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ADVERTENCIA
As Publicações da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda
e as clientelas a que se destinam

As publicações da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda dividem-se em duas categorias:
1) Anteprojeto de Leis, de Regulamentos, de Regimentos e respectivas
Exposições de Motivos, que são submetidos, em primeiro lugar, à aprovação do
titular da Pasta e, depois, aos escalões superiores, Presidência da República e
Congresso Nacional, conforme o caso;
2) estudos, diplomas legislativos, ementários, manuais e outros documentos
da mesma família, originàriamente destinados às autoridades e servidores do
Ministério da Fazenda responsáveis pelo cumprimento das leis fiscais do País.
O critério seguido na distribuição (sempre gratuita e espontânea) das publicações da Comissão baseia-se, obviamente, nas afinidades entre o respectivo
texto e a natureza das funções das entidades, autoridades e servidores públicos
a que cada publicação é enviada.
De tôdas as publicações, a Comissão remete exemplares à Presidência da
República, à Casa Civil, ao Gabinete Militar, ao Serviço Nacional de Informações, a todos os Ministros de Estados, às duas Casas do Congresso, aos órgãos
do Poder Judiciário (Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Recursos,
Tribunal de Contas), assim como aos Governadores de Estado, aos Presidentes
das Assembléias Legislativas estaduais, aos Secretários de Fazenda e aos Prefeitos das Capitais.
Quando se trata de Anteprojetos, ou estudos de que poderão resultar Anteprojetos de Lei, enviam-se exemplares a cada deputado e a cada senador,
assim como às bibliotecas de ambas as Casas do Legislativo. Quando se trata
de textos de leis ou regulamentos fiscais, com os respectivos índices analíticos,
a clientela preferencial compõe-se, naturalmente, dos Agentes Fiscais, dos Delegados Regionais, enfim, dos representantes do Fisco Federal na Capital e nos
Estados.
Além disso, em todos os casos, são distribuídos exemplares às principais
bibliotecas do País, assim como às Embaixadas dos países que mantêm relações diplomáticas com o Brasil. As Associações Comerciais, as Federações de
Indústria, a Associação Brasileira de Municípios e os Sindicatos Profissiona.is
recebem, igualmente, as publicações da Comissão.
Devido à sua natureza especializada e ao elevado custo do papel e mão-de-obra gráfica., a tiragem de cada publicação é determinada de acôrdo com
a estimativa do número de entidades, autoridades e funcionários que, a juízo
da Comissão, têm interêsse em conhecer ou pelo menos acompanhar os seus
trabalhos.
Fora dos círculos oficiais enumerados, a Comissão tem enviado suas publicações aos principais jornais do País, às Universidades e, excepcionalmente,
a escolas, professôres e estudantes brasileiros e ·estrangeiros, que manifestam
interêsse em recebê-las.
A demanda crescente das publicações, que já está passando a agressiva,
começa, entretanto, a aJetar a sua distribuição, dificultando à Comissão o cumprimento estrito da obrigação de documentar e expor, à crítica das autoridades
e dos órgãos interessados, os estudos, projetos e recomendações de sua autoria.
Ficam, assim, explicadas as razões por que freqüentemente a. Comissão se
vê impossibilitada de atender, no todo, ou em parte, a numerosos pedidos de
publicações que recebe.
No caso das publicações esgota.das, cujos números e títulos aparecem no
alto da lista., tais pedidos, além de inteiramente inúteis, apenas produzem o
efeito negativo de perturbar os trabalhos da Comissão e onerar o tempo de
seu pessoal.
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APRESENTAÇÃO
o impôsto de renda incidente sôbre as pessoas físicas é, inegàvelmente, o que mais se ajusta à obrigação social, que recai sôbre todo
membro das coletividades politicamente organizadas, de contribuir para
o tesouro público, fundo comum de financiamento e promoção do bem-estar geral e manutenção das instituições públicas. Trata-se do impôs to
de renda genuíno, inequívoco, ortodoxo.
No caso do impôsto de renda incidente sôbre as pessoas jurídicas,
em muitas instâncias, é possível transferir o ônus, pelo menos em parte,
às respectivas clientelas. Em outras palavras, as emprêsas industriais
e comerciais dispõem de meios, especialmente nos períodos caracterizados pela inflação, de auferir lucros compensadores, assim como de distribuir outros benefícios, diretos e indiretos, aos dirigentes, às expensas do
impôsto de renda.
No caso das pessoas físicas, o ônus é totalmente absorvido pelo contribuinte individual. Não há artifício que lhe permita transferi-lo a
outrem. Sob a legislação vigente no País, o único meio a que pode recorrer a pessoa física tributável, para evitar o ônus real do impôs to de
renda, é a sonegação ou a evasão, hoje capituladas como crimes passíveis
de multa e prisão.
O sistema relativamente moderno de obrigar a entidade empresarial
a reter parte dos rendimentos de clientes ou parte dos salários ou vencimentos de empregados, e recolhê-la aos cofres públicos - sistema
chamado retenção na fonte - constitui uma das conquistas mais valiosas da administração fiscal. Graças a ela o aparelho arrecadador divide a responsabilidade da arrecadação com tôdas as entidades empresariais e demais empregadores existentes no País.

Além disso, acelera o recolhimento das parcelas descontadas, isto
é, retidas na fonte, dos salários e vencimentos e outros tipos de rendimentos de pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao impôsto. Isto concorre
para atenuar e até mesmo contrabalançar os efeitos estacionais da arrecadação compulsória, a qual, no Brasil, começa a partir de maio de
cada ano.
Aquilo a que os americanos chamam "pay-as-you-go system", ou
seja o sistema em que o pagamento do impôs to de renda coincide com o
recebimento da mesma pelo contribuinte, mensal ou episôdicamente, só
se tornou possível graças ao dispositivo da retenção na fonte.
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Nos Estados Unidos, o sistema de retenção do impôsto das pessoas
físicas na fonte foi de tal maneira aperfeiçoado, que o montante mensal
da renda arrecadada equivale, quando não ultrapassa, ao montante mensal dos gastos de custeio, oscilando apenas com o nível geral de emprêgo.
No Brasil, antes da adoção do sistema de retenção na fonte,
entre o recebimento do rendimento tributável (salários ou vencimentos, dividendos, juros, comissões, fretes, etc.) e o pagamento do
impôs to de renda devido pelos contribuintes decorria um período
excessivamente longo, variando decrescentemente de 18 até 6 meses.
A arrecadação do impôs to de renda (lançado) das pessoas jurídicas
ainda é feita muitos meses depois de sua auferição; a do impôsto de
renda das ,pessoas físicas também continua a ser feita, em grande parte,
no segundo semestre do ano seguinte ao do recebimento, mas êsse inconveniente fiscal está sendo gradativamente corrigido pela retenção na
fonte de determinados tipos de renda. Seja como fôr, o grosso da arrecadação do govêrno federal continua a processar-se no segundo semestre
do exercício financeiro - por isso os totais das despesas de custeio correspondentes ao primeiro semestre são muito superiores aos da receita
arrecadada.
Como o volume das despesas de custeio se conserva aproximadamente no mesmo nível ao longo de todo o exercício financeiro, é evidente
a vantagem de submeter-se igualmente a arrecadação, tanto quanto possível, à chamada regra do duodécimo. Por essa maneira, equalizando-se
o fluxo da arrecadação ao fluxo das despesas de custeio, evitam-se as
operações de crédito por antecipação de receita - prática tradicional no
Brasil, a que o Tesouro recorre para enfrentar os deficits de caixa
mensais.
A retenção na fonte, no todo ou em parte, do impôs to de renda
devido pelas pessoas físicas ou jurídicas representa, pois, um passo
avançado rumo à moderna administração fiscal, em que se torna possível normalizar o fluxo da arrecadação através do exercício financeiro,
Tfzduzindo, assim, os deficits de caixa acaso determinados pelas despesas
de custeio.

O funcionamento do sistema de retenção na fonte depende do conhecimento atualizado de numerosas leis, regulamentos e instruções de
serviço que disciplinam a matéria. Poucas são as emprêsas comerciais e
industriais que contam com especialistas totalmente conhecedores dos
meandros e peculiaridades do sistema. O presente Manual do Impôsto
de Renda na Fonte, elaborado pelos Agentes Fiscais do Impôsto de
Renda Cecília Lopes da Rocha Bastos, Hélio Graça Castanheira, Maria
Izabel Nogueira da Silva e Wilson Barboza Blanco, por incumbência
da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, destina-se a elucidar, para todos os interessados, as questões respeitantes ao ato de
descontar parte dos salários ou outros rendimentos e recolhê-la aos
cofres da União.

XI

Ao publicá-lo, a Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda
está convencida de enriquecer a fôlha de serviços que acredita haver
prestado à administração fiscal federal, sob a forma de documentos e
instrumentos de trabalho cuja inexistência, sem dúvida, afeta negativamente as relações entre o Fisco e os contribuintes.
Trabalho metódico, circunstanciado, minucioso, êste Manual do
Impôsto de Renda na Fonte será dirimidor de dúvidas para os agentes
do fisco federal e igualmente para milhares de empregadores, aos quais
a lei impõe a obrigação de reter o impôsto sôbre os salários e vencimentos dos empregados.
A exemplo do que ocorreu com a publicação n.o 14 - Dicionário
do Impôsto de Consumo - e a publicação n.o 19 - Guia Geral do Impôsto de Renda (Pessoas Físicas) - ambas integrantes desta série, o
Manual do Impôsto de Renda na Fonte terá uma edição comercial paralela, feita pelo Serviço de Publicações da Fundação Getúlio Vargas, a
fim de atender, a título oneroso, ao grande público interessado.
A tiragem feita por conta da Comissão de Reforma destina-se, exclusivamente, às autoridades e servidores do Ministério da Fazenda
diretamente participantes na administração do impôs to de renda, além
de outras autoridades do Poder Executivo, e a representantes dos
Podêres Legislativo e Judiciário.

,
PREFACIO DOS AU1"ORES
o

grupo que realizou o presente trabalho foi incumbido de reunir,
para organizar em volume, quantas indicações pudessem ser úteis no
sentido de facilitar a orientação dos que se dedicam à execução de serviços concernentes à arrecadação e à fiscalização do IMPõSTO DE
RENDA RETIDO NAS FONTES, das quais se originam os rendimentos
tribu táveis.
Tarefa extensa e árdua, como se verificará, entregou-se o grupo à
sua consecução, imediatamente. Feitos os estudos preliminares e postos
à mão os elementos de consulta - Leis, Decretos, Resoluções, Portarias,
etc. - procurou-se organizar um esquema para a feitura do MANUAL
DO IMPõSTO DE RENDA NA FONTE, de forma que aos seus diversos
pormenores de inJormações pudessem ter rápido acesso aquêles que
necessitem consultá-los.
Não se restringiram os autores à simples compilação de elementos,
como poderia talvez ter sido feito. Isto reduziria grandemente o trabalho
de preparação do MANUAL, não há dúvida, mas não permitiria o esclarecimento completo e seguro de muitas questões suscitadas. O que se
pretendeu foi facilitar subsídios de orientação, dentro de um esquema
inteligível, comentando-se as várias alterações que se operaram no
sistema de arrecadação nas fontes, desde o ano de 1937 até a época
atual, com a redação de diversas notas que poderiam ser mais resumidas, mas que, sobretudo, objetivaram maior clareza e, conseqüentemente,
exigiram a busca de leis, regulamentos e outros atos disciplinadores,
muitos dos quais com edÍções esgotadas.
Pràticamente) o fim colimado pelo MANUAL foi o de resolver, por
si só, tôdas as questões pertinentes ao tributo arrecadado na fonte, sem
necessidade de consulta a elementos outros, além daqueles que o integram. Ao trabalho juntaram-se tabelas, modelos, as mais variadas informações e, ainda, copiosa legislação, que se tornaria impraticável resumir. Tudo foi classificado sem complexidade que obrigue a raciocínios maiores para localizar o assunto a ser esclarecido.
Espera o grupo que elaborou êste MANUAL ter-se desincumbido satisfatoriamente da missão que lhe foi confiada e, assim, ao subscrevê-lo,
almeja que o trabalho possa, realmente, ser útil aos que venham a consultá-lo.
Rio de Janeiro, GB, agôsto de 1966.
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I- 1 - PROCEDIMENTO EX OFFICIO
Antes da Lei n.o 2.354, de 29 de novembro de 1954, publicada na
mesma data, a exigência de recolhimento do impôsto devido pelas fontes pagadoras não tinha as características de procedimento ex oflido.
Não se aplicava à espécie outra multa que não a de mora, devida por
recolhimentos fora do prazo.
A Lei citada (art. 33), mandando substituir o artigo 147 do Decreto n. o 24.239, de 22-12-1947, na alínea e determinou a aplicação da
multa de 50 % sôbre o impôs to devido, nos casos de exigência de recolhimento, se a fonte descontasse o impôsto no ato do crédito ou pagamento do rendimento e não efetuasse o recolhimento, quando a falta
fôsse apurada em ação fiscal direta na fonte pagadora. A modificação
passou a figurar no Regulamento aprovado pelo Decreto n. o 36.773, de
13-1-1955 (art. 147, e) que vigorou a partir de 1-1-1955 (art. 211). O
preceptivo legal referido foi o precursor do procedimento ex oflicio, no
caso do impôsto retido na fonte, norma que se incluiu, depois, à vista
do estatuído no artigo 28 da Lei n. o 2.862, de 4-9-1956, em caráter definitivo, nos regulamentos do impôsto de renda.
No Regulamento aprovado pelo Decreto n. o 40.702, de 31-12-1956,
passou a constar, no artigo 104, parágrafo único, combinado com o artigo 147 e suas alíneas c, d e e, de forma explícita, o cabimento do ex
officio, semelhante ao aplicável, até então, aos casos de declarações de
rendimentos de pessoas físicas ou jurídicas (arrecadação por lançamento).
A repartição, em decorrência dêsses mandamentos legais, baseada
ou não em ação fiscal direta e externa, dispondo de elementos suficientes, poderia intimar a fonte a recolher o impôsto ou, se necessário, notificá-la a prestar esclarecimentos.
Já, àquela época, competia privativamente ao agente fiscal do impôsto de renda, por fôrça do artigo 5.°, b, do Decreto n. o 38.250, de
18-11-1955 (D.a. de 21-11-1955), realizar o contrôle direto do impôsto
sujeito à retenção, nas fontes, devendo lavrar autos de infração, ou representar às competentes autoridades, quando as irregularidades encontradas não pudessem ser objeto de auto de infração (Decreto
n.o 40.702/56, art. 137, b f e g).
Após o advento da legislação retro citada, passou-se a promover o
procedimento ex officio, sempre que se verifique a falta de recolhimento
do impôsto, parcial ou total, ou, ainda, que se não tenha operado a retenção, eis que não foi repetida a restrição contida no artigo 33 da Lei
n. O 2.354 e, também, segundo ficara estabelecido, desde o Decreto-Lei
J
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n.O 5.844, de 23-9-1943 (artigo 103), vigente a partir de 1-1-1944 (artigo 207), a fonte ou o procurador que não tivesse efetuado a retenção
do impôsto, responderia pelo seu recolhimento, como se o houvesse retido.
As disposições do Decreto n. o 40.702, de 31-12-1956 (artigo 104 e
parágrafo único e artigo 137, b, f e g), com pequena alteração de redação, e com base no artigo 19 da Lei n. o 3.470, de 28-11-1958, foram reproduzidas nos regulamentos posteriores, até, inclusive, no baixado com
o Decreto n.o 58.400, de 10-5-1966.
Quanto às multas aplicáveis aos casos de procedimento ex oftieio
para exigência do recolhimento do impôsto devido na fonte, recomenda-se a leitura do item II-5 - MULTAS E MORAS.
Ao presente trabalho são anexados, com o propósito de orientar o
leitor, modelos de representações e de autos de infração, com os elementos mínimos que devem conter, para que surtam os efeitos legais.
Conforme o caso e havendo conveniência, êsses modelos poderão ser alterados, para que se forneçam outros pormenores que não tenham sido
previstos.
Quando, no exercicio de suas funções, o agente fiscal fôr desacatado
ou tiver embaraçada a sua ação pelo contribuinte ou seus prepostos,
lavrará do fato o competente auto e pedirá às autoridades policiais as
garantias de que carecer, para exercer livremente a sua atividade.
Na hipótese de ser indispensável, para a perfeita instrução do procedimento ex offieio, a fiscalização juntará ao processo documentos
pertencentes ao contribuinte ou em seu poder, lavrando do fato o correspondente têrmo de apreensão (modêlo 4).

