso. Daí porque o dispositivo de duas colunas usado 
para as recomendações do grupo 1 não figura nos grupos 
2 e 3. 

A síntese com que essas medidas são sugeridas na tabela 
dêste sumário encerra tom dogmático que, esperamos, não seja 
encontrado nas discussões constantes das Partes II, lU e IV. 
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Sumário das Recomendações e Sugestões 

MEDIDAS FUNDAMENTAIS 

Grupo 1 

PARA COl\ffiATER A 
INFLAÇAO 

Impôsto de Renda 
Que podem ser 
decretadas du- 1) Reduzir a isenção das 

pessoas físicas para Cr$ 
756.000 , a partir de ... 
1965, ajust.ando-se con
venientemente a tabela 
de descontos na fonte 
(Parte lI-A). 

rante os meses 
r estantes de .. 
196-1. 

2) ElevaI' as taxas de 3% , 
5% e 80/0 para 10 % sô
bre os rendimentos de 
1965 (Parte lI-D). 

3) Fixar a tabela progres
siva para os rendimen
tos de 1965 em têrmos 
de o:::ruzeiros n a mesma 
escala vigorante para os 
rendimentos de 1964 
(Parte II-D ). 

4) Substituir a tabela de 
15 % a 25% do emprés
timo compulsório por 
uma taxa suplementar 
destinada a produzir, 
aproximadamente. a me
tade da renda proveni
ente daquele emprésti
mo e exprcssa por uma 
percentagem da totali
dade do impôsto devido 
(não da parcela paga di
retamente) e com indJ
ccs escalonados (não e· 
felivos) (Parte lI-E) . 

5) Estender ao a no de ... 
1965, mantidas as taxas 
mensais correspondentes 

PARA OUTROS FINS 

a) Aumentar o abatimento 
de cada dependente de 
3/8 da dedução básica 
para metade dessa de
dução, a partir de 1965 
(Parte II-B) . 

b) Não prorrogar o em
préstimo compulsório de 
1963·1964 (Parte II-F ) 

c) Revogar o dispositivo 
que autoriza a dedução 
do impõsto de renda pa
go nos anos anteriores, 
do impõsto a ser pago 
pelas pessoas jurídicas 
no exerclcio em curso 
(Parte lI-I). 

d) Permitir a reavaliação 
do ativo, livre de im
postos, com base nos 
indices de preços de .. 
1964, mantendo, entre
tanto, a partir de então, 
o método tradicional de 
avaliação. 

e) Substituir o impôsto só
bre lucros extraordiná
rios por um aumento da 
taxa. do impôsto de ren· 
da regular das pessoas 
juIidicas (Part e II-N). 

f) Durante um perlodo de 
3 anos, arrecadar m en
salmente o impõsto de 
renda devido pelas pes-
soas jurídica s (Parte 
Il-N). 
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ao segundo semestre de 
1964, as cláusulas sObre 
retenção na fonte esta
belecidas pelo art. 12 da 
Lei de 16.7.64 (Parte 
li-F). 

6) No caso das pessoas 
jurídicas, substituir o 
empréstimo compulsório 
por um aumento, embo
ra menor, do impôs to de 
renda. 

7) Aumentar de cêrca de 
5%, mas apenas em re
lação a 1965, a taxa le
gal sôbre os rendimen
tos das pessoas juridi
cas (Parte lI·I) . 

8) Não Eermitir intersticio 
de um ano no pagamen
to do impOsto de renda 
devido mensalmente pe· 
las pessoas jurídicas 
(Parte li-H). 

Impôsto de Consumo 

9) Aumentar a taxação 
sôbre cigarros e bebi
das alc6olicas, tão logo 
quanto possível (Parte 
IlI-A) . 

10) Prorrogar indefinida
mente os aumentos es
tabelecidos pela Lei de 
28.8.1964 (Parte ID
A). 

11) Se o índice inflacioná
rio não deerescer subs
tancialmente até no
vembro de 1964, .0 im
pOsto de consumo de
verá ser aumentado na 
proporção de 100%, co
mo medida temporária 
para 1965. 

Impôsto do Sêlo 
(não há recomendações) 

Impôsto Cnico 8Ôbre Combustíveis 
(não há recomendações ) 

Impostos Municipais e Estaduais 
(nãQ há recomendações) 



Grupo 2 

Que não pode
rão ser decre
tadas até 1965, 
o u posterior
mente, em vir
tude de ser ne
cessária emen
da constitucio
nal. 

l\IEDIDAS PRECiPUAMENTE DESTINA
DAS A OUTROS FINS QUE NÃO O DE 
COl\lBATE A INFLAçÃO 

a) Revogar a atual Lei do Impôsto de Renda, 
substituindo-a pelo Anteprojeto de Código 
do Impôsto de Renda, de 30 de julho de 
1964, (DL Bulhões Pedreira), depois de de
batê-lo e emendá-lo. Seguem-se algumas 
ponderações. 

b) Revogar o impôsto cedular e aumentar a 
escala progressiva a fim de recuperar a 
perda de receita (Parte TI-C) . 

c) Substituir as ações ao portador por ações 
nominativas; não mais permitir a emissão 
de ações ao portador (Parte lI-F e L). 

d) Adotar a divisão sugerida para a renda 
familiar (Parte I1-G). 

e) Não incluir entre as pessoas juridicas, para 
fins de tributação, as firmas individuais e 
as firmas sociais (Parte II-J). 

f) Não exigir, nem permitir a reavaliação do 
ativo imobilizado depOl'! de 1965 (Parte 
lI-R)_ 

g) Incluir os ganhos e perdas de capital, pro
venientes de ações, propriedades e outros 
patrimônios nos rendimentos das pessoas fl
sicas; adotar um dispositivo de cálculo ba
seado na média e permitir pequena redução 
do impôs to (sõbre ganhos) e uma compen
sação (para as perdas). 

Impôsw de Consumo 

h) Descontar o impôsto pago na aquisição de 
maquinaria e de outros itens que atual
mente não são admitidos como descontos 
(Parte m oA) . 

i) Estender o imp6sto de consumo a certos 
serviços, após emenda constitucional (Parte 
m-A )_ 

Impôsto do Sêlo 
(não há recomedações) 

Impôsto "Onico sôbre Combustiveis 

j) Elevar a taxa se se tornar necessário o au
menU> da ren da para atender às despesas 
com estradas de rodagem_ 

Impostos Estaduais e Municipais 

k) Transferir da alçada do ~vêrno Estadual 
para a do F ederal a cobrança do tmpôsto 
de exportação (Parte ill-A)_ 

l) Transferir da alçada dos Municipios para 
a dos governos federal ou estaduais a co
brança do impõsto sôbre propriedade rural 
(Par te IV-A) . 
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Grupo S 

Que não possam ser 
postas em execução 
até que o mecanismo 
administrativo se j a 
aperfeiçoado, embora 
possa ser atingida 
uma eficácia parcial 
em 1964 ou 1965. 
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m) Transferir da alçada dos Estados para a 
do Govêrno Federal a cobrança do impOsto 
«causa mortis) (Parte IV-A). 

n) Permitir aos governos estaduais taxar con
correntemente o consumo de certas merca
dorias (Parte IV-A). 

o) Introduzir fórmulas tipo auxilio: revogar a 
presente distribuição dos impostos de renda 
e consumo, bem como o dispositivo que des
tina 30% dos impostos estaduais aos muni
c:pios (Parte IV-A). 

p) Reduzir o impôs to de transferência de pro
priedade a, aproximadamente, 1% (Parte 
TI-B e Parte IH.B). 

Principio8 Gerais 

q) Revogar o dispositivo constitucional que 
exige que as taxas dos impostos sejam vo
tadas no ano anterior (Parte I·Antece
dentes) . 

lUEDIDAS SUGERIDAS PARA OUTROS 
FINS QUE NÃO O DE COMBATE A IN
FLAÇAO 

Impôsto de Renda 

a) Aperfeiçoar o sistema de retenção na font.e 
sôbre remunerações e salários, aplicando os 
métodos usados nos Estados Unidos ou na 
Grã-Bretanha ou, então, fazer uma ,,:ün..:i
liação entre os dois (Parte lI-F). 

b ) Reembolsar imediatamente o impôs to pago 
li mais (Parte lI-F e N). 

c) Definir as regras sôbre depreciação (Pa rte 
lI-K). 

d) Ampliar a regulamentação sõbre lucros e 
perdas (Parte lI-L). 

e) Melhorar a tributação sôbre rendas agríco
las (Parte lI-O). 

hnpôsto de Consumo 
(nenhuma recomendação) 

lmpôsto do Sêlo 
(nenhuma recomendação) 

Impôsto "único sóbre Combustíveis 
(nenhuma recomendação) 

Impostos Estaduais e Municipais 

f ) Substituir o impôsto estadual de vendas e 
consignações (tipo cascata) por um impôsto 
de incidência única ou de valor adicionado. 
(Parte IV -H). 

g) Reformular a tributação municipal sôbre 
propriedade (Parte IV -B ) . 



PARTE II 

o IMPOSTO DE RENDA 



o IMPóSTO DE RENDA 

Conforme indicam as informações constantes do Capítulo 
Antecedentes e Sumário, o impôsto de renda no Brasil repre
senta, apenas, pequena parcela do total das rendas federau, 
estaduais e municipais. Uma das causas é o nível de isenção 
relativamente alto estabelecido para as pessoas físicas. Outra 
será, talvez, o pequeno número de rendas sôbre que incidem 
as taxas intermediárias .da escala. Mas, tem-se a impressão 
de que a causa. principal é, sobretudo, a administração -
falh a desde ° exame da escrita dos contribuintes, para faci
litar o pagamento do impôsto, até à punição dos 50negadores. 
O presente relatório não analisa com minúcias êsses casos (por 
exemplo: até que ponto ' deveria ser decretada a prisão por 
fraude?), uma vez que assistência técnica a êsse respeito, 
será prestada em futuro próximo por especialistas. Pode-se 
dizer imediatamente, entretanto, que das medidas recomen
dadas abaixo, poucas poderão ser aplicadas, se não houver 
um aperfeiçoamento importante da administração do impôsto 
de renda. 

Os capítulos seguintes tratam, uma por uma, das questões 
que, no momento, se afiguram as mais importantes relativa
mente à política .do impôsto de renda. 

Um projeto de lei sôbre impôsto de renda inteiramente 
nôvo acaba de ser apresentado (julho de 1962) pelo Dr. José 
Luiz Bulhões Pedreira, a pedido da Comissão de Reforma do 
Ministério da Fazenda. ~sse projeto, intitulado Anteprojeto 
de Código do Impôsto de Renda, mencionado doravante como 
o "Projeto", se destina a substituir inteiramente as inúmeras 
leis existentes, ás alterações dessas leis e as emendas das 
emendas, com as quais, na opinião de alguns dos juristas bra-
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aileiros especializados em tributação, já não é po sível operar. 
O Projeto, além de apresentar uma completa recodificação, 
encerra também várias inovações conceituais e administra
tivas de importância, sôbre as quais teceremos comentários 
nos capítulos seguintes. 

No tratamento do impôsto de renda no Brasil para o ano 
de 1965, o ponto principal consiste em averiguar se o nôvo 
código deve substituir as antigas leis, e, em caso afirmativo, 
quais as inovações trazidas pelo Projeto Bulhões Pedreira que 
convém incorporar a êsse código. É uma decisão difícil, mas 

a tendência parece ser a de substituir a antiga lei por nôvo 
código baseado no Projeto Bulhões Pedreira. Sugerem-se no 
capítulo seguinte algumas modificações ao referido Projeto. 

A regulamentação da Lei do impôsto de renda consta no 
Decreto n.O 51.900, de 10 'de abril de 1963, publicado no Diário 
Oficia l de 17 seguinte. A Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 
1964, publicada no Diário Oficial de 17, contém importantes 
alterações. 

O sistema referente ao impôsto de renda no Brasil con
siste em: 1) taxas normais, uma série de taxas baixas de 
seis tipos, referidas, a seguir, como impostos cedu1ares; 2) 
uma superposição de taxas progressivas sôbre pessoa física; 
3) um emprést~mo compulsório, estabelecido pelas Leis n.o 
1.474, de 26-11-1951 e n.o 2.973, de 26-11-56, e cobrado sôbre 
o total do impôsto pago diretamente pela pessoa física (isto 
é, depois de deduzida a parcela paga na fonte; 4) um segundo 
empréstimo compulsório, aplicado às remunerações e salários 
de 1963 e 1964 e deduzido na fonte; 5) um impôsto sôbre 
lucro auferido por tôdas as pessoas jurídicas, inclusive firmas 
individuais, sociedades de nome coletivo e sociedades anôni
mas; 6) um empréstimo compulsório sôbre os lucros de tôdas 
essas firmas; e 7) um impôsto sôbre lucros extraordinários 
das pessoas jurídicas. 

A - Das Pessoas I sentas 

Desde 1961, no Brasil, a isenção e os limites das tabelas 
progressivas do impôsto de r enda sôbre pessoa física são fi-
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xados em lei, não em têrmos de cruzeiros, mas em unidades 
de "salário mínimo fiscal". 

O salário mínimo fi scal é o salário mínimo mensal mais 
elevado em vigor no Brasil (habitualmente o do Estado da. 
Guanabara), arredondando-se para mil as frações de cruzei
ros. Os salários mínimos mensais têm sido modificados anual
mente por decret.o governamental, proporcionalmente à va
riação dos índices de preços (H). O aumento mais recente 
foi de Cr$ 21.000 para Cr$ 42.000 mensais, vigorante para a 
tributação sôbre os rendimentos de 1964. 

A lei fixa a isenção pessoal para o contribuinte solteiro 
em 24 vêzes o salário mínimo mensal. Assim sendo, para os 
rendimentos de 1964, a isenção é de Cr$ 1.008.000 (aproxima-
damente US$ 592 ao câmbio atual de Cr$ 1.700 por dólar) . 

Em t êrmos de poder aquisitivo interno, Cr$ 1.008.000 são mais 
ou menos equivalentes a US$ 800 ou US$ 1.000. Aparente
mente, feita essa isenção, só 10 0/0 dos rendimentos auferidos 
no Brasil são legalmente passíveis do pagamento do impôsto 
de renda . (15) . 

Um ponto a ser imediatamente explorado é a possibili
dade d e obter aumento de renda mediante o recurso de baixar 
o nível de isenção, digamos, ao equivalente a 18 vêzes o salário 
:rrínimo mensal, ou sejam, Cr$ 756.000. Poderemos também 
fazer outra indagação: um aumento do salário mínimo em 
1965 implicaria em aumento automático da isenção concedida 
às pessoas físicas? 

Deve ser lembrado que uma .diminuição nas taxas de isen
ção aumentaria a importância arrecadada aos atuais contri
buintes, aumental1do também o número de contribuintes, que 
antes eram beneficiados pela atual faixa de isenção. 

Em virtude da grande necessidade de se aumentar a re
ceita tributária, a diminuição imediata de isenção para 18, ou 
pelo menos para 20 vêzes o salário mínimo fiscal, seria j us
tificável. 

Se houvesse aumento do salário mínimo em 1965, a re
dução da taxa de isenção seria inútil, a menos que continuasse 

(4) Ver nota 13. n o Apê ndice. 
(l~) V .. r n ota. 14, no Apê ndice. 

~ . ' ;'>., I (-, -: • , 
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<> nível atual de isenção, fixado em Cr$ 1.008.000 e fôsse aban
dunada a unidade salarial como fator de isenção. 

B - Abntimentos para .E spôsa, Filhos etc . 

O impôsto cedular não permite deduções para espôsa, fi
lhos ou outros dependentes. A falta de abatimento acarreta 
pesado ônus para as famílias numerosas, o que poderia ser 
evitado se o impôsto cedular fôsse consolidado no impôsto pro
gressi vo global. 

As taxas do impôsto progressivo (art. 20 do Decreto n.O 
51.900) permitem para a espôsa um abatimento correspondente 
à metade da isenção total concedida ao cônj uge. Portanto, sô
bre os rendimentos de 1964, um casal se beneficiaria de uma 
isenção de Cr$ 1.008.000 + Cr$ 504.000 = Cr$ 1.512.000 É con_ 

cedido, ainda, em relação a cada filho menor ou inválido, filh~ 
soltei ra, viúva sem arrimo ou abandonada sem recursos pelo 
marido e descendente menor ou inválido sem arrimo dos pais, 
um abatimento equivalente a 3/ 4 do abatimento correspondente 
à espôsa. Assim sendo, para cada uma dessas pessoas, o con
tribuinte se beneficia de um abatimento correspondente 3/ 4 
de Cr$ 504.000, ou sejam, Cr$ 378.000. 

Se a isenção básica de Cr$ 1.008.000 fôr diminuída para 
obtenção de maior renda, as demais isenções poderiam decres~ 
cer proporcionalmente. 

As frações de 1/2 e 3 / 4 de 1/ 2 são presumivelmente ade
quadas, sobretudo se o regime de divisão da renda familiar fôr 
adotado como proposto no Projeto (Ver Parte II-G) , Jevando
se em conta, todavia, o aumento do abatimento para cada de
pendente ,de 3/ 8 p.ara, digamos, 1/2, da isenção básica. 

C - Os Impostos Cedulares 

O rendimento está classificado em oito cédulas, seis das 
quais estão sujeitas às taxas de impôsto normal (cedular) -
(Art. 25, Decreto n.O 51.900). 

Cédula A: Juros sôbre obrigações do go- 3 % 
vêrno 

Cédula B: Outros determinados juros 10 ~'c-



Cédula C: Salários e Vencimentos 

Cédula D: Honorários Profissionais etc. 

Cédula E: Alll'guéis etc. 

Cédula F: Dividendos, determinados ju
ros e lucros de firmas comer
ciais 

Cédula G: Rendimentos provenientes de 
indústrias extrativas, ativida
des agropecuárias etc. 

Cédula H. Outras r endas provenientes de 
investimentos mistos e transa
ções isoladas auferidas p o r 
aquêles que não são comer
ciantes 

não incidem 
no impôsto ce
dular; o im
pôsto Ja foi 
pago pela pes
s o a jurídica 
(Parte lI-I) 

não incidem no 
'impôs to cedu
lar 

5% 

Não é fácil decidir em qual das cédulas cada espécie de 
rendimento deve figurar. A longa relação das várias cédulas 
consta dos artigos 2.° a 10 do Decreto n.O 51.900. 

As diferenças no impôsto cedular eram relativamente 
importantes quando as taxas do impôsto de renda eram bai
xas, Essa importância só permanece relativamente à dife
rença existente entre a taxa de 1 ro , sôbre vencimentos e sa
lários, e as de 5 a 10ro, sôbre certas inversões de rendi
mentos. 

Caso se desejasse fazer uma distinção em favor de ven
cimentos e salários, esta poderia ser obtida através de uma 
dedução do impôsto total: calculado sôbre os rendimentos au
feridos. Se as taxas cedulares fôssem abolidas, uma certa 
parcela do esfôrço administrativo poderia transferir-se para 
tarefas mais importantes na administração do impôsto de 
renda. 
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o Projeto Bulhões Pedreira está perfeito quando sugere 
a revogação do impôsto cedular. A escala progressiva do im
pôsto de renda poderia ser aumentada para compensar a ren
da perdida com a rev,)gação do impôsto cedular. 

D-A Tabela do Impôsto Progressivo 

Desde 1961, como se frizou acima, calcula-se a tabela 
progressiva do impôsto de renda sôbre pessoa· física em têr-
mos de salário mínimo mensal e não em têrmos de cruzeiros. 

Sôbre os rendimentos de 1963 e 1964, a tabela é (Art. 26, 
do Decreto n.O 51.900) : 

Até 24 vêzes o salário minimo fiscal: Isento 
Acima de 24 até 30 " " " " " 3 ro 

" de 30 até 40 " " " " " 5 ro 
" de 40 até 60 " " " " 8 % 
" de 60 até 75 " " " " " 12% 
" de 75 até 90 " " " " " 16 ro 
" de 90 até 120 " " " " " 20 ro 
" de 120 até 150 " " " " " 25 ro 
" de 150 até 180 " " " " 30ro 

" de 180 até 250 " " " " " 35% 
" de 250 até 350 " " " " " 40% .. de 350 até 450 " " " " " 45% 
" de 450 até 600 " " " " " 51 ro 
" de 600 até 800 " " " " " 5"'7 ro 
" Acima de 800 " " " " " 65% 

Uma parte dêsse impôsto é arrecadada na fQnte. O r es
tante é pago pelo contribuinte no ano seguinte, mediante noti
ficação por parte da administração. 

Os índices percentuais (3%, 5% e 8% ) são tão baixos, 
que a receita dêles proveniente não compensa os gastos admi
nistrativos efetuados com a respectiva arrecadação. A tabela 
progressiva poderia começar com o índice de 10 % ou 15 o/c , 
sem que isso implicasse em pesado ônus para os contribuintes 
de baixa renda, uma vez que a isenção pessoal seria concedida 
em nível que evitasse o sacrifício daquela classe. Se se tornar 
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necessário um aumento de arrecadação, parece-nos que a isen
ção pessoal poderia ser, de certa forma, reduzida (vide aci
ma), iniciando-se a t abela progressiva em 15 0/0, sobretudo se 
o impôsto cedular fôsse abolido. Se desejado, poder-se-iia con
ceder, sôbre o rendimento a ser declarado, um crédito prove
niente do impôsto pago a maior. 

A tabela acima, transformada em cruzeiros, na base do 
" salário mínimo fiscal de Cr$ 42.000 por mês, passa a ser: 

Até Cr$ 1.008.000 . ...... . .... .. .. . ...... Isento 

Acima de Cr$ 1.008 .000 até Cr$ 1.260.000 3 0/0 
" de Cr$ 1 .260.000 até Cr$ 1.890.000 50/0 
" de Cr$ 1. 890.000 até Cr$ 2.520.000 8% 
" de Cr$ 2.520 .000 até Cr$ 3.150.000 12% 
" de Cr$ 3.150.000 até Cr$ 3 .780.000 16 0/0 
" de Cr$ 3.780 .000 até Cr$ 5.040.000 20 0/0 
" de Cr$ 5.040.000 até Cr$ 6 .300.000 25 0/0 
" de Cr$ 6.300.000 até Cr$ 7 .560.000 30 0/0 
" de Cr$ 7.560.000 até Cr$ 10.500.000 350/0 
" de Cr$ 10.500.000 até Cr$ 14.700 .000 40 0/0 
" de Cr$ 14.700.000 até Cr$ 18.900.000 45 0/0 
" de Cr$ 18.900.000 até Cr$ 25 . 200.000 51 70 
" de Cr$ 25.200.000 até Cr$ 33.600.000 57 0/0 
" de Cr$ 33.600.000 65 0/0 ••••••••••• o •••• • • ,. 

As taxas acima são aplicadas sôbre as faixas de rendi
mentos e não são proporcionais aos mesmos. Elas não indi
cam qual a percentagem da renda individual que é absorvida 
pelos impostos. Essas taxas são importantes para se aquilitar 
os efeitos dos incentivos provenientes da tributação (incentivo 
ao trabalho, incentivo aos riscos de investimentos); já as 
taxas proporcionais são importantes para se avaliar o grau 
de sacrifício decorrente pelo tributo. Por exemplo: um con
tribuinte solteiro, com uma renda anual tributável (feitas as 
respectivas deduções) correspondente a 150 vêzes o salário 
mínimo fiscal, está sujeito à taxa de 25 % sôbre a parte mais 
elevada de seus rendim0 ntos, sendo, no entanto, a taxa pro
porcional, de apenas 1&.227'0 sôbre o total do rendimento: 
impôsto de Cr$ 832. 860 ~ôbre um rendimento de Cr$ 
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6 . 300.000 . Esta importância representa o salário anual de 
um contador bem sucedido ou de um alto funcionário público 
civil (ver Parte ILF, adiante) . 

Se o salário mínimo fiscal fôr novamente aumentado, os 
níveis tributáveis mudarão, já se vê, em têrmos de cruzeiros, 

e com a conseqüente redução da renda, em têrmos nominais. 
Se se quiser impedir que o impôsto de renda sôbre pessoa fí
sica perca uma parte apreciável de seu poder atual como fator 
anti inflacionário, os níveis tributáveis, expressos em cruzei
ros, deverão ser mantidos para o exercício de 1965, o que quer 
dizer que o salário mínimo fiscal terá que permanecer sem 
mudança em 1965 ou que a Lei do Impõsto de Renda terá 
que ser alterada a fim de interromper ou abolir a utilização 
do salário mínimo como unidade de cálculo para os níveis 
tributáveis. 

De qualquer maneira, tão logo a estabilização fôsse c( n
seguida, a eliminação do salário mínimo como unidade de cál
culo para os níveis tributáveis seria uma prova de que o Go
vêrno acreditava na permanência da estabilização. 

E - Empréstimos Compulsó7·ios sôbre Pessoas Físicas 

De acôrdo com as leis sancionadas em 1951 e 1956 (vide 
acima), a pessoa fís ica está sujeita ao pagamento de um em
p réstimo comp ulsório de 15 a 25 70 sSbre o total do impôsto 
de renda que ·deve pagar depois de feitas as respectivas de
d uções. A escala de pagamento dêsse empréstimo compulsório 
é a seguinte: . 

Impôsto de renda a Empréstimo compulsório 
ser pago depois de computado percentual-
f eitas as deduções mente sôbre êsse impôsto 
Cr$ 

O a 20.000 isento 
Acima de 20.000 até 250.000 
Acima de 250.000 até 1.000.000 
Acima de 1 .000.000 

Essas taxas são fixas . Se o impôsto é de Cr$ 20.000, o 
empréstimo compulsório não é devido. Se êle é de Cr$ 20.001 
paga-se Cr$ 3 . 000 de empréstimo compulsório. 
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Parece justificável que o contribuinte cu ~ os rendimcntoa 
sejam bxaclos em importância ligeiramente superior a Cr$ 
20.000 tente reduzir aquêles rendimentos de maneira a que 
sôbre êles não haja'incidência de impósto e, conseqüentemente , 
cobrança do empréstimo compulsório, a menos que êle consi
dere um bom investimento a aquisição de Obrigações' do Te
souro que lhe são fornecidas em troca do pagamento do refe
rido empréstimo. 

Um nôvo empréstimo compulsório está sendo cobrado na 
fonte sôbre os r endimentos de trabalho (remuneração e salá
rio) percebidos nos anos de 1963 e 1964. A contribuição de 
3,5 10 ao mês incide sôbre a diferença entre a remuneração 
mensal e o limite de isenção mensal, deduzindo-se o abatimento 
de dependentes 

Até recentemente, os contribuintes não consideravam êsse 
"empréstimo" como tal e, sim, como um impôsto qualquer. Até 
mesmo como empréstimos r estituíveis, trazem em si um forte 
cunho de taxação, que pode ser calculado aproximadamente 
pelo que o indivíduo está disposto a pagar diretamente, a fim 
de se liberar das exigências do empréstimo compulsório. Além 
disso, um govêrno que institui empréstimos restituíveis em 
uma época em que a sua política financeira vem provocando o 
aumento dos preços, está armazenando dificuldades para os 
anos vindouros; a própria instituição de empréstimos pode, 
até certo ponto, tornar impraticável a realização dos objetivos 
fixados, tendo em vista que a quantia paga,em cruzeiros . é de
masiadamente elevada para ser política ou socialmente admis
sível. 

A injustiça de basear o primeiro empréstimo compulsório 
apenas na parte do impôsto de renda não retido na fonte não 
se encontra totalmente contrabalançada pelo -segundo emprés
timo sôbre salários ou remunerações deduzidos na fonte. 

A gradação do primeiro empréstimo de aeôrdo com a ren_ 
da total e não de acôrdo com os níveis tributáveis de renda 
produz efeitos severos nas linhas divisórias dos rendimentos. 

A vista dêsses fatos, um sistema fiscal simples e um sen
timento de maior eqüidade entre os contribuintes poderiam 
.ser atingidos mediante a revogação do empréstimo compulsó-

27 



rio e a substituição de maior parte daquela receita por um au
mento uniforme das taxas do impôsto de renda. 

F - Desconto, na Fonte, sóbre Salários e Remunerações 

Até julho de 1964, o desconto, na fonte, sôbre salários e 
remunerações, era relativamente baixo, isto é, ligeiramente 
acimà de 170 , para a maioria dos empregados. 

A lei de julho de 1964 (art. 12) aumentou consideràvel
mente êsse desconto, elevando-o para 10 % sôbre os salários e 
vencimentos que correspondam, mensalmente, a mais de 15 
vêzes o salário mínimo fiscal, conforme demonstra a tabela 
abaixo: 

Até 4 vêzes o salário mínimo fiscal: incidência anterior · 
Acima de 4 vêzes até 5 vêzes o salário mín. fiscal:.. 270 
Acima de 5 vêzes até 8 vêzes o salário mÍn. fiscal:. . 4 '1'0 
Acima de 8 vêzes até 10 vêzcs o salário mín. fiscal:. . 6'} . 
Acima de 10 vêzes até 15 vêzes o salário mín. fiscal:.. 8 '1'0 
Acima de 15 vêzes o salário mínimo fiscal: .......... 10 '1'0 

1!;sses índices são válidos de 1.0 de julho a 31 de dezembro 
de 1964. 