1-2 - RECLAMAÇÕES E RECURSOS
Anteriormente ao advento do Decreto-Lei n. o 4.178, de 13-3-1942,
não se focalizava nos regulamentos do tributo a reclamação ou o recurso contra a cobrança do impôsto descontado na fonte.
A jurisprudência, todavia, aceitou como aplicáveis à espécie as disposições pertinentes à retificação do lançamento, que poderia ser pedida pelo contribuinte. dentro de 10 dias contados da notificação.
Julgava o pedido de retificação (reclamação) a autoridade que fizesse a exigência do recolhimento e, se inconformada com a decisão,
cabia à fonte o direito de contestá-la, mediante recurso às instâncias
superiores, apresentado dentro de 5 dias.
As instâncias superiores, citadas pelos regulamentos, eram, pela
ordem hierárquica, as seguintes:
Delegados Fiscais do Tesouro Nacional;
Delegado-Geral do Impôsto sôbre a Renda;
Conselho de Contribuintes.
Assim, se a exigência de recolhimento era feita pelos Chefes de Seção do impôsto de renda nos Estados ou pelos exatores federais, cabia
reclamação para essas mesmas autoridades e, ainda, a interposição de
recursos sucessivos para os Delegados Fiscais, para o Delegado-Geral
e para o Conselho de Contribuintes.
O prazo para reclamações e recursos contava-se da data da publicação do despacho no Diário Oficial, quando a fonte fôsse domiciliada no
Distrito Federal e da data da notificação feita formalmente, no caso
de domiciliados nos Estados.
Mais ou menos essa mesma ordem de coisas perdurou desde o Decreto
n. o 16.838, de 24-3-1925, até 1942, quando, a 13 de março, foi promulgado o Decreto-Lei n.o 4.178, publicado a 24-3-1942, que disciplinou de
modo claro e acentuadamente diferente as reclamações e os recursos
relativos aos casos de exigência de recolhimento do impôsto na fonte.
Quanto às reclamações, para sua interposição, foram fixadas pelo
Decreto-Lei n. o 4.178/42 regras que, em linhas gerais, ainda permanecem e que, em resumo, são as seguintes:
a)

b)

as reclamações devem ser apresentadas por escrito, com indicação das razões que as determinaram e acompanhadas das
provas necessárias;
devem observar prazo legal, sempre improrrogável, mas de duraçã.o que variou, como se examinará adiante, mas que sempre
se contou a partir da data da exigência do recolhimento;
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c)

seu julgamento foi da competência exclusiva dos Delegados
Regionais do Impôsto de Renda, passando depois da Lei número 2.354, de 29-11-1954 (art. 36), publicada na mesma data,
também à competência dos Delegados Seccionais do Impôsto
de Renda, conforme a jurisdição;
d) cada petição de reclamação deve cuidar de uma só exigência,
ainda que existam outras sôbre o mesmo assunto e da mesma
fonte;
e) as petições reclamatórias estão isentas do impôsto do sêlo; e
f) as decisões proferidas em reclamações devem ser comunicadas
aos contribuintes pessoalmente ou por meio de registrado postal ou, ainda, pela imprensa.
Os prazos para reclamação, contados sempre da data do conhecimento da exigência pela fonte pagadora, desde o Decreto-Lei n. o 4.178/42
até agora, foram, legalmente, os seguintes:
1) a partir de 24-3-1942, data da publicação do D.L. número 4.178, de 13-3-1942 (art. 155) até 30-8-1964,
véspera da publicação da Lei n.o 4.388, de 28-8-1964
(art. 12) .... ,.................................. 20 dias
corridos
2) a partir de 31-8-1964 até 16-11-1964, véspera da publicação da Lei n. O 4.481, de 14-11-1964 (art. 9.0) 20 dias
úteis
3) a partir de 17-11-1964 (Lei n. o 4.481, art. 9.0, § 2.0)
até
. . . . . . . . . . . . . .. 30 dias
corridos

Na contagem dos prazos indicados, despreza-se o dia da ciência do
débito, dada através de notificação, ou pessoalmente, começando sua
fluência a partir do dia imediato. Quando o último dia recair em sábado, domingo, feriado, ou ponto facultativo, o vencimento do prazo
ocorrerá no primeiro dia útil subseqüente.
Quanto às normas relativas aos recursos voluntários, a orientação
traçada pelos arts. 157 a 159 e 164 a 169, do referido Decreto-Lei número 4.178/52, perdura, ainda, em grande parte, motivo por que serão aquelas postas em evidência, resumidamente, fazendo-se, posteriormente, as indicações quanto às mudanças que sofreram:
a)

das decisões contrárias às fontes, nas questões originadas de
interpretações de leis, de cobrança de impôsto e de infração
fiscal, e nas reclamações contra exigências de recólhimento cabia recurso voluntário para o Primeiro Conselho de Contribuintes;
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b)

sob pena de perempção, o recurso voluntário será interposto,
diante prévio depósito da quantia exigida, dentro do prazo
legalmente previsto, contado do recebimento da notificação;
c) permitia-se fiança idônea, cabendo ao chefe da repartição onde
a mesma tivesse de ser prestada, julgar, irrecorrivelmente, da
idoneidade do fiador apresentado; no despacho que autorizasse
a lavratura do têrmo de fiança deveria ser marcado o prazo
de 5 a 10 dias para sua assinatura;
d) não podia ser feita indicação de fiador seIll( sua expressa
aquiescência;
e) se o fiador apresentado não fôsse idôneo ou estivesse proibido
de prestar fiança, seria o interessado intimado a apresentar
outro, dentro de prazo igual ao que restava para completar o
prazo legal, na data em que tivesse sido protocolada a petição
oferecendo o primitivo fiador;
f) seriam recusados os fiadores que não estivessem quites com a
Fazenda Nacional;
g) o recurso, mesmo perempto, seria encaminhado ao Primeiro
Conselho de Contribuintes, a quem cabia julgar da perempção,
salvo quando se verificasse a falta de depósito ou fiança;
h) era vedado reunir, em uma só petição, recursos alusivos a mais
de uma exigência, ainda que versando sôbre o mesmo assunto;
i) na petição de recurso, além do sê lo ordinário o recorrente pagaria uma taxa correspondente a 1 % da importância exigida,
no mínimo de Cr$ 10 e no máximo de Cr$ 100;
j) as decisões proferidas nos recursos deveriam ser comunicadas
às fontes, pessoalmente ou por meio de registrado postal com
A.R. ou, ainda, pela imprensa;
k) as Delegacias do Impôsto de Renda providenciariam para que
as fontes tivessem conhecimento, por intermédio das exatorias
a que estivessem jurisdicionadas, das decisões que lhes dissessem respeito; e
1) era improrrogável o prazo para recurso.
Os prazos para recurso, contados sempre da data do recebimento
da notificação do débito à fonte pagadora, foram, legalmente, os seguintes:
1)

2)

a partir de 24-3-1942, data da publicação do D.L. número 4.178, de 13-3-1942 (art. 158), até 31-12-1947,
enquanto vigorou, no particular ................. 20 dias
corridos
a partir de 1-1-1948, quando entrou em vigor a Lei
n. o 154, de 25-11-1947 (art. 1.0, referindo-se ao art. 158
do D.L. n. o 5.844/43; e art. 27) até 31-12-1958 ..... 30 dias
corridos
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3)

4)

a partir de 1-1-1959, data em que passou a vigorar a
Lei n. O 3.519, de 30-12-1958 (arts. 6.0 e 13), até
16-11-1964 .....................................
a partir de 17-11-1964, data em que passou a vigorar
a Lei n. O 4.481, de 14-11-1964 (arts. 9.0 e 10) até

20 dias
úteis
30 dias
corridos

Para os recursos, o sistema de contagem de prazos é o mesmo indicado para reclamações, isto é, começa no dia imediato ao do recebimento da respectiva notificação.
A partir de 1-1-1948, ante o preceituado pela Lei n. o 154, de
25-11-1947 (art. 1.0, referindo-se ao 158 do Regulamento, e art. 27) os
depósitos para recurso, que anteriormente deviam ser feitos em dinheiro, passaram a poder ser feitos também em títulos da dívida pública
federal, em ações integralizadas e debêntures de sociedades de economia mista de que participasse a União. A Lei n. O 4.506, de 30-11-1964,
publicada na mesma data, em seu art. 86, mandou acrescentar o § 9.° ao
art. 1.0 da Lei n. o 4.357, de 16-7-1964, publicada em 17, para determinar
que também as Obrigações do Tesouro Nacional, reajustáveis, por ela
instituídas, pudessem ser aceitas como caução fiscal perante as repartições federais, pelo seu valor atualizado. A disposição citada foi consolidada pelo Regulamento aprovado pelo Decreto n. o 58.400/66, constituindo
o § 2.° do seu art. 466. Do assunto cuidou, também, o Dec. 57.458, de
20-12-65 (D.O. de 22-12-65).
Sempre se permitiu, em substituição ao depósito para garantia do
recurso voluntário, a prestação de fiança idônea, quando a importância em litígio fôsse superior às seguintes:
a) de 24-3-1942 (D.L n. o 4.178/52 - art. 159) até
31-12-1958 (Lei n. o 3.519/58 - arts. 6.0 e 13) .... Cr$
5.000
o
b) de 1-1-1959 (Lei n. 3.519/58, arts. 6.0 e 13) até
4-4-1965 (Dec. n. O 55.866/65 - art. 389) ........ Cr$ 10.000
c) de 5-4-1965 (Dec. n. O 55.866/65 - art. 389) até
31-12-1965 ................................... Cr$ 85.000
d) de 1-1-1966 (Dec. n.O 58.400/66 - art. 467) até
31-12-1966 ................................... Cr$ 107.100

Relativamente à fiança, variaram, de 1942 até agora, as normas
para a sua formalizaçã::>. Inicialmente, se o fiador apresentado fôsse jul-
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gado inidôneo ou estivesse proibido de prestar fiança, em virtude de
disposição contratual ou estatutária, cabia ao recorrente o direito de
apresentar outro, dentro do mesmo tempo que restava para vencer-se
o prazo de recurso, à data em que tivesse sido protocolizada a apresentação da petição recusada. O recorrente poderia, assim, apresentar, sem
limitação, quantos fiadores conseguisse indicar dentro daquela contagem de prazo.
Enquanto vigoraram as disposições do D.L. 4.178, de 1942 (art. 159,
e seus parágrafos) a situação permaneceu a mesma, cabendo ao chefe
da repartição recorrida. exclusivamente, o julgamento da idoneidade
dos fiadores apresentados.
A Lei n.O 3.470, de 28-11-1958 (D.a. da mesma data), em seu art. 51,
alterou o critério anterior, limitando a apresentação a um segundo e
último fiador, no caso de recusa do primeiro, dentro do prazo igual ao
que restava para completar o de 30 dias, na data em que tivesse sido
protocolada a petição oferecendo o fiador anterior.
Com o art. 11 da Lei n. o 3.520, de 30-12-1958, publicada na mesma
data, mas vigorando a partir de 1-1-1959, modificou-se novamente o
critério. A partir de então, se o fiador oferecido fôr recusado, poderá
o interessado indicar mais um segundo e um terceiro, sucessivamente,
dentro de prazo igual ao que restava na data em que foi protocolada
a respectiva petição anterior, não se admitindo, depois dessas, nova
indicação.
As disposições citadas, das Leis 3.470 e 3.520, foram incorporadas
ao Regulamento do tributo (art. 159, § 3.°), aprovado pelo Decreto
n. o 47.373, de 7-12-1959, repetiram-se no baixado com o Decreto número 51.900, de 10-4-1963 (art. 159, § 3.0), no que acompanhou o Decreto
n. o 55.866, de 25-3-1965 (art. 390, § 3.°) e, ainda, no aprovado pelo
Decreto n. 58.400, de 10-5-1966 (art. 468, § 3.°).
Com a limitação do número de fiadores a serem sucessivamente
apresentados, deixou de ser irrecorrível o julgamento da idoneidade dos
mesmos pelos delegados do impôsto de renda, passando a caber um único
recurso à autoridade administrativa imediatamente superior, que decidirá definitivamente sôbre as impugnações (Lei n.o 3.470 - art. 51,
§ 1.°). Se mantidas as recusas, dever-se-á marcar o prazo improrrogável de 10 dias para o depósito da quantia em litígio, contado da ciência
do despacho (art. 51, § 2.°). Admite-se, também, o recurso da decisão
que recusar o primeiro ou o segundo fiador, mas, neste caso, o recorrente deverá renunciar expressamente à nova indicação. As disposições
referidas foram consolidadas pelo Decreto n.o 55.866/65, constando do
seu art. 390, nos parágrafos 3.0 a 7.0, tendo sido repetidas no art. 468,
§§ 3.0 a 7.0, do Decreto n. o 58.400/66.
A partir de 1-1-1959, face ao determinado no artigo 1.0 (alteração 58. a ), da Lei n. o 3.519, de 30-12-1958, ficaram isentos do impôsto
do sêlo os recursos apresentados pelas fontes, contra decisões das autoridades julgadoras (ver art. 397 do Decreto n. o 55.866 de 1965) .
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As demais normas pertinentes ao recurso voluntário permanecem,
ainda hoje, como fixadas pelo D.L. n.o 4.178/42 e que resumimos, antes,
nesta exposição.