Se em 1965 a declaração de impôsto de renda do contri
buinte acusar um excesso de r etenção na fonte, êle poderá de
duzir êsse excesso do impôsto a ser pago em 1965 ou r equerer 
a sua restituição. 

A importância da nova tabela de retenção poderá ser 
m elhor avaliada pelos exemplos fornecidos p elo Ministério da 
Fazenda e reproduzidos a seguir. ~sses exemplos não estão 
completos uma vez que não incluem o segundo empréstimo 
compulsório a que se refere a letra "E" desta Parte. 

As "deduções" que figuram nos exemplos seguintes são 
fixadas em níveis que não seriam normais para tais contri

buintes. 
~sses exemplos partem do princípio de que as novas e 

elevadas retenções na fonte (Lei de julho de 1964) seriam 
arrecadadas, mensalmente, sôbre os rendimentos do contri
buinte, ao invés da experiência de 1964 que consiste em: 1.0) 

retenção na fonte, de janeiro a junho, de acôrdo com a legis-

28 



lação anterior ; e 2.°) retenção na fonte, de julho a dezembro, 
com o nôvo aumento. A fim de demonstrar o pesado ônus que 
recairia sôbre os contribuintes, os exemplos a seguir tomam 
por base o nôvo e elevado desconto na fonte, durante um ano 
inteiro. Em outras palavras, poderemos analisar êsses exem
plos como demonstração do que seria arrecadado de cada con
tribuinte se o nôvo índice de retenção na fonte não fôsse al
terado e fôsse mantido durante os 12 meses do ano de 1965. 
O impôsto a ser pago diretamente pelo contribuinte (não o 
retido na fonte) pode ser imaginado como o que seria pago 
por êle em 1966. 

Os contribuintes A e B podem ser, por exemplo, bancários 
de nível médio ou elevado. Os contribuintes C e D podem ser 
contadores ou funcionários públicos mais categorizados. Os 
contribuintes E e F representam os funcionários que percebem 
a mais alta remuneração no serviço público civil. Os contri
buintes G e H são imaginários: são citados apenas pa ra de · 
monstrar o impôsto que seria pago por uma pessoa física (em
pregado), cujo salário fôsse tão alto que a colocasse no tope 
da escala t ributável (65 % ). 

Os contribuintes A e B pagam muito mais do que a metade 
do impôsto devido, mais o empréstimo, através da retenção na 
fonte (note-se que os dados citados não incluem o segundo em
préstimo compulsório, que é arrecadado na fonte) . Assim ocor
re, também, com o contribuinte D. Mas, o contribuinte C (sem 
filhos) paga, aproximadamente, a metade do impôsto devido 
através da retenção na fonte . O contribuinte E paga, aproxi
madamente, 44 70 através da retenção na fonte, embora sua 
renda seja muito elevada (acima de Cr$ 10.000.000 por ano) ; 
o contribuinte F, de renda equivalente, mas sem filhos, paga 
5070 através da retenção na fonte. Os hipotéticos contribuin
tes G e H pagariam somente 21 70 e 22 %, respecti vamente, 
através da retenção na fonte. 
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},MPÓSTO DE RENDA PARA 1965 

Cédula C 
Deduções 

(Baseado nos salários de 1964) 

Contribuinte A 

Casado, sem filhos. 
Salário mensal, Cr$ 300.000 

Cr$ 3.600.000 
Cr$ 360.000 

Renda líquida ....• . ... . . Cr$ 3.240.000 
Impôsto cedular - 110 ............. ....... Cr$ 32.400 

Renda bruta (renda líquida 
da Cédula C) ......... Cr$ 3.240.000 

Espôsa. . . . . . .. Cr$ 504. 000 
Outras deduções Cr$ 324.000 Cr$ 828.000 

Renda líquida ............ Cr$ 2.412.000 
Impôsto complementar .................... Cr$ 80.820 

Impôsto tota~ ..... ........ . . .......... .. . 
Impôsto retido na. fonte .... .. ............ . 

Cr$ 113.220 
Cr$ 76.200 

Diferença do impôsto a ser pago em 1965 .... Cr$ 38.020 
Empréstimo compulsório a ser pago em 1965 

(uma percentagem do item anterior) .... Cr$ 5.700 

Total a ser pago em 1965 sôbre a renda de 1964 Cr$ 43.720 

Impôsto total mais 15% a 2510 do empréstimo 
compulsório ..... ............ . . . . . . . . . . Cr$ 118.920 
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Contribuinte B 

Casado, dois filhos. 

Salãrio mensal, Cr$ 300.000 

Impôsto cedular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 32.400 
Renda bruta (como mencio-
nado acima .............. Cr$ 3 .240.000 

Encargos de FawUia 

Espôsa Cr5 
Filhos .. Cr$ 

504.QOO 
756.00Q 

Cr$ 1 .260 . 000 
Outras 
deduções Cr$ 324.000 Cr$ 1.584.000 

Renda líquida ............ Cr$ 1. 656.000 
Impôsto complementar .................... Cr$ 19.260 

Impôsto total . ..... .......... . . . . . . . . . .. Cr$ 
Impôsto retido na fon~(' o.................. Cr$ 

51.660 
34.908 

Diferença do impôsto a ser pago em 1965 .... Cr$ 16.752 

Empréstimo compulsório a ser pago em 1965 
(nenhum, porque a diferença constante do item 
anterior é inferior a Cr$ 20.000) 
Impôsto total, mais 1570 a 25% do empréstimo 
compulsório ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 51 . 660 
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Cédula C 
Deduções 

Contribuinte C 

Casado, sem filhos. 

Salário mensal, Cr$ 500.000 

Cr$ 6.000.000 
Cr$ 800.000 

Renda líquida . .......... Cr$ 5.200.000 
Impôsto cedular - 1'to .................... Cr$ 52.000 

Renda bruta (renda líquida 
da cédula C) ............ Cr$ 5.200.000 
Espôsa. . . . . . .. Cr$ 504.000 
Outras deduções Cr$ 396.000 Cr$ 900.000 

Renda líquida ........... Cr$ 4 .300 .000 
Impôsto complementar .................. . 

Impôsto total ........................... . 
Impôsto retido na fonte .................. . 

I 
Diferença do impôsto a ser pago em 1965 .... 
Impôsto compulsório a ser pago em 1965 (uma 
percentage~ do item anterior) ....... ... . 

Cr$ 369.860 

Cr$ 421.860 
Cr$ 229.788 

Cr$ 192.072 

Cr$ 28.800 

Total a ser pago em 1965 sôbre a renda de 1964 Cr$ 220.872 

Impôsto total, mais 15% a 259"0 do empréstimo 
compulsório . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. Cr$ 450 .660 
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Contribuinte D 
. . 

Casado, com dois filhos · 

Salário mensal, Cr$ 500.000 

Impôsto cedular . . ............ . .......... Cr$ 52.000 
Renda bruta, como mencio-
mtdo acima ............. Cr$ 5.200. OÓO 

Encargos de Família 

Espôsa '.' 
Filhos ... 

Outras 
deduções 

Cr$ 
Cr$ 

504.000 
756.000 

Cr$ 1.260.000 

Cr$ 640 . 000 Cr$ 1. 900 . 000 

Renda líquida ........... Cr$ 3.300.000 
Impôsto complementar .................•.• Cr$ 189.060 

Impôsto total ............................ 'Cr$ 241.060 
Impôsto retido na fonte ................... Cr$ 189.468 

Diferença de impôsto a ser pago em 1965. . . . Cr$ 51.592 
Empréstimo compulsório a ser pago em 1965 
(urna percentagem do item anterior) ...... Cr$ 7.700 

Total a ser pago em 1965 sôbre a ren-da de 1964 Cr$ 59.292 

Impôsto total, mais 15 % a25 % do empréstimo 
compulsório ... ..... . ......... . . . . . . . . . Cr$ 248.760 
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Contribuinte E 

Casado, sem filhos 

Salário mensal, Cr$ 850.000 

Cédula C ............... Cr$ 10.200.000 
Deduções . . ............ Cr$ 1. 200 . 000 

Líquido . . ............. Cr$ 9 . 000 . 000 
Impôsto cedular - 170 .................... Cr$ 90.000 

Renda bruta (renda líquida 
da cédula C) ............ Cr$ 9.000.000 
Deduções: 
Espôsa ........ Cr$ 504.000 
Outras deduções Cr$ 936.000 Cr$ 1.440.000 

Renda líquida ........ . .. Cr$ 7.560 . 000 
Impôsto complementar ... . ............... Cr$ 1.210.860 

Impôsto total ............................ Cr$ 1.300 . 860 
Impôsto retido na fonte. . . . . .. . . .. . . . . . . .. Cr$ 618.588 

Düerença do impôsto a ser pago em 1965. . .. Cr$ 682.272 
Empréstimo compulsório a ser pago em 1965 
(uma percentagem do item anterior) ...... Cr$ 123.900 

Total a ser pago em 1965 sôbre a renda de 1964 Cr$ 806.172 

Impôsto total, mais 15% a 25% do empréstimo 
compulsório . . ......................... Cr$ 1.424.760 
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Contribuinte F 

Casado, com dois filhos 

Salário mensal, Cr$ 850.000 

Impôsto cedular .......................... Cr$ 90.000 
Renda bruta............... Cr$ 9.000.000 

Deduções: 
Espôsa. . . . . . . . ... Cr$ 504.000 
Filhos. . . . . . . . . .. Cr$ 756.000 
Outras deduções. . Cr$ 940.000 Cr$ 2.200.000 

Renda líquida .. .... . ... .... Cr$ 6.800.000 
Impôsto complementar ... .... .. .... . ..... . 

Impôsto total .... .... ...... . ........ .. .. . 
Impôsto retido na fonte ........... ... . .. . 

Diferença do impôsto a ser pago em 1965 .. , . 
Empréstimo compulsório a ser pago em 1965 
(uma percentagem do item, imediatamente 
anterior) . . ......................... . 

Cr$ 982.860 

Cr$ 1.072 . 860 
Cr$ 578.268 

Cr$ 494.592 

Cr$ 86.400 

Total a ser pago em 1965 sôbre a renda de 1964 Cr$ 580.992 

Impôsto total, mais 15 ro a 25 % do empréstimo 
compulsório . . .......................... Cr$ 1.159.260 



Contribuinte G 

Casado, sem filhos 

Salário mensal, Cr$ 3. 500 .000 

Cédula C .............. Cr$ 42.000.000 
Deduções . . ........... Cr$ 5.000.000 

Renda líquida . . ........ Cr$ 37:000.000 
Impôsto cedular - 1 % .................. Cr$ 370.000 

Renda bruta (renda líquida 
da cédula C) ........... Cr$ 37.000.000 

Deduções: 
Espôsa... . . Cr$ 504.000 
Outras dedu-
ções . Cr$ 1.596.000 Cr$ 2.100.000 

Renda líquida . . ...... Cr$ 34.900.000 
Impôsto complementar .................. Cr$ 14.655.800 

Total do impôsto ....................... Cr$ 15.025.800 
Impôsto retido na fonte........... . . .... Cr$ 3.798.588 

Diferença do impôsto a ser pago em 1965.. Cr$ 11.227.212 
Empréstimo compulsório a ser pago em 1965 
(uma percentagem do item anterior) ...... Cr$ 2.744.300 

Total a ser pago em 1965 sôbre a renda de 
1964 . . .............................. Cr$ 13.971.512 

Impôsto total, mais 15ro a 25ro do emprésti-
mo compulsório. . . ................... Cr$ 17.770.100 
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Contribuinte H 

Casado, com dois filhos 

Salário mensal, Cr$ 3.500.000 

Impôsto cedular . ... . ......... ........... Cr$ · 370.000 
Renda bruta (como acima) Cr$ 37.000.000 

Menos: 
Encargos de família 
(espôsa e dois 
filhos) . . . . . Cr$ 1.260.000 
Outras dedu-
ções . .... Cr$ 2.000.000 Cr$ 3.260.000 

Renda líquida . ......... Cr$ 33.740.000 
Impôsto complementar ................ . . 

Impôsto total ....... . ............. .... . 
Impõsto retido na fonte .............. . . 

Diferença do impôsto a ser pago em 1965 . . 
Empréstimo compulsório a ser pago em 1965 , 

Cr$ 13.895. 300 

Cr$ 14.265.300 
Cr$ 3.758.268 

Cr$ 10.507.032 

(uma percentagem do item anterior) Cr$ 2.564.200 

Total a ser pago em 1965 sôbre a renda 
de 1964 . . ............... .......... . . Cr$ 13.071.232 

Impôsto total, mais 15 7'0 a 25 7'0 do emprésti-
mo compulsório . . . . ................. . Cr$ 16.829 .500 
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As quantias retidas na fonte por fôrça do art. 12 da Lei 
de julho de 1964 são tão vultosas em comparação com o im o 
pôsto devido, que representam uma garantia segura contra a 
evasão do impôsto de renda por parte de qualquer assalariado. 
Evidentemente, a luta contra a inflação . seria substancialmen
te auxiliada se essas retenções, cujo prazo de vaHdade expira 
em 31 de dezembro de 1964, de acôrdo C0m a lei atual, pudes
sem ser prorrogadas até 1965. 

N esses exemplos, as quantias são retidas por um período 
de seis meses (julho a dezembro de 1964, ::nclusive). As taxas 
percentuais de retenção na fonte continuariam, presumivel
mente, através dos doze meses de 1965. 

A percentagem de absorção dos salários e remunerações 
recebidos no perío:lo de julho a dezembro de 1964 é mais ele
vada do que as informações acima indiCam. Muitas dessas p€s
soas físicas pagam impostos substanciais sôbre os rendimentos 
de 1963, pois as taxas de retenção na fonte, em vigor nesse 
ano eram muito baixas'. 

Finalmente, as quantias retidas para os fundos de assis
tência social não foram computadas nos dados acima. 

Durante a elaboração do presente relatório não foi possível 
fazer uma estimativa da receita adicional proveniente do nôvo 
aumento do impôsto arrecadado na fonte de acôrdo com a Lei 
de julho de 1964. 

/ A retenção na fonte pode ser feita, mediante a aplicação de 
uma taxa fixa, como nos Estados Unidos, deduzindo-se os en
C8rgos de família. No caso de desemprêgo durante determina
do período do ano, haveria um excesso de retenção na fonte e 
uma conseqüente restituição no ano seguinte. Ou, alternati va
mente, a retençãp pode ser calculada sôbre o padrão de rendi
mento anual do empregado, levando-se em conta os pE'ríodos 
de desemprêgo e ainda as deduções não-comerciais e outras 
fontes de renda, de tal modo que a' quantia descontada na 
fonte seja quase equivalente ao total do impôsto devido, evitan
do-se assim a declaração de renda por parte do empregado. (16) 

Uma opção criteriosa entre os dois sistemas, ou uma com
binação dos mesmos, seria aconselhável . O atual sistema brasi
leiro não se ajusta inteiramente a qualquer dessas categorias. 

(16) Vide nota 15. no Apênõice. 
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Esta reforma pode ser adiada, até que se obtenha uma esta
bilização. 

Em caso de excesso de pagamento fltravés da retenção na 
fonte ou de pagamento do ímpôsto no ato (vide letra N, a 
ieguir), o contribuinte poderá sempre optar entre a deducão 
dêsse excesso do montante a ser cobrado no ano seguinte, ou 
a restituição, dentro de alguns meses. 

Nada mais convincente para persuadir os contribuintes 
da boa administração do impôsto de renda do que a solicitude 
governamental em reembolsar imediatamente o impôsto pago 
II maior. 

A retenção na fonte incide sôbre seg~ros, lucros imobiliá
rios, remessa de lucros para o exterior c, aparentemente, em 
alguns outros casos. 

O produto da retenção na fonte é dispersado por fõrça 
de várias leis e muitas vêzes de difícil verificação. A consoli
dação dêsse impôsto permitiria talvez a sua extensão às rendas 
sôbre ns quais não incide, atualmente, como por exemplo. os 
aluguéis. No caso de revogação dos impostos cedulares, as 
taxas de retenção deverão ser revistas e aperfeiçoadas. 

A retenção na fonte sôbre juros de ações ao portador é 
bastante elevada, aproximadamente 75%, se o portador não 
se identificar na ocasião em que receber os dividendos. Na 
sua declaração do impôsto de renda não serão incluídos tais 
dividendos. No caso de o proprietário se identificar, o "im
pôsto a ser arrecadado será muito menor, isto é, aproximada
mente 300/0, pois, na hipótese de uma investigação, êle será 
passível de punição, caso não haja incluído os dividendos em 
sua declaração de renda. Não obstante o elevado impõsto, 
muitos portadores .de ações ou obrigações preferem permane
cer no anonimato. Um grande número de sociedades anôni
mas é ainda patrimônio de família e os lucros são aplicados 
na expansão das companhias; apenas uma pequena fração, se 
existe alguma, é considerada dividendo para fins de imposi
ção. A possibilidade de sonegar o impôsto causa mortis (ar
recadado pelos Estados, no Brasil) é grande em conseqüên
cia dêsse anonimato. O elevado preço pago por aquêles que 
não se identificam por temerem especulações políticas e sociais 
é considerado bom investimento. Essas duas razões talvez pos-



sam explicar o grande número _de. pessoas que preferem per
manecer anônimas. Informações confidenciais' fornecidas ao 
autor pelo Ministério da Fazenda revelam que os dividendos 
pagos pelas grandes sociedades anônimas 'em 1964, sôbre os 
lucros de 1963, foram muito muis elevados com relação às ações 
ao portador do que com relação às ações nominativas. Em qua
tro das cinco companhias examinadas, a percentagem foi su
perior a 50%; em um caso, a percentagem chegou a 80 % e 
no quinto a percentagem /foi apenas de 13 ro . 

Uma declaração de bens apensa à declaração do imposto 
de renda de cada pessoa física foi tornada compulsória em 
r~ente, lei. Se ,essa obrigatoriedade fôr rigorosamente fisca
lizada, tornará sem valor a não identificação de proprietários 
de ações ao portador. 

Investigações levadas a efeito pelo' autor concluem ser 
ainda muito cedo para julgar se as declarações de bens estão 
sendo feitas criteriosamente e, em caso afirmativo, se os va
lôres dados são históricos ou reais. 

Se as ações ao portador fôssem extintas, um elevadv nú
mero de delicados problemas de renda seria evitado. Além dos 
dividendos e do impôsto causa mortis, veremos a seguir (letra 
L) o problema da taxação sôbre os lucros provenientes da ren
da de bens de capital. 

G - Renda Familiar 

A norma adotada pelo impôsto de renda no Brasil sóbre 
rendimentos de família é bàsicamente a da declaração con
junta, com certas exceções. 

Parece injusto pedir a duas pessoas vivendo juntas que 
paguem mais impôsto de renda do que duas pessoas dolteiras, 
o que acontece freqüentemente no sistema de declaração con
junta e taxas progressivas. 

O Projeto p~opõe que o regime de renda dividida (em 
vigor nos EUA, Alemanha e na França com a classificação de 
cada filho como meio-adulto) seja adotado no Brasil, exceto 
para as classes mais abastadas; a divisão não seria exatamente 
de 50/50. Na divisão de 50/50, a renda das espôsas são agre
gadas; o impôsto de renda ê computado em metade da renda, 
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multipilicado por 2. Pode-se chegar ao mesmo resultado, apli. 
cando-se as taxas sôbre faixas de rendimentos que sejam 2 
vêzes maiores para um casal do que para os solteiros, esta é 
a: técnica do Projeto. A divisão inferior a de 50/ 50 pode ser 
atingida, aplicando-se taxas sôbre faixas de rendimentos que 
são duas vêzes maiores para os casais do que para os solteiros. 
Esta é a modificação feita pelo Projeto para grupos de rendi
mentos mais elevados. É de alguma maneira menos favorável 

. para os casados do que a divisão de meio a meio (taxa sôbre 
fa ixa de rendimento duas vêzes maior) . 

A divisão dos rendimentos proposta pelo Projeto é muito 
mais eqüitativa do que o presente sistema. Seria preferível, 
contudo, permitir algo menos que a divisão meio a meio em 
todos os níveis de rendimento, levando-se em conta o fato 
de que o rendimento imputado (não o rendimento monetário), 
obtido pelo trabalho ,da espôsa no lar não é taxável pelo im
pôsto de renda. As taxas sôbre a faixa de rendimento para 
os casais seria um pouco inferior a duas vêzes a taxa da faixa 
de rendimento para solteiros, em todos os níveis. 

H - Deduções não Comerciais 

As deduções de certas despesas que não provêm direta·· 
mente -do processo de obtenção de rendimentos tributáveis são 
permitidas para os fins da tributação progressiva (Capítulo 
VII do Decreto n.O 51. 900). ~sses abatimentos não incluem 
o pagamento de quaisquer outros impostos (federal, estadual 
ou municipal). As outras deduções permitidas (juros de dí
vidas pessoais, prêmios de seguro de vida, perdas extraordiná
rias e contribuições etc.) não poderão exceder o teto determi
nado por lei. Como êsses abatimentos parecem razoáveis, ntr 
nhuma recomendação específica apresento sôbre êles. 

I - Impôsto de Rerula sôbre Pessoa Jurídica 

As sociedades anônimas e as organizações similar~s pa
gam um impôsto fixo de 23% mais 5% (= 28% ) sôbre os 
lucros de 1963 e 1964 . Também assim procedem as firmas 
sociais e as firmas individuais, com a diferença de que a taxa 
é reduzida para 5% mais o adicional de 5% para 1963 e 



1964 (=10 '}'0 ) para determínados ramos de negócios que ne
cessitam apenas de pequeno capital. As pequenas firma s podem 
pagar o impôsto sôbre o lucro presumível (Parte 11-J) . 

A verdadeira taxa básica não é de 23 1)'0, mas apenas de 
18,6 % para emprêsas com renda real estável. E assim é p0r
que a lei permite deduzir o impôsto de renda pago no ano em 
curso, da r enda do ano anterior, quando computado o im
pôsto de renda do ano corrente. (17) Acrescentado ainda o 
impôsto adicional de 5%, o total é de 23,6% e não 28% , para 
firmas com renda r eal estável. Entretanto, em t empos de 
grande inflação, quando os lucros nominais, passíveis de tri
butação, crescem ràpidamente essa dedução perde seu valor e 
a verdadeira taxa se fixa entre 23,6 7'0 e 28 1)'0. 

O empréstimo compulsório de 15% sôbre os 23 7(l , se fôr 
considerado, em parte, como um impôsto, aumentaria a taxa 
nominal para 31,45 % . Para uma firma com renda re:d es
tável, o empréstimo compulsório é de 15% sôbre 18,6% e não 
sôbre 23 %, equivalendo a aproximadamente 2,790 % da renda 
e não 3,45 '10 . Para tal fi rma, o impôsto acumulado é de 
26,39 % e não 31,45% .. 

Aparentemente, não existe uma razão lógica para conti
nuar a permitir a dedução do impôsto de renda llago na 
computação da r enda a ser tributada . A consequencia prin
cipal daí decorrente é a camuflagem da verdadeira quantia 
do impôsto a ser pago. 

O cálculo da taxa r eal de tributação é muito mais com
plexo do que o acima mencionado, pois o pagamento do im
pôsto sôbre lucro exL'aordinário, se fôr' o caso, é também 
deduzido na computação da r enda a ser tributada. Uma vez 
que ° presente Relatório sugere a eliminação do impôsto sô
bre lucros extraordinários (Parte II-M) , a computação da 
taxa r eal não é abordada aqui. 

O Projeto propõe duas reformas na tributação de pes
soas jurídicas: eliminação das firmas individuais da categoria 
das pessoas jurídicas. (Parte Il-J) ; e consolidação das taxas 
em uma única, eliminando-se o empréstimo compulsório. 

(17) Vide nota 16. no Apêndice, 
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Se houver necessidade de aumentar a receita, a tributa
ção sôbre sociedades anônimas poderia ser aumentada para 
aproximadamente 35 9~ ou 40 %, sem acarretar graves pre
juízos econômicos. 

Desde que os dividendos continuem a ser tributados na 
pessoa física, como o são atualmente, haverá um excesso de 
tributação sôbre as sociedades anônimas. Por outro lado, os 
lucros retidos continuarão a ser tributados aquém do devi.do, 
se declarados como dividendos dos grandes acionistas. Even
tualmente, êsse delicado problema de taxação a maior ou me
nor poderá ser reestudado, adotando-se um sistema mais re
finado. 

J - FÍ1-mas Individuais e Sociedades em Nome Coletivo 

As firmas individuais e as sociedades em nome coletivo; 
como foi visto, pagam impôsto de renda da mesma forma que 
as sociedades anônimas. Os lucros distribuídos por ess~s em
prêsas são incluídos nos rendimentos dos seus proprietários 
para a taxação progressiva. Não existe impôsto cedular sôbre 
êsses lucros. O lucro total das firmas individuais presuml
velmente deve ser distribuído. Somente os lucros das socie
dades em nome coletivo, de fato distribuídos, são incluídos na 
declaração de renda dos respectivos sócios. 

Sendo o impôsto sôbre firmas comerciais de, aproxima
damente, 27 0;0 (vide Parte II - I acima), o · ônus f:,ô bre as 
firmas individuais de baixo rendimento poderia parecer ex
cessivo, e tal ocorreria se não fôsse: a opção que podem fazer 
as pequenas firmas pela tributação de 8% sôbre a rC'ceita 
bruta; e a evasão do impôsto. A maioria das pequenas fir
mas individuais opta pela aplicação do coeficiente de 8% sôbre 
as operações de venda (o coeficiente será de 12 70 em 1965), 
mas a definição de "pequena" dada pela lei não acompanhou 
o ritmo inflacionário. Grande número de emprêsas comer· 
ciais realmente pequenas é passível de tributação regular. É 

difícil de crer, no entanto, que a sua escrita, se existente, seja 
real, ou que a fiscalização seja suficientemente atuante para 
tornar efetiva a cobrança do impôsto. 
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:t.:sses problemas poderiam ser parcialmente evitados se 
fôssem adotadas as recomendações acima mencionadas, res
tando, entretanto, a tarefa de calcular êsses lucros para o 
cômputo do impôsto de ~enda sôbre pessoa física. Tr~tando
se de matéria administrativa, não farei maiores comelltários, 
frisando, no entanto, que todos os países em que existe im
pôsto de rendá têm dificuldades com as pequenas emprêsas e 
nenhum dêles conseguiu resolver o problema completamente, 
embora alguns dêles hajam obtido resultados muito mais ani
madores do que outros. 

Um terceiro método de avaliação de lucros tributáveis é 
facultado ao administrador se a escrita não tiver sido regu
larmente mantida: um coeficiente percentual poderá ser apli
cado sôbre a renda bruta ou sôbre o patrimônio ou contas a 
receber, ou, ainda, sôbre o capital. 

Seria mais simples e mais justo isentar as firmas indi
viduais e as sociedades em nome coletivo da taxação de pes
soa jurídica, exigindo-se dos seus proprietários a inclusão dos· 
lucros anuais auferidos nas respectivas declarações de renda. 

K - Inflação e Tributação sôbre Rendimentos de Ativida.des 
Comerciais 

Espera-se, no Brasil, que o nível dos preços continue su
bindo. substancialmente em 1964 e 1965, até que chegue a uma 
estabilização, embora êste aumento seja previsto a um ritmo 
mais lento do que o atual, que é de 80 70 a 100 0/0 ao ano. 

Ainda, assim, o aumento dos preços será suficiente para. 
elevar os lucros declarados das firmas comerciais. Parte dês
ses lucros, computados por depreciação histórica dos custos e 
cálculo convencional em inventário, será de tal ordem que as· 
firmas comerciais desejarão reinvesti-Ios em estoques, em con
tas a reCeber e em espécie - em capital produtivo, geral-
mente - e em renovação dos bens patrimoniais, de maneira 
que a firma não tenha necessidade de se retrair financeira.· 
mente. Se o impôsto de renda absorve uma grande parte do 
lucro declarado, a firma deve se voltar para o mercado de
capitaI, a fim de contrair empréstimos, ou vender ações o~ 
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ainda, conseguir créditos de seus fornecedores a fim de contar 
com recursos financeiros para prosseguir no mesmo ritmo de 
operações. A sangria tributária traz, assim, um problema 
sério para as firmas comerciais num período inflacionário. 

A atual lei do impôsto de renda evita parte dessa sangria 
com relação aos bens imóveis das firmas comerciais (pessoas 
jurídicas), mas não com respeito aos estoques, às contas a 
receber e ao dinheiro em espécie (exceto no que diz respeito 
aos efeitos do impôsto sôbre o lucro extraordinário). 