* * *
Serão anotadas, a seguir, as normas relativas ao recurso ex officio,
instituição já existente na legislação do tributo anteriormente ao Decreto-Lei n. o 4.178, de 13-3-1942, mas que só daí em diante serão comentadas neste trabalho.
No Decreto-Lei citado a matéria foi localizada no art. 160 e seus
parágrafos, que podem ser assim resumidos:
a)

tinha cabimento o recurso ex officio nos casos de decisões favoráveis às fontes, quando o litígio versasse sôbre importâncias superiores ao limite legal;

b)

não caberia recurso ex officio quando houvesse desclassificação
de infração, nem quando a exigência tivesse resultado de engano ou de simples êrro de fato;

c)

o recurso ex officio deveria ser interposto no ato de ser proferida a decisão; e

d)

quando deixasse de ser interposto o recurso ex officio, cumpriria ao funcionário que tivesse iniciado o processo ou ao seu
substituto no serviço, propor a medida.

o limite de valor do litígio, obrigatório para a interposição do recurso ex officio, tem sido elevado, como segue:
a)
b)
c)

d)

e)

de 24-3-1942, data da publicação do Decreto-Lei
n.O 4.178, de 13-3-1942, até 28-11-1954 ........ Cr$
de 29-11-1954. data da publicação da Lei n. o 2.354
(art. 37), da mesma data, até 16-4-1963 ......
de 17-4-1963, data da publicação do Decreto número 51.900, dE" 10-4-1963 (art. 160, § 3.0; art. 197,
§ 1.0) até 31-12-1964 ........................

Cr$

5.000
10.000

20 vezes o
salário-mínimo fiscal

de 1-1-1965, quando passou a vigorar a Lei número 4.506, de 30-11-1964 (art. 3.0, parágrafo único)
até 31-12-1965 .............................. Cr$ 840.000
de 1-1-1966 (Dec. n. o 58.400/66 - art. 469, § 3.0)
até 31-12-1966 ........................ . . . . .. CrS l.058.400
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Em função do determinado no art. 197, § 1.0, do Decreto n. o 51.900,
de 10-4-1963, prevaleceram, como limite depois do qual dever-se-ia interpor recurso ex afficia, os seguintes valôres:
Em 1963

20 X Cr$ 14.000 (salário-mínimo fiscal vigente a
31-12-1962) ...............................

Cr$ 280.000

Em 1964

20 X Cr$ 21.000 (salário-mínimo fiscal vigente a
31-12-1963) ...............................

Cr$ 420.000

A partir da Lei n.o 2.354, de 29-11-1954, publicada na mesma data,
foram estabelecidas para o recurso ex officio as seguintes normas:
a)

quando o ato fôr do Diretor do DIR o recurso será dirigido ao
1.0 Conselho de Contribuintes;

b)

quando o ato fôr dos delegados regionais ou seccionais do
impôsto de renda, o recurso será interposto para o Diretor
do DIR; e

c)

das decisões contrárias às fontes, nos casos de provimento do
recurso ex officia, cabe recurso voluntário para o Conselho de
Contribuintes.

A partir de 1-1-1959, tendo em vista o disposto no art. 6.0 da Lei
n.o 3.519, de 30-12-1958, que deu nova redação ao artigo 12 do Decreto-Lei n. o 607, de 10-8-1938, o recurso ex afficio passou a ser obrigatório em qualquer caso de decisão favorável ao contribuinte, ou à fonte,
mesmo quando se tratasse de desclassificação de infração, não havendo,
sequer, exceção expressa para o êrro de fato, que era previsto na legislação anterior. Passou a ser respeitado apenas o limite de valor legalmente admitido para a dispensa, como foi indicado em parágrafo anterior.
As disposições legais pertinentes ao recurso ex officio estão consolidadas no Regulamento baixado com o Decreto n.o 58.400/66 - art. 469,
suas alíneas e parágrafos.

o

pedido de reconsideração das decisõ~s do Conselho de Contribuintes, anteriormente ao D.L. n. o 4.178, de 13-3-1942, publicado a 24-3-1942,
era disciplinado pelos arts. 176 a 178 do Decreto n. O 24.036, de 26-3-1934.
O D.L. n. O 4.178, citado, estabeleceu, para a espécie, as seguintes
nor.mas, em resumo:
a)

das decisões do 1.0 Conselho de Contribuintes cabe pedido de
reconsideração, observado o prazo legal;

12

MANUAL DO IMPôSTO DE RENDA NA FONTE -1- 2

b)

é obrigatório o prévio depósito ou fiança idônea, quando o pedido de reconsideração ao Conselho versar sôbre cobrança de
impôsto exigido no julgamento de recurso ex afficia, devendo
o processo ser encaminhado, para êsse fim, à repartição de
primeira instância;

c)

resolvido o pedido de reconsideração, o processo estará findo,
salvo recurso do representante da Fazenda, interposto para o
Ministro, na forma legal; e

d)

a decisão ministerial, no caso da alínea antecedente, será definitiva e irrevogável.

Quanto ao prazo legal para pedido de reconsideração, de 1942 até
agora, variou como segue:
a)

b)

c)

de 24-3-1942, data da publicação do D.L. n. o 4.178,
de 13-3-1942 (art. 161) até 30-8-1964 ............. 20 dias
corridos
de 31-8-1964, data da publicação da Lei n. O 4.388, de
28-8-1964 (art. 12) até 16-11-1964 ............... 20 dias
úteis
de 17-11-1964, data da publicação da Lei n.o 4.481,
de 14-11-1964 (art. 9.°) até
. . . . . . . . .. 30 dias
corridos

Quanto à contagem dêsses prazos devem ser observadas as mesmas
normas indicadas em parágrafo anterior, quando foram focalizados os
prazos para reclamação.
As disposições legais concernentes ao pedido de reconsideração estão consolidadas no Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 58.400/66
- arts. 470 a 472.

* * *
A garantia de ins~ância será facultada, na esfera administrativa,
nos casos de reclamação, recurso e pedido de reconsideração interpostos
contra lançamento, de qualquer espécie, ou cobrança de tributo ou penalidade, efetuado de conformidade com as disposições do art. 9.0, da
Lei n.o 4.729, de 14-7-1965. Nesse caso, se a decisão definitiva fôr desfavorável ao contribuinte ou responsável, os débitos sofrerão o acréscimo
de multa complementar calculada à razão de 37c ao mês, independentemente da correção monetária (art. 39 e parágrafo único da Lei n. o 4.862,
de 29-11-1965).

1-3 - REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO TRIBUTAvEL

o

impôsto de renda retido na fonte é ônus do beneficiário do rendimento, incidindo sôbre quanto deva ser pago ou creditado ao contribuinte, que deve receber o rendimento líquido, retendo a fonte pagadora
o tributo devido, para recolhê-lo, nos prazos legais, às estações arrecadadoras.
Várias tentativas tem havido, entretanto, e isto ainda ocorre com
relativa freqüência, de procurar o contribuinte transferir à fonte pagadora o ônus fiscal, percebendo, conseqüentemente, o rendimento
bruto.
Especialmente nos contratos internacionais de financiamento ou
de prestação de serviços técnicos, é comum assumirem as partes domiciliadas no país todos os encargos tributários, muitas vêzes sem atentarem para o impôsto de renda incidente sôbre a remuneração prevista
nos aludidos contratos.
Os regulamentos do impôsto de renda, por muitos anos, deixaram
de cuidar, objetivamente, da matéria, que, assim, representou, durante
longo tempo, forma apreciável de evasão do tributo, porque, àbviamente,
quando a fonte paga ou credita o tributo devido pelo contribuinte, êste
recebe benefício maior, representado também pelo valor do encargo fiscal transferido.
Se a legislação não deu mais cedo a importância devida à questão,
não se pode dizer o mesmo das repartições fiscalizadoras, que de há
muito a estudam, procurando solucioná-la.
Vale a pena lembrar, neste trabalho, o brilhante parecer de eminente Agente Fiscal do Impôsto de Renda, hoje representante da Fazenda
junto ao Egrégio 1. 0 Conselho de Contribuintes, Dr. JOSÉ BITTENCOURT ANJO COUTINHO, emitido no processo n. O 129.257/53, que mereceu plena aprovação do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda.
~sse parecer, como transcrito na Portaria n. o 155, de 14-10-1955,
da Delegacia Regional do Impôsto de Renda no Estado da Guanabara,
:é do seguinte teor:
"Os rendimentos pertencentes a residentes ou domicilados no estrangeiro, segundo as normas regulamentares, devem sofrer o desconto do impõsto de renda, quando, ainda, em poder da própria fonte.
Conclui-se que a remessa, o crédito, o pagamento, o emprêgo ou
a entrega dêsses rendimentos se fará pela importância líquida, aba,tido o tributo a ser recolhido aos cofres públicos.

14
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Há casos, !'lO entanto, da firma ou sociedade estabelecida no país
obrigar-se pelo pagamento de rendimentos a pessoa residente ou
domiciliada no exterior livres de quaisquer ônus.
Decorre, daí, uma dificuldade para a execução do Regulamento
Que obriga o desconto do impôsto.
Essa dificuldade tem-se procurado remover tributando, também,
o montante do impôsto pago pela fonte, considerado como bonificação acrescida àqueles rendimentos creditados, remetidos etc., sem
qualquer grav::>.me, ou seja, pelo seu total.
O processo, longe de resolver a dificuldade existente, cria uma
nova, além d8 causar prejuízo ao Erário, que pode ser calculado
em Cr$ 4 por Cr$ 1.000 de rendimento pertencente a residente ou
domiciliado no exterior.
Para soluçào do impasse, sem ferir a letra da lei que impõe a
remessa, o crédito etc. do líquido, nem deixar de atender às obrigações assumidas pelos devedores brasileiros, que envolvem interêsses
de natureza econômica, aos quais não deve ser estranho o Esta.do,
pode-se admitir a distribuição do rendimento, sem ônus, desde que
a fonte concorde em tomá-lo, no seu total, como se líquido fôsse de
uma quantia X, que o tivesse produzido, depois de abatido o impâsto de 15 %.
Para tanto, parte-se da proporç.ão seguinte, considerando-se o
rendimento bruto 100.
Sendo o rendimento bruto 100, o impôsto de 15% é 15 e a. remessa
ou crédito etc., a residente no estrangeiro, 85.
Portanto, se para um pagamento, crédito etc., a residente no
estrangeiro de 85 é necessário o rendimento 100, para o pagamento X
será necessário o rendimento Y:
85

100

100 X X

20 X X

y

X

Y

85

17

No caso de um rendimento qualquer de Cr$ 1.000, cuja remessa
se pretendesse pelo total, o tributo seria, então, calculado como se
o rendimento bruto fôsse de Cr$ 1.176,47:
20 X 1.000

Cr$ 1.176,47
17

Agora., o tributo de 15% sôbre Cr$ 1.176,47, dá, exatamente,
Cr$ 176,47, o que permite o desembaraço de Cr$ 1.000, como se desejava.
A aplicação dessa fórmula corresponde a um aumento de 2,647%
a ser adicionado à taxa regulamentar de 15%.
Assim, em cada pagamento, remessa., emprêgo etc. de rendimento
sujeito à retenção pela fonte e que o devedor quisesse efetuá-lo sem
ônus para o credor, seria aplicada a fórmula supra, ou, diretamente,
a taxa de 17,647% 05% + 2,647%), com o esclarecimento de tratar-se de pagamento, remessa, crédito etc. livre de ônus para o credor, a fim de não oferecer a falsa impressão de aumento ilegal de
taxa.
Parecem-nos, por êsse meio, atendidos os interêsses dos contribuintes e a eXigência da lei".
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o

critério adotado, como normalmente acontece, sofreu contestações, mas, no fundo, ninguém lhe negou o mérito. O que se procurou
fazer foi contrariar a aplicação da taxa prática, como depois ficou sendo
chamada aquela resultante do raciocínio que fundamentou o parecer
transcrito.
A tendência era, à época, depois de levantada a questão, a de reajustar-se o rendimento e aplicar, sôbre o valor reajustado, a taxa regulamentar. Tratava-se, logicamente, de questão de forma apenas, porque,
aritmeticamente, o resultado é o mesmo.
No caso da taxa de 15%, de que trata o parecer, resultava na taxa
prática de 17,647% a ser aplicada sôbre o rendimento entregue ou remetido. No reajustamento do rendimento, adicionar-se-iam os 17,647%
do rendimento remetido ao seu valor, aplicando-se sôbre o montante a
taxa regulamentar de 15%.
De fato:
17,647% de 100 = 15% de 117,647
Enquanto a questão não foi claramente objetivada na legislação
do tributo, verificaram-se decisões divergentes do Egrégio 1. 0 Conselho
de Contribuintes, umas aceitando a taxa prática, outras negando-lhe
a validade e algumas sugerindo a retificação do rendimento ao invés
do reajustamento da taxa.
A Lei n. o 4.154, de 28-11-1962, publicada a 30-11-1962, dirimiu quaisquer dúvidas que ainda pudessem restar, quanto à legitimidade do reajustamento do tributo devido, dispondo em seu artigo 5. 0 , in verb'is:
"Ressalvados os casos previstos nos artigos 100 e 101 do Regulamento mencionado no artigo 1.0 (Decreto n.o 47.373, de 7-12-1959),
quando a fonte pagadora assumir o ônus do impôsto devido pelo
beneficiado, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue, será considerada como líquida, cabendo o reajustamento
do respectivo rendimento bruto sôbre o qual recairá o tributo (a
indicação entre parêntesis não é do originaI)".