Permite-se a tôda pessoa jurídica fazer um levantamento 
. anual do seu patrimônio, dentro dos 4 meses anteriores ao tér
mino do ano fiscal, à base do valor atual, aplicando os coe
ficientes de correção monetária estabelecidos pelO' Conselho 
Nacional de Economia. As taxas de depreciação são ap!icadas 
sôbre êsse nôvo e elevado valor. As firmas pagam, entretan
to, um preço por êsse privilégio, isto .é, ~um impôsto d-e 5<;10 
sôbre o aumento do valor ou, se a firma o desejar, pode ad
quirir Obrigações Reajustáveis (10 %), resgatâveis em nunca 
menos de 5 anos. O resultado da reavaliação do ativo imobi
lizado será aplicado, obrigatoriamente, no aumento do capi
tal. Essas cláusulas foram incluídas na Lei n.O 4.357, de 16 
de julho de 1964, art. 3.° (o art. 1.0 se refere às Obrigações 
do Tesouro) . 

Para efeito de tributação ordinária, as mercadorias em 
estoque serão reavaliadas posteriormente pela maneira con
vencional prevista na lei existente, isto é, sem usar o "lifo" 
(last-in, first-out), nem o método do custo médio das merca
dorias estocadas. Em período de constante aumento do ~usto 
de vida, o objetivo que se procura alcançar é o de incluir, 
nos lucros tributados, o aumento do valor das mercadorias 
em estoque, resultante do aumento dos preços. Se se tributar 
parte dêsses lucros, as firmas poderão manter o mesmo volu
me físico dos estoques, a menos que aumentem suas compras 
a prazo ou seus empréstimos bancário~ ou de outras proce
dências. O crédito comercial ou bancário talvez seja de tão 
fácil obtenção no Brasil, atualmente, que a tributação sôbre 
os lucros provenientes da valorização dos estoques não impe
de as firmas de manter ou expandir seu volume físico de 
~ransações. Algumas firmas talvez calculem seus lucros pejo 
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sistema "lifo" sem levar em conta a correção monetária. Ain
da assim, parece que, se existe aqui problema em relação ao 
patrimônio, deve existir também outro em relação aos ~sto
ques. 

Em verdade, é de alguma ordem justo permitir aos pro
prietários de bens permanentes pleitear depreciação com base 
no valor corrente, em vez de fazê-lo com base no custo his
tórico e assim obter isenção tributária dos lucros escritura
dos, desde que os proprietários de dinheiro, apólices e outros 
valôres monetários não tenham permissão de deduzir as par
celas correspondentes às perdas reais que sofrem em virtude 
da inflação . . 

Os proprietários de bens que se valorizam com a mfla
ção estão em melhor situação do que os proprietários de bens 
que não 00 valorizam e conseqüentemente deviam pagar maio
r es impostos que êstes . A eqüidade entre uns e outros poderia 
ser obtida ou pela tributação dos proprietários de bens valo
rizados sôbre os lucros escriturados e não tributação dos pro
prietários de dinheiro, ações etc., ou então pela não tribu
tação dos lucros escriturados e permissão de dedução em fa- . 
vor dos portadores de dinheiro etc. 

A lei existente não satisfaz o requisito .da eqüidade no 
que diz r espeito aos bens permanentes, embora lhes imponha 
um impôstode Sro . 

No que diz respeito aos estoques, etc., a lei satisfaz ple
namente o requisito da eqüidade, mediante aplicação do pri
meiro método acima descrito. 

Evidentemente, o 1.° método cria um conflito entre a eqüi
dade e as necessidades financeiras das firmas (a menos que 
o crédito seja de fácil obtenção). O 2.° método, que estipula 
a não tributação sôbre lucros escriturados (paper gains) e 
permite a dedução de prejuízos reais, é muito complicado para 
conseguir aceitação pública. 

O Estado deve então tributar os lucros escriturados (tor
nando obrigatória a depreciação pelo custo histórico e o uso dos 
métodos convencionais de contabilidade) ou ignorar o requisi
to da eqüidade. O método a ser adotado dependerá da reper
cussão econômica que terá a tributação sôbre os ' lucros escri
turados e,ainda, das conseqüências sociais que poderão advir 
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do fato de se menosprezar o sentido de eqüidade. No atual mo
mento brasileiro, as conseqüências econômicas terão provà
velmente prioridade. O impôsto de 510 parece ser uma conci
liação razoável da matéria. 

Resta ainda uma pergunta: o que fazer com os estoques 
de mercadoria? Uma solução de compromisso provàvelmente 
deveria se.r adotada a êsse respeito. Por exemplo, o tipo de 
contabilidade "lifo" com uma tributação de 5'70 sôbre a di
ferença entre o custo escriturado e o custo corrente do es
toque, ou· alternativamente, algum método de reserva-parcial. 

No Projeto, o Dr. Bulhões Pedreira planejou um méto
do de reavaliação que dá ênfase ao problema da eqüidade, 
sob um nôvo aspecto. ~sse plano, descrito às páginas 88-94 
do Projeto, pode ser explicado nos seguintes exemplos hipo
téticos: 

Exemplo I: Uma firma possui apenas hma permanentes 
(vamos presumir que as necessidades de capital de giro se
jam inexpressivas) com um custo histórico de Cr$ 10.000.000 
adquiridos com o capital realizado de Cr$ 10.000.000. O va
lor dos mesmos triplicou. De acôrdo com o Projeto, os bens 
permanentes seriam avaliados em Cr$ 30.000.000 dando ori
gem a um crédito de Cr$ 20.000.000 e um aumento de capital 
realizado de igual importância o que por sua vez, daria ori
gem a um débito de contrapartida de Cr$ 20.000.000. 

A escrituraçã~ no débito e no crédito permitiria o equi
líbrio e não implicaria em cobrança do impôsto sôbre a rea
valiação. A firma poderia então fazer a depreciação sôbre o 
nôvo valor, mas não pagaria nenhum iII!pôsto como o de 5 %, 
atualmente em vigor. 

Exemplo II: Tal como o exemplo I, exceto que a firma 
adquiriu os bens permanentes através de empréstimo (ima
ginemos que o capital realizado sej a pequeno). Os bens pa
trimoniais são reavaliados, como no exemplo I, não sendo, 
no entanto, permitida a reavaliação da dívida de Cr$ ..... . 
10.000.000. Dessa maneira, eleva-se o lançamento do crédito 
para Cr$ 20.000.000 e não se altera o lançamento do débito, 
surgindo uma renda tributária de Cr$ 20.000.000. O contri
buinte poderá fazer a depreciação na nova base de Cr$ .... 
30.000.000, mas deverá pagar o impôsto de Cr$ 20.000.000, 
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com fundamento no fato de ter usufruído benefício à custa 
do seu credor, devendo, por isso, pagar impôsto sôbre aqu~la 
parcela. 

Entretanto, o impacto do impôsto sôbre a firma deve~ 
dora é amortecido pelo fato de se permitir que urna parte do 
lucro líquido' da reavaliação seja tributada como ganho de 
capital (urna proporção igual à das vendas dos bens de capi
tal, durante o ano, deduzida do total dos. bens de capital), e 
que somente urna décima parte do saldo do lucro líquido pro
veniente da reavaliação seja sujeita à tributação ordinária, 
naquele ano. Os restantes nove décimos seriam tributados nos 
nove anos seguintes, a menos que, como pode acontecer,' a 
perda líquida da reavaliação nos' anos a seguir permitisse 
equilíbrio do lucro potencial a ser tributado. As perdas na 
reavaliação podem ocorrer da seg'uinte maneira: 

Exemplo 111: Uma firma possuidora somente de ca
pital de giro, um têrço do qual é constituído por bens estoca
dos, outro por contas a receber e outro de dinheiro em espé
cie (presumindo-se que os b~ns patrimoniais sejam negli
genciáveis). O capital de giro foi adquirido inteiramente 
com o capital realizado de Cr$ 10.000.000. O estoque foi ava
liado pelo método convencional "lifo" (first-in, first-out), 
crescendo em valor de acôrdo com o aumento dos preços. Os 
preços triplicam. Nenhuma parcela do capital de giro é rea
valiada, mas o valor das mercadorias em ..estoque é, sem dú
vida, das contas a receber, aumenta com o aumento dos pre
ços. O dinheiro disponível pode não aumentar: se não au
menta, o capital de giro aumenta para Cr$ 10.000.000 (mer
cadorias em estoque), mais Cr$ 10.000.000 (contas a receber), 
mais, Cr$ 3.333.333 (dinheiro em espécie), perfazendo um 
total de Cr$ 23.333.333 . 

Na coluna da fôlha do balanço, referente ao passivo, o 
capital realizado é reavaliado para Cr$ 30.000.000. 

Uma perda de Cr$ 6.666.666 na reavaliação é incluída 
na conta de correção monetária e pode ser usada para con
trabalançar os lucros decorrentes de reavaliação. 

Exemplo IV: O mesmo que o exemplo lII, exceto que o 
capital de giro foi obtido através de empréstimo (presumin
do-se que o capital realizado seja negligenciável). Não será 
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permitida a reavaliação das dívidas ocorrendo então, por fôr
ça de reavaliação, um lucro de Cr$ 13.333.333. 

O problema da eqüidade poderia ser entendido aqui se 
imaginássemos a economia de três pessoas A, B e C, em dois 
p~ríodos: o l.fl período, quando o nível de preços é igual a 
10(). e o segundo, quando é 300. No 1.° período A e C 
possl;lem, em espécie, Cr$ 10.000.000 cada. B nada possui. B 
pede emprestado Cr$ 10.000.000 de C e compra um bem pa
trimonial. A, com os seus Cr$ 10.000.000, adquire também um 
patrimônio fixo. 

No 2.° período, verifica-se que A não tem lucros nem 
prejuízos em têrmos reais. B, que nada possuía no .. 1.o perío
do, possui agora Cr$ 20.000.000. C, o credor, t em uma dívida 
a receber, correspondente a Cr$ 10.000.000, no 2.0 período. 
Seu capital original que valia Cr$ 10.000.000 no 1.0 período, 
seria equivalente a Cr$ 30.000.000, no 2.° _período, isto é, êle 
poderia ter aquirido Cr$ 10.000.000 em bens, serviços, etc., 
no 1.0 período e que, no 2.° período já custariam Cr$ ....• 
30.000.000. Mas C possui, de facto, e somente, Cr$ ....... . 
10.000.000 no 2.° período (o empréstimo). Êle sofreu então 
uma perda real de Cr$ 20.000.000 no 2.° período. Isso equi
vale ao ganho real, obtido no 2.° período, por B às custas de C. 

Temos então: 

A 
B 
C 

Ganho real, calculado em cruzeiros no 
2.° período. 

o 
20.000.000 
20.000.000 

Uma vez que A está em melhor situação do que C e B 
melhor do que A, seria justo tributar A mais do que C e B 
mais do que A. Alterna tivamente, poderíamos dizer que G 
deveria fazer jus a uma restituição tributária, que A não es
taria sujeito à tributação e que B p.agaria impôsto. 

O projeto distingue a ssim entre A, B e C (se forem so
ciedades anônimas), e, conseqüentemente, obedece ao princí
pio da eqüidade. Mas nem sempre êsse princípio permit e a 
uma firma o aliviamento tributário no justo montante de que 
necessita para manter suas t ransações em curso normal. B é 
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tributado em consequencia da reavaliação, mas onde buscará 
êle o dinheiro para pagar o impôsto? Deveria vender os ben~ 
adquiridos com o produto de empréstimo? Isto atenderia à 
finalidade da taxação eqüitativa, mas forçaria B a fechar as 
portas e outro tomaria o seu lugar, ou então B poderia ago
ra fàcilmente contrair novos empréstimos com garantia no 
seu patrimônio. O conflito habitual permanece entre a eqüi
dade e as dificuldades que poderiam advir dà escassez de di
nheiro para pagar o impôsto. (18) 

Na atual conjuntura inflacionária provàvelmente a eco
nomia do país seria beneficiada se o Govêrno se abstivesse 
de taxar os lucros provenientes da reavaliação das mercado
rias em estoque, mesmo se adquiridas com dinheiro empres
tado. 

Uma questão ainda mais importante se apresenta: deve 
a nova lei do impôsto de renda, destinada a substituir inte
gralmente a antiga, conter qualquer dispositivo sôbre a rea
valiação? Um argumento contrário, que me parece aceitável, 
é que tais dispooitivos, se parte permanente da lei, parecem 
indicar que uma séria inflação (ou deflação) será permitida 
no futuro, e essa implicação é política e socialmente prej u
dicial. Uma vez que o problema da reavaliação, na atual con
juntura inflacionária, já foi de certo modo resolvido pela Lei 
de julho de 1964 no que se refere aos bens patrimoniais. se
ria melhor simplesmente incluir alguns dispositivos provisó
rios sôbre mercadorias em estoque e então elaborar um ante
projeto de lei do impôsto de renda inteiramente nôvo, para 
adoção, digamos, em 1965, pressupondo-se, porém, estabili
zação econômica. 

A depreciação, como foi observado acima, pode se ba
sear agora nas cifras de reavaliação ao invés de o ser no 
custo nominal. Mas, apenas o método direto é p€rmitido e êsse 
é aplicado com extrema rigidez: uma taxa única de 10ro ao 
ano deve ser aplicada, com algumas exceções, por exemplo, 
automóveis e outros bens exauríveis, especialmente minas e, 
embora por motivos menos óbvios, florestas. 

(18) De acôrdo com o Projeto. apenas um décImo do Impõsto devido por B ser .. 
pago Imediatamente. 



Evidentemente, torna-se imperativa a adoção de uma 
política de depreciação mais realistica, não só para evitar a 

extrema subtributação sôbre bens patrimoniais permanentes 
como, também, a supertributação nos bens fungíveis. Um 
duplo método de escala decrescente (sendo a taxa do primeiro 
ano o dôbro da taxa única) poderá ser permitido, pelo me
nos para certos tipos de bens. O Govêrno tem agora podêres 
para permitir uma depreciação acelerada nos campos de ati
vidade e indústrias que a seu ver devem ser favorecidos mas 
também se faz necessário um critério mais realista da depre
ciação em geral. 

L - Dos Ganhos e Pe1'das de Capital 

A presente lei contém dispositivo que considera como 
renda ordinária os lucros decorrentes da venda de bens de 
capital, inclusive ações, por qualquer pessoa jurídica, uma vez 
feita a reavaliação com base no índice de preços (Lei de 16 
de julho de 1964). As pessoas físicas são tributadas sôbre os 
ganhos de capital somente com relação a bens imóveis; êS3e 
dispositivo foi introduzido em 1946, para combater a espe
culação imobiliária. A tributação sôbre lucros provenientes 
da venda de ações não pode ser realizada, de maneira prá
tica, até que sejam proibidas as emissões de ações ao porta
dor (vide Parte lI-F). 