A disposição transcrita foi incorporada ao Regulamento do Impôsto
de Renda a partir do Decreto n. o 51.900, de 10-4-1963 (art. 209), constando, também, do artigo 414 do RIR aprovado pelo Decreto n. o 55.866,
de 25-3-1965, e do art. 502 do Decreto n. o 58.400, de 10-5-1966.

'.
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I - 4 - APROPRIAÇAO INDÉBITA
Anteriormente à Lei n. o 4.357, de 16-7-1964, publicada a 17, os casos de falta de recolhimento do impôsto retido pelas fontes pagadoras,
embora constituíssem, sem dúvida, apropriação indébita, não se incluíam legalmente entre os crimes dessa natureza, acarretando para
o infrator sàmente penas pecuniárias. Destas, aplicaram-se, inicialmente,
apenas, as multas de mora e, posteriormente, a partir do advento da
Lei n. o 2.354, de 29-11-1954, multas mais elevadas decorrentes de procedimento ex officio, em relação às quais o leitor encontrará informações pormenorizadas no item II-5 - MULTAS E MORAS.
A Lei n,o 4.357, citada, em seu art. 11, sua alínea a e parágrafos,
declarou incluir-se entre os fatos constitutivos do crime de apropriação
indébita, definido no art. 168 do Código Penal, o não recolhimento, dentro de 90 dias do término dos prazos legais, das importâncias do impôsto
de renda, seus adicionais e empréstimos compulsórios descontados pelas
fontes pagadoras.
Observe-se, o que é importante, que só se podem conceituar tais
fatos como crime de apropriação indébita quando houver falta de recolhimento do impôsto que tenha sido retido na fonte. Não tendo havido
retenção, não haverá crime de apropriação indébita, àbviamente.
O § 1.0 do art. 11, da Lei citada, estabelece que o fato (apropriação
indébita) deixa de ser punível se a fonte retentora do tributo recolhê-lo
antes da decisão administrativa de primeira instância no respectivo
processo fiscal.
A punibilidade do crime extingue-se (§ 2.° do art. 11), se existir,
à data da apuração da falta do recolhimento, crédito do infrator, perante a Fazenda Nacional, autarquias federais e sociedades de economia
mista em que a União seja majoritária, de importância superior aos tributos não recolhidos, excetuados os créditos restituíveis nos têrmos da
Lei n. o 4.155, de 28-11-1962, que estabelece normas para a restituição
de receita e dá outras providências.
A ação penal (art. 11, § 3.0) será iniciada por representação da
Procuradoria da República, à qual a autoridade julgadora de primeira
instância é obrigada a encaminhar as peças principais do feito, comprovando a existência do crime, logo após a decisão final condenatória proferida na esfera administrativa.
Se a infração fôr cometida por sociedade (art. 11, § 4.°), responderão por ela os seus diretores, administradores, gerentes ou empregados,
cuja responsabilidade no crime será apurada em processo regular. No
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caso das sociedades estrangeiras, a responsabilidade será apurada entre
os seus representantes, dirigentes e empregados no Brasil.
Os dispositivos citados, da Lei n. O 4.357/64, foram incorporados aos
Regulamentos do Impôsto de Renda, aprovados pelos Decretos n. o 55.866,
de 25-3-1965 (art. 362 e parágrafos) e n. o 58.400, de 10-5-1966 (art. 461
e parágrafos).
Transcreve-se, a seguir, para maior facilidade de consulta, o art. 168,
do Código Penal, na parte aplicável ao caso da falta de recolhimento
do impôsto retido pelas fontes:
"art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a
posse ou detenção:
Pena - reclusão de um a quatro anos. e multa, de Cr$ 500
(quinhentos cruzeiros) a Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros) .
§ 1.0 A pena é aumentada de um têrço, quando o agente recebeu a coisa.....

I-S-PARCELAMENTO DE DÉBITOS
A partir de 29-11-1954, quando foi publicada a Lei n.o 2.354, da
mesma data (art. 28), os Delegados Regionais e Seccionais do Impôsto
de Renda podem autorizar o pagamento parcelado de débitos vencidos,
acrescidos da multa de mora cabível.
Concedido o parcelamento pela forma indicada, a falta de pagamento, nos prazos marcados, de qualquer das prestações, acarreta o vencimento das demais, devendo ser providenciada a imediata inscrição do
saldo da dívida para cobrança judicial.
Por fôrça dos dispositivos legais citados, o parcelamento de débitos
vencidos passou a ser focalizado, sempre, no artigo 86 dos sucessivos regulamentos do tributo, até, inclusive, do aprovado pelo Decreto número 51.900, de 10-4-1963, só alterado, no particular, a partir de 17-7-1964,
quando passou a vigorar a Lei n. o 4.357, de 16-7-1964, cujo artigo 7.°
introduziu na legislação fiscal brasileira o regime da correção monetária
de débitos fiscais.
Dos dispositivos da Lei n.o 4.357, citada, o leitor encontrará pormenores, neste trabalho) no item de INCID:Ê:NCIA GENÉRICA em que
se trata da "Correção Monetária de Débitos Fiscais".
No Regulamento baixado com o Decreto n. o 55.866, de 25-3-1965,
a concessão do parcelamento em causa passou a ser disciplinada pelo
artigo 427 e seu parágrafo único, disposições em que se refletiram já,
além do recomendado no artigo 28 da Lei n. o 2.354/54, também o que
se estabeleceu no artigo 7.0 e seus parágrafos, da Lei n.o 4.357/64 (ver,
também, o art. 435 e parágrafo único do Decreto n.o 58.400/66).
Pela nova ordem legal, os parcelamentos concedidos ficam sujeitos, além da mora prevista pela Lei n. o 2.354/54, também à correção
monetária do montante devido, como determinam o artigo 346, do
Decreto n. o 55.866/65, e o art. 428, do Decreto n. o 58.400/66.
Tendo presente o preceituado no artigo 9.0 da Lei n. O 3.519, de
30-12-1958, publicada na mesma data, passou a vigorar, também, autorização legal para o parcelamento de débitos, superiores a Cr$ 100.000,
resultantes de processos instaurados por infração dos regulamentos dos
impostos internos. No aludido preceptivo, evidentemente, enquadraramse os débitos do impôsto de renda, na fonte, apurados através de procedimento fiscal.
O mandamento legal comentado estabeleceu, também, que o parcelamento seria concedido, mediante requerimento dos devedores, apre-
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sentado à repartição dentro do prazo previsto para o cumprimento da
decisão de primeira instância, limitando-se ao máximo de seis o número
das prestações em que, a critério da autoridade concedente, deverá ser
solvido o débito.
O dispositivo citado, da Lei n.o 3.519/58, foi incorporado ao regulamento do tributo, constituindo o artigo 87 e seu parágrafo único, do
Decreto n.o 47.373, de 7-12-1959, e mantido, com o mesmo número, no
Decreto n. o 51.900, de 10-4-1963 e somente alterado pelo Regulamento
baixado com o Decreto n.o 55.866, de 25-3-1965, que, no artigo 428 e
seu parágrafo único, cuidou da matéria, ainda nos mesmos têrmos
originais, apenas elevando o limite mínimo, de Cr$ 100.000, para
Cr$ 850.000, com base no estabelecido no artigo 9.0, da Lei n.o 4.357/64.
Releva notar, outrossim, que a matéria consta, atualmente, do
art. 507 e parágrafo único do Decreto n. o 58.400/66, que elevou o aludido
limite para Cr$ 1.071.000.
No parcelamento dêsses débitos, desde a sua instituição e ainda agora, desatendido o pagamento de 2 prestações sucessivas, vencer-se-ão,
automàticamente, as demais, devendo providenciar-se a cobrança executiva do restante da dívida.

1- 6 - PRESCRIÇÃO -

o

VIGÊNCIA ÚTIL

leitor encontrará, nos diversos itens de "Incidência Específica",
freqüentes referências a vigência útil de taxas, prazos etc.
Para evitar que se possa supor que os autores tenham pretendido
permitir-se interpretações de ordem jurídica, cabe explicar o raciocínio
que conduziu tais indicações.
O impôsto de renda. como é sabido, tem evoluído constantemente,
desde a sua instituição no Brasil. O Decreto-Lei n. o 4.178, de 13-3-1942,
foi marco importante dessa evolução, consolidando tôda a legislação
anterior e introduzindo significativas modificações no sistema de tributação. Por isto, foi tomado como ponto de partida dêste trabalho que
visa, principalmente, a orientar os que se dedicam à execução de serviços nas repartições do impôsto de renda.
Serão, certamente, muito raros casos tão antigos, de 29 anos, que
possam ainda encontrar-se em estudo nas repartições do impôsto de
renda, mas é evidente que os mesmos podem existir e, assim, as referências que se fornecem, a partir do ano de 1937, que são consideradas
como de vigência útil, talvez tenham aplicação. Se isto não acontecer,
que se tomem as indicações feitas como elementos históricos, de cada
item de "Incidência Específica".
O artigo 190 do Decreto-Lei n. o 4.178, citado, determinou que "não
corre a prescrição nos casos de arrecadação de impôsto na fonte".
Nos regulamentos anteriores inexistia disposição similar e, por isto,
ficava o impôsto de fonte subordinado ao mesmo regime aplicável ao
impôsto lançado, de prescrição no prazo de cinco anos, contados da
expiração daquele em que se tornasse exigível o tributo.
Se bem que, também anteriormente a 1942, pudessem ocorrer interrupções da prescrição, foram qbandonados, face ao tempo decorrido,
os casos mais remotos. começando-se a apreciação da matéria a partir
de 1937 (vigência útil), cuja prescrição qüinqüenal foi abolida pelo
artigo 190 do D.L. 4.178.
O Decreto-Lei n. o 5.844, de 23-9-1943, no seu artigo 191, declarou,
modificando o artigo 190 do D.L. 4.178/42, que "não corre a prescrição
qüinqüenal nos casos de arrecadação do impôsto na fonte", redação que
tem sido respeitada em todos os regulamentos posteriores até, inclusive,
no Decreto n.o 55.866, de 25-3-1965 (art. 344) e no Decreto n. o 58.400, de
10-5-1966 (art. 426).
Como a prescrição qüinqüenal é a única de que cogitam as leis e
regulamentos disciplinadores da cobrança do impôsto de renda, evidentemente não há prescrição nos casos de tributos que devam ser retidos
nas fontes.

1- 7 - SALÁRIO-MÍNIMO FISCAL
A Lei n. o 3.470, de 28-11-1958, publicada na mesma data, foi a que
primeiro se valeu do salário-mínimo como unidade de cálculo (art. 42),
não aplicável, no entanto, aos casos de arrecadação nas fontes (art. 42
e § 2.°).
A Lei n.O 3.898, de 19-5-1961, publicada em 20-5-1961 (art. 5.°),
todavia, mandou aplicar, na organização das tabelas para o desconto
na fonte do impôsto sôbre os rendimentos do trabalho, a referida unidade de cálculo, tratada como sendo "o salário-mínimo mensal mais
elevado vigente no país, no ano anterior, ajustada para Cr$ 1.000 a
fração dessa importância".
Já a Lei n. o 4.154, de 28-11-1962, publicada a 30, usou mais largamente a unidade, mencionada com a designação de salário-mínimo
fiscal, que a Lei n.o 4.140, de 21-9-1962, definira como sendo: "o maior
salário-mínimo mensal vigente no País, arredondada para Cr$ 1.000 a
fração porventura existente".
O artigo 35 da Lei n.o 4.154; citada, declarou que, para os casos de
arrecadação nas fontes, o salário-mínimo fiscal a considerar-se seria o
vigente no mês anterior, mandando outros dispositivos do mesmo diploma legal que se aplicasse aquela unidade de cálculo a vários casos
de arrecadação nas fontes, para limitar a isenção ou para fixar a incidência.
Os pormenores dessa aplicação estão analisados nos diversos "Itens
de Incidência Específica" em que foram utilizados.
A partir de 1-1-1965, quando passou a vigorar plenamente a Lei
n.o 4.506, de 30-11-1964, os valôres que eram expressos em salários-mínimos foram convertidos em cruzeiros, ficando sujeitos a atualização
anual em função dos coeficientes de correção monetária estabelecidos
pelo Conselho Nacional de Economia, desde que os índices gerais de
preços se elevem acima de 10'/0 ao ano ou de 15% em um triênio (art. 3.°
e parágrafo único e art. 90).
A disposição legal mencionada foi consolidada pelo art. 431 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 55.866, de 25-3-1965 e repetida no
art. 503 do Decreto n.o 58.400, de 10-5-1966.
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1-8 - ANISTIA
A Lei n. o 3.519, de 30-12-1958, publicada na mesma data, modificando a legislação do impôsto do sêlo e dando outras providências, declarou, em seu art. 10, aplicarem-se a todos os tributos, exceto àqueles
que possuíssem disposição semelhante em sua legislação específica, as
normas e sanções estabelecidas na Consolidação das Leis do Impôsto
de Consumo, relativas à inscrição e cobrança das dívidas fiscais cujo
valor não tenha sido pago ou depositado nos prazos legais.
A Lei n.o 3.520, de 30-12-1958, publicada na mesma data, alterando
a Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo e dando outras providências, estabeleceu em seu art. 1.0, alteração 13. a, VII, que não seria
levada à cobrança judicial dívida ativa da União até Cr$ 200, cessando
o andamento das respectivas ações. Esta mesma lei estabeleceu (art. 14)
que os processos instaurados por infração da legislação tributária federal, existentes na data de sua publicação (30-12-1958), em qualquer
fase administrativa ou judiciária e cujo valor em litígio não fôsse superior a Cr$ 1.000, não teriam prosseguimento e seriam arquivados.
A disposição contida no art. 1.0, alteração 13. a , VII, da Lei número 3.520/58, foi incorporada, em caráter definitivo, aos Regulamentos do
Impôsto de Renda, constando, no aprovado pelo Decreto n.o 47.373/59
(art. 187), no baixado com o Decreto n. o 51.900/62 (art. 186, § 3. 0 ) e,
no a que se refere o Decreto n.o 55.866/65 (art. 354, § 3.°). Neste último
regulamento, o valor-limite de Cr$ 200, foi elevado para Cr$ 1.700,
face ao estabelecido no art. 3.0 da Lei n. o 4.506, de 30-11-1964, que mandou atualizar, anualmente, em função dos coeficientes de correção monetária estabelecidos pelo CNE, as importâncias expressas em cruzeiros, na Legislação do Impôsto de Renda (ver, também, o art. 437, § 3.0,
do Decreto n. O 58.400/66).
Quanto ao recomendado no art. 14, da Lei n. o 3.520/58, disposição
de caráter transitório; constou do Regulamento aprovado pelo Decreto
n. o 47.373/59, em seu art. 213 e parágrafo único. Em virtude dêsses
preceptivos regulamentares, não tiveram prosseguimento as cobranças
de débitos em litígio inferiores a Cr$ 1.000, existentes em 30-12-1958,
e resultantes de processos instaurados por infrações às disposições da
Legislação do Impôsto de Renda. Para êsse efeito, considerou-se valor
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em litígio a importância do impôsto reclamado, acrescida da muIta aplicada, nos processos julgados, ou acrescida da muIta mínima cabível
nos processos em fase de julgamento.
A Lei n.o 4.862, de 29-11-1965 (D.a. de .30-11-1965) estabeleceu em
seu art. 12 que "ficam cancelados quaisquer débitos ou cobranças fiscais de valor originário não superior a Cr$ 20.000, decorrentes do não
recolhimento do tributo, adicionais e multas, que deveriam ter sido liquidadas até 17-11-1964".