O aperfeiçoamento mais consubstanciaI que o Projeto 
Bulhões Pedreira trouxe talvez à atual Lei do Impôsto de 
Renda é o tratamento coerente dado aos ganhos e perdas de 
capital. Pode-se discordar da proposta apresentada que trata 
os lucros e perdas em capítulo separado, sob uma taxa pro
porcional, mas, pelo menos o Projeto define êstes e aquelas. 
cuidadosamente e não estabelece distinção arbitrária alguma 
entre as sociedades e indivíduos. Os dispositivos do Projeto 
relativos aos ganhos e perdas de capital estão interligados 
com os da reavaliação, mas podem ser separados um do ou
tro, sem muita dificuldade, caso a parte referente à reava
liação seja rejeitada. 

Em lugar de . uma taxa proporcional própria, estabeleci
da principalmente para compensar a acumulação de ganho~ 



em um ano, ganhos êsses que possam ter-se acumulado atra
vés de vários anos, seri.a aconselhável a criação de uma taxa 
média real. Os ganhos ou as perdas realizados seriam dividi
dos pelo número -de anos correspondentes aos anos de exi:;
tência de determinado patrimônio. O impôsto sôbre a r enda 
de um ano acrescido de uma parcela do ganho, ou perda, se
ria computado e comparado com o impôsto calculado sem a 
inclusão do ganho ou da perda. A -diferença seria multipli
cada pelo número de anos de existência do patrimônio. O im
pôsto resultante, ou impôsto negativo, seria adicionado ou 
subtraído do impôsto calculado sem a inclusão dos ganhos e 
perdas. 

Se, por alguma razão, um tratamento mais favorável fôr 
desejado para os ganhos e outro, menos favorável, para as 
per-das, o impôsto resultante ou o impôsto negativo poderia 
ser reduzido mediante a aplicação de uma percentagem a l"
bitrária. 

O atual impôsto sôbre lucros imobiliários, criado em 
1946, é, "estranhamente", recolhido na fonte. Não há razão 
evidente para exigir do comprador o pagamento do impôsto: 
os imóveis só podem ser vendidos através de escritur .1 regis
trada em cartório e, assim sendo, as autoridades fiscais de
vem ter a possibilidade de localizar o vendedor e dê1e cobrar 
o respectivo tributo. 

Mais cedo ou mais tarde, se os ganhos e perdas de capi
tal da pessoa física forem incluídos, a lei ou os regulamentos 
deverão ser ampliados para tratar de casos como os de re
organização de sociedades, distribuição de ações e divi~ndo:::;, 
ou outros. 

M - lmpôsto sôbre Lucros Extraordinários 

O' impôsto sôbre lucros extraordinários, que incide sô
bre tôdas as pessoas jurídicas acima de certo nível de isen
ção, tem a seguinte escala de t axas : de 20 % sôr.;oe a parte do 
lucro que represente de 100% a 150% do lucro básico, de 30% 
sôbre a parte do lucro que represente de 150 % .a 200 0/0 do 
lucro básico e 40 0/0 sôbre a parte do lucro que represente mais 
de 200 % do lucro básico. 
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o contribuinte pode optar pelo método a ser aplicado ~ 
computação do lucro básico; a escolha recai entre 25% (9" 
30 %) do investimento e determinadas percentagens da reu
da bruta). 

Com a inflação o impôsto perdeu a maior parte de s\la 
condição de extraordinário, até a reavaliação compulsória d9 
ativo (Lei de julho de 1964), que permite o aumento eorres
pondente do capital. 

Mesmo em face dêsse reajustamento, é de difícil defini
ção o conceito de "extraordinário". Idealmente, deveria va
r iar de indústria para indústria e, até mesmo, de firma para 
firma, dependendo do grau de risco corrido. 

O esfôrço administrativo necessário à instituição de um 
verdadeiro impôsto deveria concentrar-se, de preferência, no 
aperfeiçoamento da administração do impôsto de renda sô
bre as sociedades anônimas. 

Do ponto de vista econômico e administrativo seria, pois, 
aconselhável a abolição do impôsto sôbre lucros extraordiná
rios. A perda da receita proveniente da eliminação dêsse im
pôsto poderia ser contrabalançada por um aumento do im
pôsto de renda sôbre as pessoas jurídicas. 

N - Transição para o Sistema do PAY-AS-YOU-GO 

Mesmo que seja estendida ao seu limite máximo (vide le_ 
tra F) o sistema de pay-as-yoUrgo (recebendo e pagando), não 
será implantado completamente até que as pessoas jurídicas se
jam obrigadas a pagar totalmente seu impôsto em prestações 
trimestrais estimadas com base nos lucros auferidos, em vez de 
efetuar o pagamento do impôsto no ano seguinte, como ocor
re atualmente e as pessoas físicas obrigadas a suplementar o 
impôsto retido na fonte mediante pagamento dos saldos de 
suas dívidas fiscais em uma base similar de estimativa. 

Em ambos os casos, naturalmente, uma declaração final, 
d(;pois do encerramento do ano fiscal, indicaria ou o sa'do do 
impôsto devido ou a devolução de saldo pago a mais. 

Um sistema eficiente de pay-as-you-go (ganhando P. pa
gando) teria sido de grande valia para o Tesouro nos recen
tes anos de inflação. Uma medida de emergência (Lei de ju-



lho de 1964) foi adotada no sentido de reavaliar os impostos 
devidos de acôrdo com o aumento dos preços. A imediata en
t rada em vigor do sistema de pay-as-you-go tornaria aquela 
parte da exigência da r eava liação grandemente desnecessá
ria e seria útil, por outro lado, na aplicação de uma política 
fi scal d~ aumento ou redução de imp..Jstos, pa r a conter ôe
pressões ou aceleramento econômicos excessivos. 

As medidas propostas pelo Projeto, nesse particular (in
clusive a retenção na fonte ) merecem sérias ponderações; elas 
constituem uma das maiores contribuições do Projeto. 

o - Rcndirnentos das Atividades Agríco~as 

O inexpressivo impôsto cobrado sôbre os rendimentos das 
grandes emprêsas agrícolas é decorrente, em parte, do baixo 
valor atribuído às propriedades, pelas repartições estaduais. 
para cobrança do impôsto territorial. Normalmente, as em
prêsas agrícolas não constituem incorporações e não .;;ão con
siderados como firmas comerciais em face do Código Comer
cial, razão pela qual podem optar pela tributação sôbre a ren
da presumida. 

Os valôres atribuídos às propriedades pelos Estados não 
acompanharam o ritmo da inflação. Alguns dêles permane
cem inalterados há mais de ·20 anos. Os proprietários, cien
tes dêsse método de tributação, insistem em que os Estados 
que des"ejam aumentar sua receita, elevem os impostos terri
toriais ao invés ae aumentar o valor da propriedade a.grícola. 

As atividades agrícolas estão isentas do impôsto cedular 
(vide Parte lI-C). 

Haveria, aqui, uma fonte apreciável de receita: 1.0) se 
as grandes emprêsas agrícolas (inclusive os criadores de ga
do) que, presumivelmente, possuem, escrita própria, fôssem 
obrigadas a fornecer êsses elementos contábeis para fins de 
tributação do impôsto de renda; e 2.°) se os outros proprie
tários que não possuem contabilidade organizada fôssem tri
butados sôbre os valôres atualizados de suas propriedaJes. 

A arrecadação na fonte (no caso de compradores de pro
dutos agrícolas) pode ser seriamente considerada para apli
cação em alguns setores da agricultura (a êsse respeito, vide 
o Projeto). 
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P - Incentivos ao Desenvo~vimento Econômico 

o maior incentivo que qualquer sistema tributário pode 
dar ao desenvolvimento econômico é o de ser suficientemen
te claro e imparcialmente administrado de maneira que qual
quer investidor ou qualquer firma saiba antecipadamente 
quais serão suas obrigações tributárias, e tenha a certeza de 
que seus competidores também serão compelidos a cumprir 
as que lhes correspondam. 

O incentivo para investimentos já foi mencionado no 
que diz respeito à depreciação (letra K) e aos ganhos e per
das de capital (letra L). As leis tributárias permitem, tam
bém, um tratamento especial aos contribuintes que aplicam 
seu capital em certas regiões subdesenvolvidas do país. Só se 
poderá verificar a necessidade de ampliar êsse tratame:lto 
após um estudo minucioso de cada caso. Em geral, tais privi
légios representam um meio oneroso para chegar aos resul
tados almejados; grande parte dos investimentos que se be
neficiam dêsse, privilégio seria feita do mesmo modo, sem 
privilégio algum. De qualquer maneira, o aliviamento tribu
tário pode ser preferível desde que o Govêrno não tenha li 

intenção de participar diretamente da escolha de cada contri
buinte quanto à espécie de investimento que mais lhe con
viesse. Os incentivos à poupança, 'algumas vêzes confundidos 
com os incentivos destinados aos investimentos, são muito 
mais difíceis de serem criados através das medidas tribu
tárias. 

Um impôsto que isentasse tôda a renda economizada, 
(por exemplo, uma escala progressiva sôbre as despesas) au
mentaria, nos casos das rendas médias, o incentivo à poupan
ça somente pelo juro que poderia ser ganho peloimpôsto não 
recolhido e, ainda assim, no caso dos poupadores que econo-
mizam agora, para consumir mais tarde. ' 

Aquêles que economizam para acumular indefinidamen
te são, de um modo geral, tão apegados ao poder econômico 
que a poupança decorrente de não pagamento de tributos se
ria provàvelmente de maior importância como incentivo. 

O impôsto sôbre as despesas, que fôsse anunciado como 
temporário, para durar, por exemplo, de 5 a 10 anos, seria, 
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na verdade, forte estímulo à poupança, desde que a palavra 
do Govêrno fôsse acreditada. 

Um baixo impôsto sôbre os lucros não distribuídos po
deria ser um incentivo à poupança. Mas a maior parte dessa 
poupança iria apenas substituir a poupança que seria feita 
individualmente pelo acionista, decorrente dos dividendos a 
serem distribuídos pelas sociedades anônimas, especialmente 
em firmas consideradas como patrimônio de família. Entre
tanto, o Govêrno teria de recuperar a perda dessa receita, 
através, talvez, de outras poupanças em potencial. . 

A capacidade de fazer economia é diferente da capaci
dade de poupar e será, é claro, incentivada, diminuindo-se os 
impostos sôbre aquêles que têm rendimento tão elevado que 
preferem economizar gtande parte dêle a destiná-lo a cutros 
investimentos: êsse grupo inclui as sociedades acima mencio
nadas. As ponderações feitas aqui a respeito de eqüidade e 
poupança podem resultar em conflito. Pouco mais pode ser' 
dito sôbre êste assunto sem maiores estudos dos dados dispo~ 

níveis e demais dados sôbre a distribuição da renda e a distri
buição da carga tributária pelas diferentes classes de contri
buintes. 

De uma maneira geral, a medida mais importante que 
pode ser tomada na atual conjuntura em prol do desenvolvi
mento econômico nacional, é a r eformulação do código do 
impôsto de renda e o aperfeiçoamento da administração tri
butária. 

Q - Rendimentos Provenientes do Exterior 

Em virtude dos dispositivos existentes para evitar a bi
tributação não está claro se urna receita apreciável pode de
rivar da renda auferida no estrangeiro e não declarada. O 
assunto é mencionado aqui principalmente como um ponto 
digno de estudos mais aprofundados nos anos vindouros. 
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IMPôSTO DE CONSUMO, 

IMPôSTO DO S:e.:LO 

E 

IMPôSTO ÚNICO 



IMPóSTO DE CONSUMO, IMPóSTO DO Sf';LO 

E IMPóSTO úNICO 

A - Impôs,to de Consumo 

Os impostos federais arrecadados dos fabricantes sôbre 
·os produtos são legalmente impostos sôbre o consumo de mer
cadorias, uma vez que a Constituição reserva ,aos Estados 
a cobrança do impôsto de vendas e consignações (arts. 15 
e 19). Em verdade, essa tributação é, de fato, um impôsto 
sôbre vendas e incide, sob taxas diversas, sôbre urna extensa 
lista de artigos. 

Se, um produto tributável é utilizado diretamente na 
produção de outro, também tributável, o impôsto pago sôbre 
o primeiro pode ser creditado no impôsto devido pelo segundo. 
Os impostos de consumo constituem, assim; um sistema de 
tributação não acumulativa no que diz respeito ao setor in
dustria!. (Essa mesma técnica é usada na França para evi
tar a acumulação tributária). 

Os produtos exportáveis são isentos e o impôsto pago 
anteriormente é creditado a seu favor. Os serviços não são 
tributados, uma vez que o art. 15 da Constituição dá ao Go
vêrno Federal competência para a cobrança do impôsto de 
consumo sôbre mercadorias. 

O impôsto estadual de vendas e consignações (vide Parte 
IV) também não tributa serviços; apenas o impôsto muni
cipal (indústrias e profissões) atinge os mesmos indireta
mente. 

A importância relativa do impôsto de consumo é demons
trada, no quadro abaixo, segundo a previsão do Orçamento 
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para 1965 (anterior ao projetado aumento de 30 0/0, de que 
trataremos a seguir) . (l9) 

Cr$ bilhões 
Fumo. . ..... . ............ . ................. 402 
Metais e produtos metálicos ............. . .... 173 
Têxteis ..................................... 170 
Bebidas ..................................... 121 
Automóveis, bicicletas ....................... 99 
Equipamento elétrico .............. . ..... . .... 61 
Produtos químicos .. . .. . ................... .. 60 
Papel e produtos de papel ... . ..... . .... . .... 42 
Plásticos ........... .. . . ......... .. ..... . .... 41 
Maquinaria . . ............. . ... . ...... .... .... 39 
Comestíveis ............ . ... " . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

Tootal . 1.487 

o item "papel e subprodutos" exclui determinado tipo. 
uma vez que o art. 31, V (c) da Constituição proíbe os go
vernos federal, estaduais e municipais de taxar "o papel des
tinado exclusivamente à impressão De jornais, revistas ou 
livros" . 

1. Aumento seletivo de 30 % sóbre o Impô.sto de Consumo 

A L€i de 28 de agôsto de 1964 elevou de 30 0/0 as taxas do 
impôsto de consumo sôbre uma parte considerável de produtos 
tributados, deixando, porém, inalteradas as taxas sôbre urna 
das mais importantes. fontes de renda: o impôsto sôbre o 
fumo. f:sse impôsto seria capaz de propiciar maior renda do 
que a atual, conforme se explicará mais adiante. Os gêneros 
alimentícios, os produtos farmacêuticos, os calçados, os cami
nhões, ônibus, ambulâncias, o café torrado e moído, também 
estão isentos do aumento de 30 0/0 . 