I - 9 - RESTITUIÇÃO
A partir do advento do Decreto-Lei n. o 4.178/42 foram adotadas
normas mais explícitas relativamente ao direito de o contribuinte
requerer restituição de impôsto pago indevidamente ou a maior; prazo
de prescrição para o exercício dessa prerrogativa, bem como outras
peculiaridades pertinentes à matéria. Os Regulamentos do Impôsto de Renda, aprovados pelos Decreto-Lei n. o 5.844/43 e Decretos
n. OS 24.239'47; 36.773/55; 40.702 56; e 47.373/59; incluíram apenas,
no que tange à espécie, dispositivos de interêsse até certo ponto limitado. Aduziram tão-somente preceptivos atinentes a prazos. nos casos
de pagamento decorrente de êrro de fato; suspensão de prazo prescricional; compensação de impôsto nos casos de cota-parte; rendimentos
do trabalho provenientes do exercício de empregos; remuneração por
serviços prestados, quando o beneficiário não fôsse empregado da fonte
pagadora e rendimentos resultantes da distribuição ou utilização de
reservas excedentes do capital, sendo que os três últimos assuntos foram objeto de inclusão no Regulamento baixado com o aludido Decreto
n. o 47.373 59.
Com a Lei n. O 4.155. 62, houve profundas modificações no processamento da restituição. Os dispositivos daquele diploma legal foram
consolidados através do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.900/63 - artigos 169 e 170.
Várias foram, em decorrência, as inovações feitas, relevando notar,
entre as principais, as seguintes:
a)

bl
c)
àl
e)
f)
g)

restituição ex ofticia:
estabelecimEnto de nôvo prazo prescricional;
despacho prévio e expresso da autoridade competente, reconhecendo o direito creditório contra a Fazenda Nacional;
simplificação do rito processual do pagamento da restituição;
forma de atuaç.ão do Tribunal de Contas;
competência específica das autoridades para julgar as restituições do impôsto; e
recurso contra as decisões proferidas pelas aludidas autoridades.

Impende notar, quanto à competência específica das autoridades
para julgar as restituições, que a mesma variou, no tempo, em função
de fatôres diversos. Assim, o valor das restituições, nos exercícios de
1963 e 1964, teve como ponto de referência o salário-mínimo fiscal. A
partir do exercício de 1965, inclusive, no entanto, à vista do disposto
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no artigo 3. 0 e parágrafo único, da Lei n. O 4.506/64, os valôres expressos em salários-mínimos foram convertidos em cruzeiros e ficaram
sujeitos à atualização monetária anual, em razão dos coeficientes de
correção monetária estabelecidos pelo Conselho Nacional de Economia
(ver a respeito do assunto o Ofício-Circular do DIR n. o 70/65).
Ressalta esclarecer, outrossim, que a competência para julgamento
da espécie está subordinada ao valor da restituição, cabendo a decisão,
consoante o caso, aos Delegados Regionais e Seccionais ou ao Diretor do
Departamento do Impôsto de Renda.
Poderá, em relação às decisões proferidas em casos de restituição,
desfavoráveis aos contribuintes ou fontes, ser interposto recurso dentro
do prazo de 20 dias contados da ciência da decisão:
l)
U)

quando o ato fôr dos Delega.dos, para o Diretor do DlR; e
quando o ato fôr do DIR, para o Diretor-Geral da Fazenda
Nacional.

Será definitivo e irrevogável, na esfera administrativa, o Julgamento do recurso a que se reporta o item anterior.
Torna-se de tôda a conveniência, ainda, quanto à competência da
autoridade fiscal para aplicar o Regulamento do Impôsto de Renda, verificar o que se contém no artigo 376, do aprovado pelo Decreto número 55.866/65 e no art. 490 do Decreto n. O 58.400/66.
À vista do que estatui a recente Lei n. o 4.862/65, foram, em relação à espécie, introduzidas inovações que alteraram, mais uma vez, em
profundidade, o processamento da restituição. Assim, pelo artigo 18,
ficou estabelecido que a restituição de receitas da União, descontadas
ou recolhidas a maior, será feita através da anulação das respectivas
receitas. E isto por intermédio da autoridade competente para proceder
à cobrança originária. Essa mesma autoridade, em despacho expresso,
reconhecerá o direito creditório contra a Fazenda Nacional, autorizando
a entrega da quantia indevida.
Deverá, ainda segundo o mesmo dispositivo legal - parágrafo primeiro - ser o processo encaminhado à Direção-Geral da Fazenda Nacional, para fins de revisão, sempre que a importância a ser restituída
fôr superior a Cr$ 5.000.000.
Fixaram-se, ainda, outras normas visando a disciplinar o assunto,
das quais ressuma destacar, a seguir, as mais importantes:
a)
b)

c)
d)
e)

casos de classificação em conta de responsáveis;
revogação do artigo 3. 0 e seus parágrafos, da Lei n. o 4.155
de 28-11-1962 - classificação do pagamento da restituição
de receita e tramitação no Tribunal de Contas;
regime contábil-fiscal da receita - gestão;
restituição de rendas extintas e respectivo registro no Tribunal de Contas; e
aplicação da lei nova, também, aos pedidos de restituição
apresentados às repartições arrecadadoras até a data da
mencionada Lei n. o 4.862/65.
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Arrolamos, a seguir, a legislação existente a respeito da espécie,
a fim de oferecer subsídios, visando a que possam ser solucionadas consultas e promovidos estudos, tendo em mira as mutações havidas, durante o período de que se trata:
D.L. n. O4.178, de 13-3-1942 - art. 170, §§ 1.0 e 2.°; art. 175; art. 178.
D.L. n. o 5.844, de 23-9-1943 - art. 170, §§ 1.0 e 2.0; art. 175; art. 178.
D.L. n. o 7.747, de 16-7-1945 - todo.
Dec. n. O9.423, de 20-5-1942 - art. 23, VII.
Dec. n. O15.437, de 2-5-1944 - art. 13, lI.
Dec. n.o 20.910, de 6-1-1932 - art. 1.0; art. 2.0.
Dec. n. o 24.239, de 22-12-1947 - art. 170, §§ 1.0 a 4.0; art. 175; art. 178.
Dec. n. O 36.773, de 13-1-1955 - art. 24, § 5.0; art. 170 e §§ 1.0 a 5.0
art. 175; art. 178.
Dec. n. o 40.702, de 31-12-1956 - art. 24, § 3.0; art. 170, §§ 1.0 a 5.0;
art. 175; art. 178.
Dec. n. O 47.373, de 7-12-1959 - art. 24, § 3.0; art. 170, §§ 1.0 a 5.0
art. 175; art. 178.
Dec. n. O 51.900, de 10-4-1963 - art. 169; art. 170; art. 175; art. 178.
Dec. n.o 55.855, de 24-3-1965 - art. 58, IV.
Dec. n. O 55.866, de 25-3-1965 - art. 71; art. 77; art. 81; art. 376 e
parágrafo único; art. 400 e parágrafos; art. 401 e parágrafos;
art. 402 e parágrafos; art. 4.32.
Dec. n. o 58.400, de 10-5-1966 -art. 112; art. 123; art. 126; art. 293, g;
art. 428, §§ 3.0 e 4.°; arts. 478 a 483 e parágrafos; art. 511.

Lei n. O 154, de 25-11-1947 - art. 1.0.
Lei n. o 2.354, de 29-11-1954 - art. 41.
Lei n.o 4.154, de 28-11-1962 - art. 11, parágrafo único; art. 12, § 2.0;
art. 17 .
Lei n.o 4.155, de 28-11-62 - art. 1.0 e parágrafos; art. 2.0; art. 3.0 e
parágrafos; art. 5.0.
Lei n.o 4.506, de 30-11-1964 - art. 10, § 1.0; art. 12; art. 13, § 2.0;
art. 15, § 6.0.
Lei n.O 4.862, de 29-11-1965 - art. 18; art. 24.

.

Conviria, outrossim, consultar:
Circular n.o 10, de 18-1-1934 do MF.
Circular n. o 2, de 28-5-1963 da DG.
Ofício-Circular n. o 9, de 1-7-1963 do DIR.

I-IO-RECOLHIMENTO DO IMPÔSTO
As pessoas jurídicas ou físicas obrigadas a reter o impôsto de renda
na fonte, ou os procuradores dos domiciliados no estrangeiro, devem
providenciar o seu recolhimento aos cofres públicos, dentro dos prazos
legalmente fixados.
Sôbre os prazos para recolhimento e taxas de incidência, o leitor
consultará, conforme o tipo de rendimento, os Itens de Incidência Específica, neste MANUAL.
Se a fonte ou o procurador deixar de fazer a retenção do impôsto,
responderá assim mesmo pelo seu recolhimento, que deverá ser feito
por meio de guia própria, em modêlo aprovado pelo DIR.
Da guia constarão a natureza do rendimento e a importância respectiva e, ainda, quando se identifique o beneficiário do pagamento
ou crédito, o seu nome completo e enderêço, seja no país ou no exterior.
O recolhimento do impôsto será feito à repartição ou agência arrecadadora do domicílio da fonte pagadora do rendimento.
Essas normas prevalecem desde o Decreto-Lei n. o 4.178, de 13-3-1942
(arts. 101 a 105) que, aliás, só cogitava da identificação do beneficiário do rendimento, quando fôsse êle domiciliado no exterior.
Até o advento da Lei n.o 154, de 25-11-1947 (D.O. de 27), também as Delegacias Regionais do Im pôsto de Renda podiam arrecadar
o tributo, quando o seu pagamento se fizesse em cheque. O artigo 1.0 da
Lei referida, mandando acrescentar parágrafo único ao artigo 89, do
Regulamento aprovado pelo Decreto-Lei n.o 5.844, de 13 de setembro
de 1943, estabeleceu que os cheques destinados ao pagamento do impôsto seriam emitidos ou endossados a favor das repartições arrecadadoras ou à sua ordem, retirando, portanto, das Delegacias do Impôsto
de Renda, a competência para recebê-los.
Relativamente aos pagamentos feitos por cheques, como tenha variado, seguidamente, o critério adotado, destacamos o seguinte:
a)

b)

pela Circular n.O 8, de 10-7-1959 (D.a. de 14-7-1959), a Direção-Geral da Fazenda Nacional recomendou às repartições
arrecadadoras que só recebessem cheques visados;
Pela Portaria BR 218, de 24-5-1961 (D.a. de 26-5-1960 da
mesma repartição, foi revogada a Circular n.O 8/59, voltando,
assim, novamente, a ser dispensado visto nos cheques;
a Circular n.o 4, de 5-7-1963 (D.a. de 9-7-1963), revogou a
Portaria BR 218/61 e restabeleceu a exigência do visto nos
cheques; e

°

c)
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d)

a Circular n.o 1, de 31-1-1964 (D.O. de 5-2-1964) da DireçãoGeral, revogou a Circular n.O 4/63 e, outra vez, dispensou o
visto, estabelecendo, todavia, exigências que ainda prevalecem e que, em resumo, são as seguintes:
I -

os cheques devem ser emitidos pelo próprio devedor,
à ordem da repartição e contra estabelecimentos ban-

II II! IV -

V -

cários existentes no lugar do pagamento, devendo conter, em caracteres perfeitamente legíveis, o nome completo e o enderêço do contribuinte;
os cheques devem ser de importância igual ao valor do
débito a saldar;
os cheques devem ser emitidos pelo próprio contribuinte,
dependendo do visto aquêles emitidos por terceiros;
os cheques devem ser vinculados aos respectivos pagamentos e, nas quitações, serão feitas ressalvas quanto
ao meio de pagamento; e
a devolução do cheque pelo estabelecimento sacado restabelece a dívida, tornando sem efeito a quitação e impondo ao devedor a multa moratória por atraso no
pagamento.

Sempre foram legalmente competentes para receber o impôsto retido pelas fontes as exatorias federais, inclusive as alfândegas e mesas
de rendas.
Todavia, face à Exposição de Motivos da Direção-Geral da Fazenda
Nacional, n,o DG-10, de 20-6-1955, em despacho exarado no processo
145.809/55, o Sr. Ministro da Fazenda aprovou instruções para arrecadação do impôsto de renda, no então Distrito Federal, pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil S.A., através de suas respectivas
agências. Essa autorização não abrangia o impôsto retido pelas fontes,
referindo-se, apenas, ao tributo e respectivos adicionais, lançados em
nome de pessoas físicas e jurídicas.
Anteriormente, pelo Decreto-Lei n. o 9.813, de 9-9-1943 (D.a. de
11-9-1943), fôra o Sr. Ministro da Fazenda autorizado a contratar com
o Banco do Brasil a execução de serviços, entre outros, da arrecadação
do impôsto de renda. Em decorrência foi celebrado contrato em 25-1-1961,
:;ontrato que é referido na Portaria Ministerial n. o 431, de 6-12-1963
(D.a. de 12-12-1963), pela qual foi o Banco do Brasil autorizado a distribuir, com outros estabelecimentos bancários, o serviço da arrecadação
do impôsto de renda. Ainda não havia aí autorização para a coleta do
cributo retido pelas fontes.
Pela Portaria Ministerial GB-195, de 29-5-1964 (D.a. de 23-7-1964),
ficou estabelecido que, a partir de 1-6-1964, também o recolhimento do
lmpôsto de renda e adicionais respectivos, retidos na fonte, na Guanabara, far-se-ia, obrigatoriamente, por intermédio das agências do Banco
do Brasil. Nesse caso, as guias deveriam ser submetidas ao visto prévio
da Delegacia Regional do Impôsto de Renda, sofrendo, na oportunidade,
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exame sumário e recebendo o correspondente número de ordem. O Banco daria quitação nas l.a e 2. a vias das guias, autenticando-as mecânicamente, encaminhando à Delegacia Regional a 2. a via e retendo a 3. a
via para o seu próprio contrÔle. O visto foi dispensado apenas para os
casos de retenção do impôsto sôbre rendimentos do trabalho assalariado.
Os recolhimentos devidos pelos órgãos da administração centralizada
foram excluídos da regra geral, devendo continuar a ser feitos através
das repartições arrecadadoras.
Respectivamente, pelas Portarias Ministeriais n.os GB-395, de
11-11-1964 (D.a. de 19-11-1964) e GB-409, de 24-11-1964 (D.a. de
2-12-1964), foi estabelecida a mesma obrigatoriedade, respeitadas as
mesmas condições previstas na Portaria n. O 195/64, para as fontes retentoras das capitais dos Estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
A Lei n.O 4.503, de 30-11-1964, publicada na mesma data, em seu
artigo 17, autorizou o Poder Executivo a atribuir a arrecadação das rendas federais a estabelecimentos bancários oficiais e privados, e, onde
não houver estabelecimento bancário ou f'xatoria federal, às Agências
do Departamento Nacional dos Correios e Telégrafos.
Com base no aludido dispositivo legal, a Portaria Ministerial número 265, de 4-8-1965, alterada logo depois pela Portaria n. o 385, de
26-10-1965, disciplinou a arrecadação de tributos federais pela rêde bancárias nacional, ficando revogadas as Portarias 431/63, 195/64, 395/64
e 409/64 e as autorizações anteriormente concedidas ao Banco do
Brasil S.A. e à Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro.
Nas Portarias mencionadas no início do parágrafo anterior ficou
estabelecido que, além do Banco do Brasil, poderão arrecadar receitas
federais, em nome e por conta do Tesouro Nacional, os bancos que preencherem as condições fixadas pelo Banco Central. Também se fixam,
através dêsses atos, a responsabilidade dos estabelecimentos bancários,
as condições para a admissão dos bancos no sistema, os casos de exclusão,
as rendas arrecadáveis pelos bancos e as que deverão, obrigatàriamente,
ser recolhidas pelo Banco do Brasil, e a vinculação do contribuinte ou
da fonte a um estabelecimento de crédito de sua escolha.
O sistema foi, a partir de 1-1-1966, implantado na Guanabara e na
capital do Estado de São Paulo, pelas Delegacias Regionais do Departamento Federal de Arrecadação, devendo, gradativamente, estender-se às
capitais dos demais Estados e aos Mun:cípios do interior, mediante atos
especiais baixados e publicados na imprensa local pelos respectivos Delegados do aludido Departamento.
A Portaria Ministerial n. o GB-31, de 1-2-1966, retificando a de número 265/65, desprezou o sistema de vinculação a um determinado estabelecimento bancário, permitindo que os recolhimentos se façam a
qualquer banco autorizado.
No sistema atual, poderá ser recolhido pela rêde bancária o impôsto
retido na fonte, de qualquer natureza, desde que observados os prazos
regulamentares e que a respectiva guia seja visada previamente pela

30

MANUAL DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - I -10

Delegacia ou Inspetoria do Impôsto de Renda. Continua independendo
do visto nas guias o recolhimento do impôsto retido sôbre rendimentos
do trabalho assalariado.
Sôbre o assunto - arrecadação pela rêde bancária - convém sejam
consultados, também, as Instruções de Serviço n.O 9, de 8-11-1965 e 2,
de 15-2-1966,00 DepartamentO' de Arrecadação e o Regulamento
do Impôsto de Renda aprovado pelo Decreto n.o 58.400, de 10-5-1966,
arts. 118 a 120; 122 a 124; 127 e 128; 149 a 151; 254; 272; 274 a 276;
278; 288 e 289; 291; 310 e 311; 412; 415; 418 a 422; 501.
S

I ·11· SOCIEDADES ANÔNIMAS DE CAPITAL ABERTO
A Lei n.O 4.506, de 30-11-1964 (art. 39), publicada na mesma data,
foi a que primeiro cogitou de sociedade anônima de capital aberto,
declarando serem "assim consideradas as que tenham ações efetivamente cotadas nas Bôlsas de Valôres e cujo capital com direito a voto
pertença, na porcentagem mínima de 30% (trinta por cento), a mais
de 200 (duzentos) acionistas que não possuam cada um mais de 3%
(três por cento) do capital da sociedade e sejam pessoas físicas ou fundos mútuos de participação e capitalização".
Como benefício às sociedades assim consider~das, o artigo 39, citado, declarou que não pagariam elas o impôsto de 7 % sôbre os lucros
distribuídos, instituído pelo artigo 38 daquele diploma legal. A mesma
lei, ainda, no artigo 84, parágrafo único, criou vantagem para os acionistas das sociedades anônimas de capital aberto, tributando os dividendos de ações ao portador identificado, à razão de 15%, no exercício
de 1965, e de 10%, a partir de 1-1-1966, quando as taxas previstas para
incidirem sôbre o mesmo tipo de rendimento, proveniente das demais
sociedades, foram mantidas, respectivamente, em 20% e 15%.
O parágrafo único do citado artigo 39 dispôs que, a partir
de 1966, a percentagem de 30% sôbre o capital com direito a voto e o
número de 200 (duzentos) acionistas seriam acrescidos, anualmente, de
170 (um por cento) e de 20 (vinte) acionistas, até perfazerem o total
de 45 ít e 500, respectivamente.
A Lei n.o 4.728, de 14-7-1965 (D.O. de 16-7-1965), em seu artigo 59
e §§ 1.0 e 2.°, declarou caber ao Conselho Monetário Nacional fixar periodicamente as condições em que, para os efeitos legais, a sociedade
é considerada de capital aberto. As deliberações do Conselho aumentando as exigências para a conceituação daquele tipo de sociedade somente entrarão em vigor no exercício financeiro que se inicie, no mínimo, seis meses depois da data em que forem publicadas (§ 1.0). No
cálculo da porcentagem mínima de capital com direito a voto, representado por ações cotadas nas Bôlsas de Valôres, o Conselho Monetário
"levará em conta a participação acionária da União, dos Estados, dos
Municípios, das autarquias, bem como das instituições de educação e
de assistência social, das fundações e das ordens religiosas de qualquer
culto" (§ 2.°).
Como se vê, a Lei n. o 4.728/65 (art. 59, § 2.°) admitiu, para os
efeitos da conceituação da sociedade de capital aberto, que se considere,
além da participação acionária de pessoas físicas ou fundos mútuos
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de participação e capitalização (Lei n. o 4.506/64 - art. 39 in fine),
aquela da União, dos Estados, Municípios etc., fato que constitui profunda modificação no critério inicialmente firmado.
Relativamente aos benefícios atribuídos aos acionistas das sociedades de capital aberto, estabeleceu a Lei n. o 4.728/65 (art. 55 e § 1.0)
maiores vantagens do que as previstas na Lei n.o 4.506/64. Ficaram
isentos da incidência, a partir daí, os dividendos recebidoo pelos titulares de ações nominativas, endossáveis e ao portador identificado, sujeitos à taxa de 25 %, apenas, os dividendos de ações ao portador não
identificado.
O Banco Central da República do Brasil, na forma do deliberado
pelo Conselho Monetário Nacional, em sessão de 8-2-1966, e de acôrdo
com o disposto nos artigos 59 da Lei n. O 4.728, de 14-7-1965, e 9.0 da
Lei n.o 4.595, de 31-12-1964, aprovou, sob o n. o 16, em 16-2-1966, sôbre
a conceituação de sociedade anônima de capital aberto, importante Resolução, que se transcreve nesta publicação.
O Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 58.400, de 10-5-1966,
focaliza as sociedades anônimas de capital aberto, no art. 250, estabelecendo forma para sua conceituação.

I . 12 . CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL
A Lei n.O 4.729, de 14-7-1965 (D.O. de 19-7-1965), nesta publicação,
definiu os crimes de sonegação fiscal e fixou, para os culpados, pena de
detenção (de seis meses a dois anos) e multa pecuniária (de duas a
cinco vêzes o valor do tributo) ..
Face ao preceituado no art. 11 da Lei citada, entrou ela em vigor
a 17 de setembro de 1965, ou seja, 60 dias depois de sua publicação.
Pelo Decreto n.o 57.609, de 7-1-1966, publicado em 11-1-1966, do
qual também há cópia nesta publicação, foi disciplinada a ação das
autoridades administrativas federais em casos de crimes de sonegação
fiscal e de apropriação indébita, previstos, respectivamente, nas leis
n.os 4.729, de 1965, e 4.357, de 1964.
Veja-se, também, sôbre o assunto, o que dispõem os artigos 455 e
460, do Decreto n.o 58.400, de 10-5-1966.

1-13 - REAJUSTAMENTO DE VALÔRES EXPRESSOS
EM CRUZEIROS, NA LEGISLAÇÃO
A partir do exercício financeiro de 1965, segundo determinação do
art. 3.0 da Lei n. O 4.506. de 30-11-1964, publicada na mesma data (ver
alterações determinadas nos têrmos do art. 2.0 da Lei n. o 4.862/65),
os valôres expressos em cruzeiros, na legislação do impôsto de renda,
devem ser anualmente atualizados em função de coeficientes de correção monetária estabelecidos pelo CNE, desde que os índices gerais de
preços se elevem acima de 10% ao ano ou de 15% em um triênio.
Em razão da citada disposição legal, já o Regulamento aprovado
pelo Decreto n.o 55.866, de 25-3-1965, reajustou valôres fixados em
cruzeiros, para multas, limites de incidência etc., prevalentes em 1965.
Para o exercício de 1966, na conformidade do que foi comunicado,
pelo DIR, aos Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto
Renda, pelo Ofício-Circular n. o 70, de 31-12-1965, o CNE fixou, por
decisão em reunião de seu Plenário, realizada em 14-12-1965, o coeficiente de 1,26 para a atualização das importâncias expressas em cruzeiros na legislação do impôsto de renda, enquanto não fôsse baixado
nôvo regulamento do tributo, como prescreve a Lei n. o 4.862, de 29-11-65
(D.a. de 30-11-1965), o que se deu com o Decreto n.o 58.400, de 10-5-1966.

I.14·CONTAGEM DE PRAZOS
Até o advento da Lei n. o 4.388, de 28-8-1964 (D.O. de 31-8-1964),
os diversos prazos fixados em dias pelas Leis e Regulamentos do Impôsto de Renda sempre se contaram por dias corridos.
O artigo 12 da Lei citada estabeleceu, verbis:
"Contar-se-ão em dias úteis os prazos estabelecidos nas leis e
regulamentos fiscais, excluídos, sempre, os dias em que não
houver expediente nas repartições federais." (O grifo não é
do original).
Tal determinação prevaleceu até 16-11-1964, véspera da publicação
da Lei n. O 4.481, de 14-11-1964, que, dando outra redação ao artigo 12
da Lei n. O 4.388/64, mandou, novamente, que se contassem em dias
corridos os prazos em estudo.
Há que ser observado, portanto, que a contagem dos prazos, no
período de 31-8-1964 até 16-11-1964, deverá ser feita em dias úteis, voltando a fazer-se, como antes, em dias corridos, a partir de 17-11-1964.
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ITENS DE INCIDÊNCIA GENÉRICA

Adicional Restituível - Leis n. o 1.474/51 e 2.973/56.
Empréstimo Público de Emergência - Lei n.o 4.069/62.
Empréstimo Compulsório - Lei n.o 4.242/63.
Correção Monetária de Débitos Fiscais.
MuItas e Moras.

,

:{

11 - 1 - ADICIONAL RESTITUÍVEL
E 2.973/56
I -

LEIS 1.474/51

INCIDí!:NCIA

o adicional restituível, cobrado como empréstimo compulsório, incidia sôbre o impôsto de renda retido na fonte (de um modo geral);
incidia, outrossim, sôbre o impôsto de lucro imobiliário; e, ainda, sôbre
as reservas constituídas a partir do ano base de 1961.
VIGí!:NCIA: a partir de 1-1-1952 a:té 31-12-1964.
NOTA:
1)

O adicional restituível foi instituído pela Lei n.O 1.474, de 26-11-1951, art. 3.° (e parágrafos), publicada na mesma data, passando a prevalecer (art. 5.°) a partir de 1-1-1952.

2)

Ao adicional ficaram sujeitos os contribuintes (fonte) de que tratavam os arts. 92,
96, incisos 3.° a 5.", 97 e 98 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 24.239, de 26-12-1947,
com as modificações que se introduziram pela Lei n.O 1.474/51 (art. 1.0, "H"). Ficaram,
ainda, sujeitos à incidência as reservas e os lucros suspensos ou não distribuídos, formados ou escriturados, em cada um dos anos, a partir de 1951, Inclusive, e constantes
das respectivas declarações de pessoas jurídicas (art. 3.°, § 2.°, IH).
O montante do adicional restituível arrecadado constituiria fundo especial, com personalidade contábil, devendo ser aplicado na execução do programa de reaparelhamento
de portos e ferrovias, aumento da capacidade de armazenamento, frigoríficos e matadouros, elevação do potencial de energia elétrica e desenvolvimento de Indústrias básicas
e de agricultura (art. 3.°, § 1.0).
Face ao destacado na nota 2, excluíam-se da incidência do adicional apenas os impostos
devidos, na fonte, sôbre: juros de títulos ao portador da divida públlca; rendimentos
da amortização antecipada dos títulos de capitalização, mediante sorteio; juros de debêntures e de outras obrig,açõeS ao portador; benefícios atribuídos aos portadores dos
títulos de capitalização, rendimentos todos classificados nos incisos 1.0 e 2.° do art. 96
do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 24.239/47, com a redação que lhes foi dada
pelo art. 1.0, "H", da Lei n.O 1.474/51 (art. 3.°, H).
O adicional incidiria sôbre os impostos a serem recolhidos em cada um dos exercícios
financeiros de 1952 a 1956 (art. 3.", § 2.°, lI).
Sôbre o assunto, vale consultar, nesta pubilcação, os itens XXXV a XLIII da portaria
n.O 1.012, de 11-12-1951, do DIR. Entre outras observações de Interêsse, ali se esclarece
que o adicional de 3% incidente sôbre as reservas e lucros suspensos seria recolhido
por meio de guias, vale dizer dentro do mesmo sistema aplicado para arrecadação do
impôsto na fonte, de modo geral.