O Govêrno Federal se beneficiará somente de 50 <}'o do 
rendimento adicional propiciado pela Lei de 28 de agôsto de 
1964: _ metade do mesmo reverterá para os Estados. É bom 
lembrar que os Estados já eram contemplados com 15 <}'0 da 
renda proveniente do impôsto de consumo. Além disso, êsse 

(19) Vide nota 17, no Apê ndice . 
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aumento de impôsto expira a 31 de dezembro de 1964, de 
acôrdo com o estabelecido na Lei de agôsto último. Parece 
que, para combater a inflação, seria necessário manter as 
novas taxas indefinidamente . Além do mais, se o ritmo in
flacionário não decrescer até meados de novembro de 1964, 
seria aconselhável elevar as taxas do impôsto de consumo, 
digamos, de 100 ro, pelo período de um ano (1965), no in
tuito de estancar a inflação mediante uma tributação ainda 
mais pesada. 

2. Fumo 

A renda do impôsto cobrado sôbre o fumo provém quase 
que inteiramente dos cigarros. tsse impôsto é cobrado dos 
fabricantes, mas sua taxa é baseada nos preços de varejo. 
As taxas são de 60 70 por maço de 20 cigarros ou menos, 
custando mais de Cr$ 100 no varejo, e de 45 70 a 55 %, por 
maço de custo inferior. Os preços de varejo são fixados por 
lei e impressos no maço . 

As taxas baseiam-se no preço de varejo incluinoo nêle 
o impôsto. Por exemplo, um certo tipo de cigarros com o preço 
fixo, no varej o, de Cr$ 225 por maço de 20, paga o impôsto 
de 60 ro sôbre Cr$ 225, ou se~a, Cr$ 135 . Isso é equivalente 
a um impôsto de 150 % sôbre o preço do varejo, excluído o 
impôsto . 

A Diretoria das Rendas Internas é favorável à substitui
ção dêsse sistema por outro que imponha o mesmo ônus tri
butário, com maior eficiência e com aumento da venda de 
cigarros. O impôsto continuaria a ser cobrado do fabricante, 
mas seria representado por uma percentagem sôbre o preço 
de fabricação e não sôbre o do varejo. Além disso, seria ba
seado no preço do produto antes de tributado e não incluindo 
o impôsto. Por êsses dois motivos, as taxas deverão ser no
minalmente mais elevadas do que as atuais; deverão ser de 
180 ro a 220/'0 sôbre o preço do fabricante, excluído o impôsto. 
Por exemplo, se o varejista do Rio de Janeiro vender Um certo 
~ipo de cigarros a Cr$ 250 (dentro dos limites estahelecidos 
por lei), com um lucro de 10 ro , o fabricante obtém Cr$ 225 
sôbre os quais deve pagar o impôsto de Cr$ 150 (60 '1'0 sôbre 
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Cr~ 250). De acôrdo com o sistema proposto, êle venderia os 
cigarros ao var€jista por, aproximadamente, Cr$ 75, sem 
incluÍr o impôsto e pagaria um impôsto de 220 0/0 sôbre 
Cr$ 75, ou sejam, Cr$ 165 - o que seria pouco mais do atual 
impôsto de Cr$ 150. O preço dos cigarros no varejo deixaria 
de ser tabelado; os varejistas teriam liberdade para cobrar 
qualquer preço que a competição permitisse. 

Se bem que as taxas atuais do impôsto de consumo sôbre 
cigarros sejam muito mais altas do que as que incidem sôbre 
outros artigos, não são, entretanto, superiores às que vigo
ram nos Estados Unidos, onde taxas equivalentes a 100 % 
ou mais dos preços de cigarro no varejo (menos os impostos) 
são bastante comuns. 

No Reino Unido, o impôsto sôbre o fumo é muito mais 
pesado do que no Brasil. O impôsto sôbre o fumo não é dos 
mais justos, mas em um período quando maiores receitas são 
urgentemente necessárias, a não extensão do rec€nte aumento 
de 300/0 às taxas do impôsto sôbre o fumo pode ser ques
tionada. 

3. Bebidas 

A maior parte da receita do impôsto sôbre bebidas pro
vém do impôsto de 30% sôbre cerveja, aumentado para 39% 
pela Lei de 28 de agôsto de 1964. tsses 39 % são talvez equi
va lentes a 25 % dos preços do varej o. A maioria dos países, 
como o Brasil, mantém baixa tributação sôbre a cerveja, por 
se tratar de bebida consumida em grande escala pelas classes 
menos favorecidas e, também, por ser a' mesma de baixo 
teor alcoólico. 

As bebidas alcoólicas destiladas no Brasil são taxadas 
levemente. 

A mais popular dessas bebidas é um líquido claro seme
lhante ao Wodka, mas feito de cana de açúcar, conhecida como 
cachaça, ou "pinga", que é vendida nos bares a Cr$ 50 a 
dose. Diz-se que é possível ficar embriagado por somente 
Cr$ 350. O impôsto é de apenas 100/0 sôbre o preço do fa
bricante. Aparentemente, outras bebidas alcoólicas destila
das (não importadas) são também taxadas levemente. De 
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qualquer maneira, a estimativa da receita proveniente do im
pôsto sôbre tôdas as bebidas, inclusive a cerveja, é de apenas 
Cr$ 121 bilhões, ou sejam, somente 4% do total da receita 
da União. Isso representa menos do que o usualmente co
brado por países cujo sistema tributário não tem o impôsto 
de renda por espinha dorsal. Uma r eceita mais satisfatória 
poderia ser obtida, se as condições administrativas permitis
sem tributação mais elevada sôbre as bebidas alcoólicas des
tiladas no país. 

Os vinhos nacionais p.agam também 10ro de impôsto sô
bre o preço do produtor. Essa taxa pode ser aumentada. Os 
refrigerantes são tributados em 10ro na fonte produtora. Com 
exceçã~ de uma taxa. ínfima para ao Ministério das Minas e 
Energia, as águas minerais são isentas de tributação. 

4. Produtos manufaturados 

Conforme o quadro acima demonstra, grande parte da 
receita do impôsto de consumo é proveniente da cobrança d~ 
impôsto sôbre produtos manufaturados, inclusive máquinas 
e produtos semi-acabados. Por essa razão, o sistema do im
põsto de ccnsumo federal assemelha-se a um tributo geral 
sôbre vendas. 

O impôsto sôbre máquinas não pode ser deduzido do im
pôsto sôbre os produtos fabricados com o auxílio das máqui
nas. Assim sendo, êsse impôsto contém uma espécie de pre
venção contra os métodos de produção que dependem de ca
'Pital intensivo. Entretanto, ~ impôsto sôbre maquinaria é 
relativamente baixo. 

5. Serviços 

Um campo inexplorado de considerável importância para 
a receita da União é o dos serviços. Se a Constituição fôsse 
emendada para permitir ao Govêrno Federal estender o im
põsto de consumo aos serviços, sem ter, entretanto, que dar 
parte da receita correspondente aOs Estados e Municipios 
(vide Parte IH) talvez obtivesse uma receita superior a 
Cr$ 100.000.000.000. 



B - lmpôsto do Sêlo 

o impôsto do sêlo incide sôbre vários atos legais, do
cumentos etc., sendo aplicado de acôrdo com taxas diferen
tes. Não se conhece qual a parte da receita decorrente de 
cada categoria de ato, mas, evidentemente, o grosso de sua 
receita provém de estampilhas vendidas aos bancos, compa
nhias de seguros e outras grandes emprêsas. É difícil evitar a 
evasão do impôsto do sêlo por pessoas que realizam transa
ções particulares. 

O atual sistema evita certos aspectos econômicamente 
desfavoráveis que o impôsto do sêlo apresenta em outros paí
ses. Não há tributação sôbre a emisão de cheques bancários, 
mas, sôbre cada depósito bancário, cobra-se uma taxa de 
Cr$ 3, tão ínfima, que não vale a pena ser mantida. O im
pôsto não recai sôbre as vendas imobiliárias, mas sim sôbre 
as promessas de compra e venda, variando as taxas de 1 ro 
a 3%. Muitos governos municipais, entretanto, cobram ele
vados tributos sôbre a transmissão de propriedade, chegando, 
algumas vêzes, a 12 % . . Tais impostos impedem a boa utili
zação das propriedades ou cond~zem a métodos artificiais de 
venda do bem sem transferência do título de propriedade. 

Em geral, o impôsto do sêlo não é uma fonte ideal de 
nova receita. Nos mais modernos sistemas tributários essa 
fonte de renda está declinando consideràvelmente. 

c - Impôsto Único 

Impôsto 'Cnico sôbre Combustíveis, etc. 

o impôsto denominado "único" sôbre combustíveis líqui
dos e gasosos, lubrificantes e produtos minerais nacionais é, 
na realidade, um agrupamento de impostos arrecadados de 
acôrdo com diferentes taxas sôbre êsses produtos, mas é 
"único" no sentido de que nenhum outro impôsto, seja esta
dual ou municipal, pode ser cobrado sôbre os mesmos pro
dutos. Parece, entretanto, que alguns Estados estão desejando 
penetrar nesse campo. O Supremo Tribunal concedeu no Es
tado de Minas Gerais o direito de tributar os combustíveis 

64 



exportados. O Estado ào Rio de Janeiro está cobrando impos
tos das bambas de gasolina. (20) 

O impôsto mais importante é o que recai sôbre a gaso
lina. É de 200 % sôbre a gasolina azul importada, de 10070 
sôbre a gasolina azul produzida no país, de 151) ~':; ;;5bri; úii 
outros tipos de gasolina importada e 75 ;10 sôbre a nacional. 
Cêrca de 90 ro da gasolina consumida no Brasil é refinada 
no país. 

Ao Govêrno Federal cabem 400/0 da receita proveniept;e. 
dêsse impôsto; aos governos estaduais cabem 48 0/0 e aos go
vernos municipais cabem 12 ;10. Quase a totalidade deS!)8 re

ceita é vinculada à construção e conservação das estradas de 
rodagem; apenas uma pequena parcela destina-se às estradas 
de ferro. 

A receita total atinge, aproximadamente, a Cr$ ..... . 
220.000.000.000 por ano - quase que a mesma do impôsto 
do sêlo. 

As taxas do impôsto sôbre a gasolina recaem sôbre os 
preços Ii.&§ refinarias e assim sendo, são bem inferiores a 
percentagem dos preços do varejo. Sé essas taxas sêbre ga
solina representam cêrca de metade do preço pago pejo MO

torista (incluindo o tributo), são elas lige:ramente mais ele
vadas do que nos Estados Unidos, porém, indiscutivelmente 
mais baixas do que em muitos países europeus. Há, ~qui, 
lugar, pois, para uma elevação das taxas desde que a renda 
proveniente do impôsto seja insuficiente para aienàer às des
pesas das rodovias ou desde que se deseje aumentar essas des
pesas. 

(20) Vlóe nota 18. I)() A~ndlce . 
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o SISTEMA TRIBUT ARIO BRASILEIRO 

A - A Réde de Relações Fiscais entre a União, 
os Estados e os Municípi(}s 

Por sistema tributário brasileiro entende-se o conjunto 
de sistemas de impostos federal, estaduais e municipais . Os 
impostos fed erais mencionados nas Partes 11 e 111 correspon
dem a cêrca de 55 70 do total, os estaduais a 35% e os m,mi
cipais a, aproximadamente, 10% . 

Ao contrário dos Estados Unidos da América, país que 
formou sua federação por aglutinação, o Brasil tornou-se uma 
união federativa por desagregação. Os podêres não especifi
cados na Constituição são reservados ao Govêrno Federal e 
não aos Estados. Os podêres de tributação dos Estados, ine
xistentes quando eram províncias, cresceram através da ado
ção de novas constituições e emendas constitucionais, especi
ficando, precisamente, os impostos pertencentes aos Estados 
e os pertencentes aos Municípios. Os impostos atribuídos ao 
Govêrno Federal são também mencionados nominalmente pela 
Constituição. Os que não são cita dos poderão ser estaduais 
ou federais, nunca municipais. O Govêrno Federal tem, entre
tanto, prioridade sôbre os Estados (artigo 21 da Constitui
ção) contanto que : 1.°) permita aos Estados arrecadar o im
pôsto; 2.°) dê uma participação de 40 0/0 da receita prove
niente do impôsto aos Muni'cípios onde é arrecadado, e outros 
40% ao Estado arrecadador. Esta mistura de vantagens e 
desvantagens para todos os interessados evitou, €m parte, qUf 

os Estados e o Govêrno Federal criassem qualquer impôst 
não especificado na Constituiçã(). 

A nonna adotada é a completa separação das fontes _ 
.tste artifício, destinado a solucionar o conflito fiscal em um 
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estado federal, goza de pequeno apoio na teoria das finanças 
públicas, por causa de sua rigidez e incapacidade de adapta
ção às necessidades e às competências dos diferentes níveis 
de govêrno. 

Mesmo que pudéssemos aceitar o princípio de separação 
das fontes de receita, o atual sistema brasileiro parece ma
duro para reforma. O poder para tributar as exportações, 

atualmente reservado aos Estados, deveria caber, com mai:> 
propriedade, ao Govêrno da União, uma vez que está compreen 
dido no campo da política de comércio internacional. Err, 
verdade, os Estados não podem cobrar mais do que 570 sô 
bre o valor das exportações (em casos excepcionais, com a 
autorização do Senado Federal, e por períodos fixos, podem 
cobrar 10 '70 ), e somente o Estado produtor e não aquêle pe
lo qual a mcrcadori'a transita, pode cobrar o impôsto de ex
portação. Algumas taxas portuárias e outras assemelhadas 
são tão altas, entretanto, que naturalmente chegam a violar 
aquela limitação. Em geral, um impôsto de exportação pa
rece ser um impôsto federal. 

Desde 1962, a cobrança de impôsto sôbre área não cul
tivada, composta na sua maioria de zonas agrícolas e de fa· 
zendas de gado, c.abe aos Municípios (anteriormente aos Es
tados). Êsse impôsto poderia servir de instrumento útil à 
reforma agrária se fôsse transferido para a alçada do Co
vêrno Federal. O impôsto estadual sôbre transmissão por 
morte, desde que a sua cobrança permaneça em poder (\OS 

Estados, será mantido a baixos níveis para permitir aos mes
mos oferecer melhores condições à radicação das grandes for
tunas. O direito exclusivo da União de cobrar o impôsto de 
consumo priva os Estados e Municípios de instrumentos fis
cais que lhes seriam de grande utilidade. Por· exemplo: im
postos sôbre cigarros ou certos artigos de luxo, vendidos no 
varejo. Parale!amente, pode-se pôr em dúvida a conveniên
cia de se impedir os Estados e Municípios de cobrar impos
tos sôbre combustíveis. 

O oposto à completa separação das fontes, isto é, ampla 
liberdade de ação para tôdas as unidades governamentais, é 
igualmente inaceitável; seria um convite ao caos. Mais apro
priado seria a adoção de um sistema intermediário, permi-
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tindo certo grau de justaposição da competência tributária, 
especialmente nos Estados e Municípios mais abastados, des
de, porém, que houvesse tetos para as taxas ou que créditos 
de um impôsto fôssem concedidos contra outro ou se permi

tisse deduzir o impôsto ao computar a base para cobran-
ça de outro. 

Mesmo sob tal sistema, os Estados e Municípios mais 
pobres ainda seriam incapazes de se manter. 

As subvenções e auxílios presumivelmente seriam neces
sários e teriam como fórmula de distribuição a seguinte: a) 
necessidades; b) capacidade tributária; c) esforços feitos no 
sentido de utilizar essa capacidade. 

Qualquer transferência de fundos de um nível de govêr
no para outro é provável que provocasse disputas e recrimi
nações políticas e sociais devendo, portanto, restringir-se ao 
mínimo necessário para aj udar as áreas mais pobres. Por 
êsse sistema, não haveria necessidade de conceder subven
ções aos Estados e Municípios mais ricos, uma vez que êles 
teriam mais liberdade para fixar seus próprios tributos. À 

luz dêste critério, a atual atribuição de' percentagens fixas 
sôbre a receita proveniente dos impostos de consumo (150/0 ) 
e de renda (10 % ) representa desperdício. Pelo artigo 15 da 
Constituição, a cota do impôsto de renda é distribuída, em 
partes iguais, a cêrca de 3.000 Municípios, ricos ou pobres. 
pequenoS' ou grandes. Para ser exato, os Municípios das ca
pitais são excluídos e pelo menos metade da cota deve ser 
despendida (em cada Município?) para beneficiar as zonas 
rurais; e a divisãO' equitativa garante maior quantidade, 
per capita, para as pequenas cidades do que para as grandes 
(mas as pequenas cidades nem sempre possuem baixa ren
da). Além disso, parte das cotas é distribuída a Municípios 
cuja renda per capita é muito alta. 

Sob qualquer sistema de distribuição de impostos e de 
concessão de subvenções, mais do que por mera conveniência 
administrativa, os Estados e Municípios mais ricos devem 
conformar-se com o papel de quem dá mais do que recebe: os 
ricos devem contribuir para ajudar os pobres. 

O reconhecimento dessa necessidade de redistribuição 
está presente na Constituição, de forma esparsa, ligado a es-
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ta ou àquela receita tributária. A renda do impôsto de con
sumo aplicada à zona rural representa o dôbro da provenien
te do impôsto de vendas e consignações. A taxa única sôbre 
combustíveis etc. é distribuída ao Distrito Federal , num ml
nimo de 60 7'0 e aos Municípios, "em proporção a suas áreas, 
população, consumo e produção" (art. 15). Os Estados de ·· 
vem auxiliar os Municípios (excetuadas as capitais), dando · 
lhes 30 70 do excedente dos impostos estaduais (exceto im-

postos de exportação), arrecadados no Município, calculados 
sôbre tôdas as fontes de renda municipais (art. 30). 

O Govêrno Federal deve despender, anualmente, no míni
mo, 3 7( de sua receita em trabalhos e serviços de aSS1.3tellcia 
econômica, no plano de defesa contra os efeitos da;; seeas 
no Nordeste, devendo os Estados daquela área contribuir 
com igual percentagem (art. 198). Idêntica percentagem d~
ve ser investida pelo Govêrno Federal na execução do Plano 
de Valorização Econômica da Região Amazônica, e os Estados 
e Municípios daquela região são submetidos à mesma exi
gência (art. 199). Embora o Govêrno Federal deva cobrar 
impostos uniformes em todo o território nacional (art. 17), 
êssc dispositivo parece ter sido elaborado em benefício dos 
mais pobres ou das áreas rurais, através de leis que permitem 
uma redução do impôsto de renda às firmas localizadas, por 
exemplo, no nordeste brasileiro. Surge a pergunta: d~verja 

êsse dispositivo constitucional ser ou não rejeitado, a fim de 
que o Govêrno Federal pudesse transferir aquêle benefício de 
uma região para outra? 

As observações feitas até aqui pressupõem um nível de 
preço estável. Quando os preços sobem de 30 re ou mais, 
anU;almente, os Estados e Municípios perdem, ràpidamente, 
os podêres fiscais e tornam-se dependentes do Govêrno Fe
deral, que possui o poder de emitir. Isso ocorre a menos que 
os Estados criem certos tipos de impostos que possam acom
panhar o ritmo inflacionário. Felizmente para os Estados, a 
forma primitiva do impôsto de vendas e consignações, tipo 
cascata, por êles aplicada - e aperfeiçoada pejo Estado do 
Amazonas - acompanha a inflação. 

O impôsto de vendas e consignações representa cêrca de 
70% das rendas estaduais com taxas de 4 % ou 5% (no 
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Amazonas, o impôsto de vendas é de 12 0/0 sôbre a la. fase). 
Os Municípios têm sido menos felizes; seus impostos sôbre 
atividades comerciais e industriais são arrecadados sôbre ren
das brutas, mas o impôsto sôbre rendas imobiliárias pode 
competir com a inflação somente através da revisão contínua 
dos valôres lançados (rend'a ou capital) o que é de difícil 
execução. Afirma-se que os Municípios mais pobres, por 
exemplo, os de Mato Grosso, mal podem manter-se no mo
mento. A teoria das finanças públicas não contém fórmula 
para propiciar um sistema estável de relações fiscais entre 
a Federação, os Estados e os Municípios num mundo de pre
ços instáveis. Uma revisão do presente sistema deve, portan
to, inicialmentE', compreender uma volta à estabilidade de 
preços. 

B - Anotações sóbre Impostos Específicos 

Desde que os Estados devam conservar o Impôsto de 
Vendas e Consignações, seria de considerar uma transforma
ção do impôsto tipo cascata no impôsto do tipo valor adicio
nado, adotado pelo Govêrno Federal para cobrança do Im
pôsto de Consumo ou pOSSIvelmente um impôsto de incidên
cia única. O impôsto de incidência única, contudo, poderia fa
vorecer os Estados produtores em detrimento dos Estados 
consumidores, mas isso ocorreria, também, com o impôsto de 
valor adicionado, a menos que se pudesse estendê-lo ao nível 
do varejo, o que parece impraticável no momento, do ponto 
de vista admini'strativo. Taxas mais elevadas seriam reque
ridas, mas se a evasão fôsse reduzida, não haveria necessi
dade de taxas mais altas. 

Tais impostos de vendas e consignações acarretarão sem
pre complicações no tratamento do comércio interestadual. 
Em princípio, o Estado tributa as transações efetuadas em 
seu território, inclusive as exportações, mas não cobra iDl
pôsto sôbre as mercadorias importadas. A competição econô
mica entre os Estados tende a manter as taxas dos impostos 
mais ou menos no mesmo nível; entretanto, o custo do trans
porte, ou no caso e>..-tremo, a ausência dêsse custo, a sua fal
ta, podem proteger algumas indústrias contra a con-
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corrência de outras indústrias tributadas a nl veis mais 
baixos em outros Estados. A liberdade de ação fiscal é, 
portanto, limitada. Mas essa limitação parece 'preferível a 
um sistema que isentaria a exportação e a importação entre 
Estados, pois, barreiras alfandegárias interestaduais seriam 
intoleráveis num estado federal. É interessante notar que ês
se sistema pode ser realmente usado na área federal S'e o im
pôsto estadual de vendas e consignações fôr limitado ao ní
vel do varejo, suplementado por um impôsto cobrado direta
mente dos consumidores que importam de outros Estados. É 

assim que se procede nos Estados Unidos. Mas, um impôsto 
sôbre a venda a varejo exige um sistema de comércio vare
jista amplamente baseado em grandes magazines e lojas em 
cadeia, as quais são relativa.mente fáceis de serem controla
das do ponto de vista fiscal. 

O impôsto predial urbano pode ser fortalecido com a in
trodução de aparfeiçoamento nos processos de lançamento e 
coleta, talvez até o ponto em que o impôsto de indústrias e 
profissões possa ser reduzido, sendo abolido, permanecendo 
apenas dois níveis de tributação sôbre vendas. 

O impôsto sôbre transações imobiliárias, anteriormente 
pertencente aos Estados e agora, desde 1962, transferido 
para os Municípios, é considerado por algumas autoridades 
como sendo mais indicado na área dos Estados ou da União. 
Na realidade, é administrado pelos Estados em favor das 
municipalidades, menos no Estado do Rio e no de São Pau
lo. As elevadas taX'as dêsse impôsto (1270 em alguns casos), 
são econômicamente perigosas, pois impedem a transferência 
de terra a proprietários que a usariam mais eficientemente 
ou então, como se diz ser o caso no Brasil, gera a adoção de 
métodos 'artificiais de transferência, por exemplo, um acôrdo 
particular para vendas, que nunca é ultimado. 
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AP~NDICE 

1. Dados sôbre a receita e despesa. extraídos do OrçamMtto 
da União de 1955-1964 e fornecidos pela Equipe de Eco
nomistas do Escritório de Planejamento da USAID/ 
BRASIL, em 19 de junho de 1964; dados sôbre o produto 
nacional bruto extraídos da publicação "Produto In
terno Bruto... 1959/1963" e fornecidos pelo Ins
tituto Brasileiro de Economia, Fundação Getúlio Var
gas, Guanabara (sem data). As mesmas percentagens 
são colhidas de dados apresentados com menores dda
lhes na Proposta Orçamentária para o Exercício de 1965, 
p. IV. 

2. Proposta Orçamentária para o Exercício de 1965, pp. 12 
(Renda Tributária em receita corrente, Cr$ ......... . 

2.777.391.726.000),13 (outras taxas, Cr$ 11.088.284.000) 
e 16 (Receitas de Capital, operações de crédito, adicio
nal do impôsto de renda, Cr$ 121.560.000.000, "p'ara o 
Reaparelhamento Econômico", e adicional sôbre o::; lu
cros das pessoas jurídicas "Lei n.O 2.862, de 4 de setem-
bro de 1956", Cr$ 28.310.000.000; total: Cr$ ......... . 
149.870.000.000 para operações de crédito;' outras re
ceitas de capital são somente de Cr$ 130.301.000). Na 
p. V do Orçamento, os lançamentos são "Receita Tribu
tár ia", Cr$ 2.788.480.011.000 e "Receitas de Capital", 
Cr'$ 150.000.301.000. 
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3. A arrecadação mensal, em agôsto de 1964, foi estimada 
em Cr$ 18.000.600.000 (Ministério da Fazenda). 

4. Proposta . ............................ p. 11 

5. Proposta .............................. p. 12 J 

6. Os Cr$ 605.000. 000.000 estão assim distribuídos: arre
cadação na fonte, Cr$ 299.000.000.000; pessoas j urídi
cas, Cr$ 203.000.000.000; pessoas físicas e •• adicional" 
(presumivelmente receita da conta de capital) Cr$ .... 
103 . 000 . 000.000 (Ministério da Fazenda). 

7. Proposta 

8. Proposta 

............................. p. 10 

pp. 11, 9, 11 e 13. 
respectivamente 

9. Proposta Orçamentária para o Exercício de 
1965.. . • • ......... • .........•..... pp. VII e X 

10. Proposta Orçamentária para o Exercicio de 1965. pp. 14 

(receita) e 248 (despesa) 

11. Proposta. . . . .......................... p. 245 
Soma dos itens X. 36 

12. Proposta . . ................................ p. 245 
Soma dos itens X. 20 e X. 05 

13. As alterações no s'alário mínimo fiscal e nos índices de 
custo de vida têm sido equivalentes nos últimos anos, c0-

mo se demonstra na tabela abaixo. Atualmente, o Bra
sil está dividido em 30 regiões para cálculo do salário 
mínimo, mas existem somente 10 níveis de salários DÚ

nimos. O menor é de Cr$ 20.000 por mês. O salário DÚ

nimo em S. Paulo, Guanabara e Belo Horizonte é de Cr$ 
42.000. A maior parte dos salários mínimos está com
preendida entre Cr$ 30.000 e Cr$ 40.000. 
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Percentagem de alterações no salário mínimo 'belal no Estado ~ Guana.
bara e índice de custo de vida. (1) 

Percentagem de alterações anuais no : 

Data Salário minimo 

I índice do custo 
Salário mínimo de vida 

Jan. 1952 1.200 - -
JUl. 1954 2 .400 100,0% 64,4% 
Ag . 1956 3.800 58,3% 51,4% 
Jan. 1959 6 .000 57,9% 47,8% 
Out. 1960 9.600 60,0% 70,0% 
Out. 1961 13 .440 40,0% 38,4% 
Jan . 1963 21.000 56,3 % 67,1 % 

(Jan. 1964) 
Fev . 1964 42.000 100,0% 93,4% 

(1) Fonte: Anu.ár1o Estatístico dO' Brasil - 1963 e Dlário Oficial. 

14. Informações fornecidas pelo Ministério da Fazenda. 

15. Dr. Alan Murray, membro da Jont Economic Committee, 
do Congresso, Washington, D.C., fêz descrição detalhada, 
acompanhada de crítica do sistema britânico de reten;", 
ção na fonte, comparando-o com o sistema norte-ameri
cano (tese para a Universidade de Colúmbia). 

16. Suponhamos que um estabelecimento que não tenha pago 
nenhum impôsto de renda no seu primeiro ano de exis
tência e obtenha, no 2.0 ano, um lucro de 100, antes de 
ser feita a dedução do impôsto de renda correspondente 
a êsse ano. Os impostos a serem pagos nos anos 1, 2, 3, 
4, 5 e 6 serão os seguintes: 

Ano 1 2 3 4 5 6 

-
Rendimentos . . I 100 ~ 100 100 ' 100 • 100 ' 100 
Impô6to pago . () 23 17,71 18,as 18,63 18,63 
Renda depois do 
pagamento do 
lmpô.sto 100 77 82,29 81 ,14 81,37 81,37 
Taxa do im-
põ.sto nominal 0,23 0 ,23 0 ,23 0,23 0,23 0,23 
ImpOsto a ser 
pago no próxi-
mo ano ..... 23 17,71 18,86 18,63 18,63 18,63 
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17. Proposta Orçamentária para o Exercício de 1965, pp.9-10. 

18. Informações do Ministério da Fazenda 

19. A maioria das informações contidas na Parte IV foi ob
tida através de mesas-redondas r ealizadas com a parti
cipação do Professor Rubens Gomes de Souza e inter
venções feitas pelos demais participantes das reuniões 
(vide Introdução) e do artigo "O Sistema Tributário 
Federal", de autoria do Professor Rubens Gomes de Sou
za, publicado na Revista de Direito Administrativo, voI. 
72, abril-junho de 1963, pp. 1 a 22. 
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