3)

4)

5)
6)

7)

A Lei n.O 1.474/51 foi regulamentada pelo Decreto n.O 30.812, de 2-5-1952, publicada em
4-5-1952, cUjo art. 4.° e seus parágrafos cuidam do adicional restituível, nos mesmos
têrmos previstas pela citada lei.

8)

A Lei n.O 1.628, de 20-6-1952, pUblicada em 26-6-1952, estabeleceu, sôbre o adicional restituível a que se refere êste item, as seguintes normas:
a)

os títulos da dívida pública, referidos no art. 3.° da Lei n.o 1.474/51, seriam
emitidos COm a deSignação de "Obrigações do Reaparelhamento Econômico" e
venceriam juros de 5% a.a., pagáveis semestralmente (art. 1.0);
b) a bonificação atribuível aos que subscrevessem compulsóriamente o empréstimo,
nos têrmos do art. 3.°, § 3.°, da Lei n.O 1.474/51, seria de 25%, pagável de uma
só vez, em "Obrigações do Reaparelhamento Econômico", restituindo-se, em dinheiro, a fração inferior a Cr$ 1.000 (art. 5.° e parágrafos).
c) seria pessoal o direito à restituição do adicional e da bonificação, não podendo
ser cedido, penhO'fado ou dado em garantia, exceto ao Tesouro Nacional; a entrega das obrigações sómente pOderia ser feita ao contribuinte, aos seus sucessores causa mortis, ao inventariante do espólio, ao síndico da massa faIlda ou a
procurador cO'Ustltuído nos 120 dias que antecedessem a entrega (art. 6.° e seu
parágrafo único);
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d)

o adicional de 15% (art. 3.". a, da Lei n.O 1.474/51) não alcançaria o impõsto
de renda devido na fonte, pela posterior distribuição de reservas e lucros suspenEOs sõbre os quais, comprovadamente, houvesse incidido O de 3%, previsto
no art. 3.°, b, da Lei n.O 1.474/51 (art. 24);

9)

A vigência da cobrança do adicional restituível, pelo art. 1.0 da Lei n.O 2.973, de
26-11-1956, foi prorrogada pelo prazo de 10 anos, contados do exercício de 1957, inclusive;

10)

Além da ampliação da vigência, indicada na nota anterior, a Lei n.O 2.973, de 26-11-1956,
estabeleceu mais as seguintes normas:
a)

passG'u a ser de 4'7a a percentagem do adicional restituível, que era anteriormente de 3%, incidente sõbre o valor das reservas e lucros suspensos, excetuados o fundo de reserVa legal e as reservas técnicas das companhias de seguros
e capitalização (art. 1.0, § 3.°);
b) para efeito de cobrança do adicional seriam abandonadas as frações inferiores a Cr$ 100 (art. 1.0, § 4.°);
c) nos casos de extinção da sociedade que tivesse recolhido o adicional, seria permitida, excepcionalmente, a transferência dos recibos do pagamento, do nome
da sociedade extinta, para os dos sócios ou acionistas, respeitada a integralidade
de cada recibo, cUjo valor não pOderia ser desdobrado; os requerimentos de transferência seriam solucionados pelos delegados do impõsto de renda, que fariam
as indispensáveis comunicações à Caixa de Amortização e à Contadoria-Geral
da República (art. 3.0 e parágrafo único); e
d) no caEO de extravio do recibo de pagamento do adicional, poderia o respectivo
titular obter certidão que o substituiria, fornecida pelas Delegacias do lmpõsto
de Renda; haveria, também aí, necessidade de comunicações à Caixa de Amortização e à Contadoria-Geral da República (art. 4.°, parágrafo único);

11)

O Decreto n." 42.915, de 30-12-1957, publicado no D.O. da mesma data, expediu normas
reguladoras dos adicionais restituíveis do impõsto de renda, emissão e serviços de amortização e juros das "Obrigações do Reaparelhamento Econõmico", normas que merecem
destaque:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

12)

a entrega das Obrigações aos contribuintes e depositantes seria efetuada no 6.°
exercício após O recolhimento ou depósito, em séries anuais de emissão; os recolhimentos de 1952 teriam série de emissão em 1958, os de 1953 em 1959, os de
1954 em 1960 e assim por diante (art. 5.°); a data de emissão de cada uma
das séries referidas seria a de 1.0 de julho de cada ano (art. 5.°, § 2.°);
as obrigações seriam emitidas pela Caixa de Amortização, aplicando-se, no que
coubesse, as disposições do Regulamento dos Serviços da Dívida Pública Federal
Fundada e do Meio Circulante (art. 8.°);
no caso do adicional calculado sõbre o impõsto de lucro imobiliário e sõbre o
impõsto devido pelos residentes ou domiciliados no estrangeiro, a entrega das
Obrigações se faria ao contribuinte indicado na guia como possuidor do rendi-,
mento; no caso de rendimentos de títulos ao portador, a entrega seria feita à
fonte retentora, que os distribuiria aos contribuintes, na proporção devida (art. 24,
I e lI); a entrega à fonte retentora sÓ poderia ser feita mediante assinatura de
têrmo, pelo qual a mesma assumisse como que a qualidade de depositária da
Caixa de Amortização e se Obrigasse a manter em seu balanço, por exercício,
conta especial relativa aos títulos e frações em dinheiro, além de outras condições quanto ao depósito das frações em conta especial no Banco do Brasil,
quanto a juros bancários dessa conta, quanto à convocação dos beneficiários
por edital, quanto ao recolhimento à Caixa de Amortização dos títulos não reclamados no prazo de 5 anos e o saldo em dinheiro à repartição competente
do Tesouro, para os devido'S fins e, finalmente, quanto à fiscalização especial,
determinada pelo Ministro da Fazenda (art. 25, itens I a VII);
o serviço de juros e amortização das obrigações seria assegurado através de recursos fornecidos pelo BNDE (art. 36) que constariam do Orçamento da União
e seriam calculados em razão do montante efetivamente emitido pela Caixa de
Amortização (art. 37);
a partir da vigênCia do Decreto citado nesta nota ficaram as fontes retentoras
de impostos, nos casos de rendimentos de ações ao portador e de prêmios obtidos em loterias obrigadas a fornecer, aos contribuintes sujeitos ao adicional
restituível, comprovantes nominativos, de numeração seguida, relativos às importãncias retidas, obedecendo a modêlo aprovado pelo DIR (art. 42);
aos contribuintes cUjos rendimentos fõssem abjeto de incidência do adicional,
caberia fazer valer seus direitos junto às fontes retentoras, comunicando ao DIR
e à Caixa de Amortização qualquer anormalidade (art. 44);
as fontes retentoras que não observassem o disposto no Decreto citado ou que
prejudicassem, por qualql.,er forma, os possuidores dos rendimentos tributados,
ficariam sUjeitas às penalidades aplicáveis às entidades que não observassem as
instruções, leis e regulamentos vigentes; e, conforme o caso, às sanções penais
aplicáveis aos seus administradores, previstas no inciso I do art. 168 do D.L.
n.O 2.627/40 e legislação especial (art. 45); se a falta fõsse cometida por entidade
que dependesse de autorização governamental, ficaria ela sujeita à penalidade
prevista no art. 73, do D.L. n.O 2.627/40, sem prejuízo das demais sanções previstas no regulamento aqui objetivado (art. 46);
o direito ao recebimento das obrigações e da fração em dinheiro prescreveria em
5 anos, contados a partir da publicação do edital de convocação dos contribuintes; no mesmo prazo prescreve também o direito ao recebimento das parcelas
anuais de amortização das Obrigações (arts. 47 e 48); e
sõbre as normas baixadas pelo Decreto que vem sendo examinado veja-se, também, nesta publicação, a Ordem de Serviço n.O 2, de 29-1-1958, do DIR;

Pela Ordem de Serviço n.O 4, de 30-1-1958, o Sr. Diretor do DIR esclareceu às repartições
subordinadas que os recibos de reCOlhimento do adicional restituível (L·eis n.O' 1.474/51
e 2.973/56) poderiam ser aceitos como depósitos para recursos;
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13)

Pelo Ofício-Circular n.O 20, de 6-8-1959, 'Ü DIR transmitiu aos órgãos delegados decisão
tomada no processo n." 275.907/58, sôbre comprovantes do pagamento do adicional restituível (Lei n.O 1.474/51), esclarecendo que os mesmos, quando oferecidos em garantia
à Fazenda Nacional, não pOderiam ser· transferidos ou al!enados para qualquer fim,
visto tratar-se de títulos da dívida pública;

14)

A Ordem de Serviço n.O 12, de 28-8-1962, do DIR, constante desta publicação, determinou que o adicional restituível ora focalizado seria calculado e integralmente recolhido
com base na totalidade do impôsto devido, independentemente de haver ou não a pessoa jurídica pleiteado os favores do art. 34, da Lei n.O 3.995, de 14-12-1961;
Pela Ordem de Serviço n." 20, de 23-9-1964, o DIR declarou (item VII, alíneas b, e, e f)
não incidir o adicional restituível de 4% sôbre reservas, na importância relativa à metade do impôsto de renda, destinada a investimentos no Nordeste (SUDENE) e levada
a crédito do "Fundo para Aumento do Capital", por emprêsas instaladas naquela região;

15)

16)

Até o advento da Lei n.o 4.154, de 28-11-1962' (D.O. de 30-11-1962), o adicional de 3%
(Lei n.O 1.474/51) e de 4% (Lei n.O 2.973/56), incidente sôbre reservas ou lucros suspensos, era cobrado pelo sistema de notificação (Portaria n.O 29.0, de 13-2-1952, do DIR
D.O. de 6-5-1952). O art. 16 e seu parágrafo único da Lei n.O 4.154/62, submeteu a
incidência ao regime normalmente aplicável ao impôsto de fonte, mandando que o recolhimento do adicional se fizesse por melo de gUia própria, dentro dos prazos previstos,
que eram os aplicáveis para o caso do impôsto devido sôbre os dividendos de ações ao
portador, a partir de 1963 (ano base de 1962). FOi, outrossim, concedido prazo especial
para as importânCias relativas aos exercícios anteriores, ainda não cobradas. Veja-se
sôbre o assunto a parte dêste item relativa a Prazos para recolhimento;

17)

Pela O.S. n.O 19/63 do DIR, foi aprovado o modêlo de "Guia para Recolhimento de Adidanais e Empréstimos";
O art. 15, da Lei n.O 4.506, de 30-11-1964, publicada na mesma data, revogou, a partir
do exercício financeiro de 1965, a cobrança dos adicionais criados pela Lei n.· 1.474/51.
O parágrafo 6.0, do mesmo artigo, concedeu àqueles que tiverem direito às Obrigações
do Reaparelhamento Econômico', a opção, até 30-11-1967, pelo recolhimento de 20% de
seu va1or, em Títulos do Tesouro Nacional, com cláusula de correção monetária; e

18)

19)

II -

A Lei n.O 4.862, de 29-11-1965, publicada a 30-11-1965 (art. 4.°, c) declara que os contribuintes não serão obrigados a recolher importâncias correspondentes a exercícios
anteriores, relativas ao adicional estudado neste item.

LEGISLAÇÃO

Lei n. o 1.474/51 - art. 3.0 e parágrafos; art. 5.0.
Dec. n. o 30.812/52 - art. 4.0 e parágrafos.
Lei n. o 1.628/52 - art. 1.0; art. 5.0 e parágrafos; art. 6.0 e parágrafo
único; art. 24.
Dec. n. 36.773/55 - art. 210 e parágrafos.
Lei n. o 2.973/56 - art. 1.0, §§ 2.0 a 4.0.
Dec. n. o 42.915/57 - art. 1.0; art. 2.0; art. 5.0, § 2.0; art .. 8.°; art. 24,
I e II; art. 25; art. 37; art. 42; art. 43; art. 44; art.
45; art. 46; art. 47; art. 48; art. 49; art. 54.
Dec. n. o 47.373/59 - art. 207, 2.0, b, 3.0, §§ 1.0 e 2.0.
Lei n.o 4.154/62 - art. 16 e parágrafo único.
Dec. n. o 51.900/63 - art. 213, 2.0, b, 3.0, §§ 1.0 a 5.0.
Lei n.o 4.506/64 - art. 15 e parágrafos.
Dec. n. o 55.866/65 - art. 432.
Lei n. o 4.862/65 - art. 4.0, c.
Dec. n. O 58.400/66 - art. 511.
III -

PRAZOS PARA RECOLHIMENTO

1) No caso do adicional restituível incidente sôbre os impostos chamados de fonte, o prazo para recolhimento coincidia com aquêle fixado
para cada caso específico, conforme o tipo de rendimento. O adicional
deveria ser recolhido juntamente com o impôs to.
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2) No caso do adicional incidente sôbre reservas ou lucros suspensos, foi êle cobrado por notificaç~o, até o advento da Lei n.o 4.154/62.
Até então o prazo para recolhimento era o fixado na notificação de
cobrança.
3) A Lei n. O 4.154/62 (art. 16) determinou que o recolhimento
do adicional devido sôbre reservas ou lucros suspensos fôsse recolhido
por meio de guia, com observância dos seguintes prazos:
a)

no caso das sociedades anônimas

contado da data da assembléia-geral ordinária ....
b)

60 dias

no caso das demais sociedades

contado da data do balanço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

180 dias

VIGÊNCIA: de 1-1-1963 até 31-12-1964.
NOTA:

Quando, em face da Lei n.O 4.154/62 (art. 16 e seu parágrafO' único), passou o recolhimento do adicional sôbre reservas e lucros suspensos a ser feito por meio de guia,
semelhante à adotada para os recolhimentos <los impostes de fonte, foi concedido, para
o pagamento <105 débitos correspondentes aos exercícios anteriores, prazo até 31-3-1963.

IV -

TAXAS
Sôbre O impôsto de fonte conforme indicações nas notas 2 e 4 - "Incidência":

de 1-1-1952 até 31-12-1964

15%

Sôbre reservas e lucros suspensos, formados no ano anterior:

de 1-1-1952 até 31-12-1956
de 1-1--1957 até 31-12-1964

3%
4%

11 - 2 - EMPRÉSTIMO PÚBLICO DE EMERGÊNCIA
- LEI N.o 4.069/62
I -

INCIQ:ÊNCIA

o

Empréstimo Público de Emergência (EPE), incidiu, em caráter
compulsório, sôbre o impôsto dito de lucro imobiliário e outros arrecadados nas fontes, excetuado apenas o de rendimento do trabalho.
VIG:ÊNCIA: no exercício de 1962.
NOTAS:

1)

O EPE foi Instituído pela Lei n.o 4.069, de 11-6-1962, publicada em 15-6-1962, destinando-se a receita dêle obtida (art. 46) a ser distribuída, proporcionalmente, às populações
dos municípios dos diversos Estados excetuados os das capitais, através de financiamento de casas a serem entregues aos trabalhadores em geral. O EPE renderia juros
de 10% a.a., pagáveis por semestre vencido (art. 48, § 1.0); os juros do EPE são isentos do impôsto de renda e do impôsto do sêlo (art. 57).
2) Nesta pUblicação apenas se cuidará do EPE incidente sôbre impôsto de renda arrecadado na fonte, embora fôsse o empréstimo devido também em relação aos impostos
de pessoas físicas ou jurídicas.
3) A L,el n.O 4.069/62, na parte que cogita do EPE, fOi regulamentada pelo Decreto n.O 1.394,
de 13-9-1962, publicado em 19-9-1962.
4) O Decreto n.o 1.394, de 13-9-1962, citado, fixou normas para a cobrança do EPE das
quais se destacam as, mais importantes, a saber:
a)

o dever legal de subscrever o empréstimo subsistiria, quer o impôsto tivesse
sido pago ou recolhido no período entre 1.0 de janeiro e 15 de junho de 1962,
data em que entrou em vigor a Lei n.O 4.069/62, quer posteriormente (art. 1.0,
parágrafo único);
b) as repartições lançadoras deveriam proceder à imediata cobrança do EPE, desprezando, no resultado do cálculo, as frações de Cr$ 1.000 (art. 2.°);
c) a cobrança do EPE, incidente sôbre o impôsto de fonte, seria feita mediante a
eXigência de guia de recolhimento (art. 3.°, b);
d) no ato do recolhimento do EPE, seria fornecido ao subscritor, em caráter provisório, um recibo ou guia, documento no qual seria apôsto carimbo especial
com os seguintes dizeres: "Empréstimo Público de Emergência - Lei n.O 4.069,
de 11 de junho de 1962 - artigo 44 - adicional de ........ %"; êsse recibo ou
gula seria posteriormente substituído pelOS títulos definitivos (art. 4.°, parágrafo
único);
,.,,,'
e) o contrôle das importãncias recO'lhidas aos cofres públicos a título de EPE e
a identificação de subscritores compulsórios, seriam feitos pelas repartições lançadoras através de relacionamento mensal, por órgão arrecadador, com indicação
do número da guia, da data do recolhimento, do nome do subscritor e da importãncia recolhida (art. 5.°);
f)
o subscritor do EPE seria o contribuinte (art. 5.°, § 1.");
g) quando o contribuinte não fôsse identificado, ou quando o recolhimento do
impôsto já tivesse sido efetuado, a fonte seria considerada como subscritor, para
todos os efeitos legais (art. 5.°, § 2.°);
h) as obrigações do EPE seriam nominativas e intransferíveis, não pOdendo ser
cedidas, a qualquer título, nem penhoradas nem dadas em garantia e denominar-se-iam "Obrigações do Empréstimo de Emergência" e do valor mínimo de
Cr$ 1.000 (art. 7.°);
i) ocorrendo a extinção da pessoa juridica, titular de obrigações, será permitida
a transferência do título para o nome do sócio ou acionista, respeitada a integralidade do valor minimo(art. 10);
j) no caso do falecimento do titular, proceder-se-á à transferência da obrigação na
forma da Lei (art. 11);
k) as obrigações do EPE têm poder libera tório para pagamento do impôsto de
renda a partir do exercício de 1964, inclusive (art. 12); as que fôssem emitidas
em virtude de recolhimentos posteriores a 1962, teriam o mesmo poder llberatório a partir do segundo ano subseqüente ao de sua emissão (art. 12, parágrafO
único); êsse poder llberatório deveria Se,. préviamente reconhecido pela Caixa de
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Amortização ou pela Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, onde o comprovante
estivesse inscrito (art, 13); DO' ato do reconhecimento do poder liberatório, deveria
ser baixada a inscrição do título, cessando a fluência de juros (art, 13, parágrafO
único) ;
1) o prazo de resgate do EPE é de 7 anos, a partir de 15-6-1952 (art, 17),
5)

O Decreto n.O 53.880, de 10-4-1964 ,. D.a. de 10-4-1964), que dispõe sôbre o resgate do
EPE, estabeleceu, em resumo, as seguintes normas, que merecem destaque:
a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)

enquanto não se emitirem os títulos definitivos, os recibos ou guias fornecidos ao subscritor, em caráter provisório, valerão como cautelas das "Obrigações
do Empréstimo de Emergência" (art. 2.°, paragrafo único);
a partir do exercício financeiro de 1964, seriam resgatáveis, mediante pagamento
do impôsto de renda, as importâncias recolhidas em 1962 (art. 3.°, § 1.0);
aos títulos rep,-esentativos do pagamento ou recolhimento efetuados apôs o
exercício de 1962, foi concedido pOder libera tório para pagamento do Impõsto
de renda devido na fonte, após o transcurso de 2 anos contados do mês em
que tenha sido efetuado o recolhimento do empréstimo (art. 3.°, § 2.°);
o resgate, observado o prazo indicado na nota anterior, deverá ser solicitado na
data da apresentação da guia de recolhimento do impôsto descontado na fonte,
onde o subscritor fará a indicação do número do comprovante da subscrição
do EPE, data, local e importancia do recolhimento objeto da compensação pedida (art. 4.° e parágrafo único);
dentro do prazo improrrogável de 5 anos corridos, contado da data da apresentação da guia de recolnimento do Impôsto descontado na fonte, o subscritor
deverá requerer, em separado, à repartição lançadora, diretamente ou por intermédio das repartições arrecadadoras, a resgate do EPE para o pagamento total
ou parcial do impósto, indicando na petição o número, a data e o local da
apresentação da guia de recolhimento, juntando obrigatôriamente o comprovante
original da subscrição do EPE (art. 5.°);
o pedido formulado fora do prazo fixado será considerado no exercício subseqüente (art. 5.°, parágrafO único);
o subscritor do EPE poderá pleitear o pagamento do impôsto de renda por êle
devido a partir de 1964, mediante compensação com o resgate do empréstimo
representado por títulos de valor igualou inferior ao tributo devido (art. 6.°);
como rotina. para contrôle de serviços. foi recomendado (art. 7.°, I) às repartiçôes lançadoras do Impôsto de renda, o segUinte:
I)
lI)
lII)
IV)
V)

i)

processar, sem juntar a gUia de recolhimento, o pedido de resgate antecipado formulado pelo subscritor do EPE;
conferir os documentos apresentados e certificar na processa de resgate
a procedência do pedido, inutilizando o comprovante apresentado, com
carimbo ou picote;
conferir e certificar na gUia a existência do pedido de resgate;
compensar, no cálculo do impôsto de renda devido, a importãncia do EPE
resgatável, antecipadamente, cobrando, se houver, a diferença de impôsto; e
encaminhar à respectiva Contadoria Seccional o processo de resgate;

na rotina de contrôle foram destinadas ao DIR (art. 7.", V) as seguintes atribuiçôes:
I)

j)
k)

1)
m)
n)
o)

ultimar O exame dos processos de pedidO de resgate do EPE para pagamento do impôsto de renda, podendo promover as diligências que julgar
convenientes; e
II) determinar, desde logo, a cobrança do impôsto, com as multas devidas,
no caso de dúvida quanto à legitimidade do comprovante do EPE, cancelando a compensação e detenninando a apuração da responsabilidade
criminal do contribuinte que houver requerido fraudulentamente o resgate do empréstimo;
foi assegurado ao subscritor o direito de requerer à Caixa de Amortização e às
Delegacias Fiscais o desdobramento dos títulos, depois de encerrado o segundo
ano subseqüente ao do recolhimento do EPE (art. 8.°);
a importância do EPE compensada com o impôsto devido a partir de 1964, será
lançada como renda tributária arrecadada no exercício' correspondente, fazendo-se, paralelamente, a escrituração do resgate da dívida pÚblica respectiva
(art. 9.°);
não é permitidO o resgate anteCipado para o pagamento de diferenças de impôsto
ou para liquidação de débitos cobrados ex olfí.cio (art. 10);
o comprovante original do recolhimento do EPE poderá ser substituído por certidão, passada pelas autoridades competentes, observadas "s disposições legais
próprias (art. 11);
as obrigações do EPE não terão poder libera tório para pagamento do impôsto
de renda devido entre os dias 5 e 31 de dezembro de cada ano (art. 12);
para cessação da fluência de juros, considera-se a data em que fôr apresentado
o requerimento como a do resgate do EPE (art. 13).

6)

Pela O.S. n.O 19/63, do DIR, foi aprovado o modêlo de "Guia para Recolhimento de
Adicionais e Empréstimos".

7)

A Lei n.O 4.862, de 29-11-1965, publicada a 30-11-1965 (art. 4.°, a) declara que os contribuintes não serão obrigados a recolher importâncias correspondentes a exercícios anteriores, relativas ao empréstimo público de emergênCia estudado neste item.

8)

NOTA IMPORTANTE: O EPE incidiu sôbre todos os Impostos chamados de fonte, inclusive sôbre os recolhimentos em prestações devidos sÔbre aumentos de capital. realizados durante o ano de 1962 com aproveitamento de reservas tributadas ou em decorrência de correção monetária do ativo Imobilizado, gozando do benefício de tributação
excepcional, casos em que era calculado sôbre cada parcela e juntamente com ela recolhido.
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LEGISLAÇÃO

Lei n.o 4.069/62 - art. 43; art. 44, b, parágrafo único; art. 46; art. 48
e §§ 1.0 e 2.0; art. 49; art. 57.
Dec. n.O 1.394/62 - art. 1.0, parágrafo único; art. 2.0; art. 3.0, b; art. 4.0
e parágrafo único; art. 5.0 e § 1.0; art. 7.0; art. 10; art. 11; art. 12,
parágrafo único; art. 13, parágrafo único; art. 17.
Dec. n. o 53.880/64 - art. 1.0, parágrafo único; art. 3.0, § 1.0; art. 3.0,
§ 2.0; art. 4.0, parágrafo único; art. 5.0, parágrafo único; art. 6.0;
art. 7.0, I e V; art. 8.0; art. 9.0; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13;
art. 14; art. 15; art. 16.
Dec. n. O 55.866/65 - art. 331, parágrafo único.
Lei n. O 4.862/65 - art. 4.0, a.
Dec. n. o 58.400/66 - art. 413, b.
III -

PRAZOS PARA RECOLHIMENTO

Para os casos de fatos geradores ocorridos a partir de
1.0 de janeiro de 1962 até 14-6-1962 ........... .

Para os casos de fatos geradores ocorridos entre
15-6-1962 até 31-12-1962 .................... .

IV -

marcado na notificação de
cobrança.
na mesma data
do recolhimento
do impôsto.

TAXAS

No exercício de 1963

20%

II - 3 - EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
LEI N.o 4.242/63
I -

INCIDÊNCIA

o empréstimo compulsório, mediante desconto pelas fontes pagadoras, incidiu sôbre rendimentos subordinados ao regime de arrecadação do impôsto de renda nas fontes de modo geral e, também, sôbre
rendimentos de assalariados.
VIGÊNCIA: a partir de 2-8-1963 até 31-12-1964.
NOTAS:

1)

o empréstimo compulsório foi instituído pelos arts. 72 e seus parágrafos e 73 da Lei
n. O 4.242, de 17-7-1963, publicada no dia imediato, devendo prevalecer sua cobrança nos
exercícios de 1963 a 1965 e destinando-se sua arrecadação ao Fundo Nacional de Investimentos, criado pelo art. 74 da mesma lei.

2)

Pelo Decreto n. O 52.314, de 31-7-1963, publicado em 2-8-1963, foi aprovado o regulamento
para cobrança do empréstimo compulsório, que disciplinO'U as formas de sua incidência,
declarando que o mesmo seria cobrado pelo prazo de 3 anos, a contar de 2-8-1963,
recomendando as seguintes regras:
a)

no caso de rendimentos de assalariados, o empréstimo compulsório deveria incidir sôbre o rendimento líquido (art. 2. 0 , c), considerando-se como tal a diferença entre o rendimento bruto e as contribuicôes paca a constitulcão de
fundos de beneficência e impôsto sindical (art. 2. ó , parágrafo único); .

b)

em relação aos beneficiários dos rendimentos sujeitos â Incidência do impôsto
de renda na fonte, seriam êles contribuintes do empréstimO' compulsório, calculado êste sôbre o montante dos rendimentos pagos ou creditados (art. 3. 0 ) ;

c)

foram apontados, como contribuintes do empréstimo compulsório, os heneficlários dos seguintes rendimentos (art. 3. 0 ) : de residentes ou domiciliados no
estrangeiro; de ações e de partes beneficiárias ao portador não identificado; de
deságio na colocação de letras de câmbio, letras do Tesouro e de outros títulos
de crédito; de importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a pessoas
físicas a título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quandO
não fôr indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando
O comprovante não individualizar o benefiCiário; lucro apurada por pessoas físicas na venda de propriedades Imobiliárias; lucros obtidos em loterias de finalidade assistencial, quando superiores a Cr$ 1.000; lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias, concursos deoportivos, inc'uslve turfe e
em sorteios de qualquer espécie; beneficios superiores a Cr$ 1.000 resultantes
de amortização antecipada, mediante sorteio, dos titulos de capitalização e os
lucros atribuídos aos seus portadores; juros de debêntures ou outras obrig9cóes
ao portador, provenientes de empréstimos contraídos dentro ou fora do país,
por sociedades que operem no território nacional; multas ou vantagens recebidas
por pessoas físicas nos casos de rescisão de contratos, excetuados os de trabalhu;

d)

o empréstimo compulsório, calculado com base nos rendimentos sujeitos ao impôsto de renda na fonte, seria retido na opo,tunidhde do pagamento, crédito,
emprêgo, remessa ou entrega do rendimento (art. 6. 0 ) ;

e)

a fonte retentora do empréstimo compulsório deveria fornecer ao contribuinte
o respectivo comprovante, isento de sêlo (art. 6.°, § 1.0);

f)

quando o contribuinte recebesse rendimentos do trabalho de mais de uma fonte,
deveria informar a cada uma delas o montante recebido das demais e cada qual
descontaria o empréstimo compUlsóriO, proporcionalmente ao rendimento Que houvesse pago, mas calculado com base no total auferido pelo asmlariado (art. 7. 0 ,
§§ 1.0 e 2.°); os que se omitissem na infOrmação ficariam sujeitos às penas
regulamentares do impôsto de renda, previstas para os casos de evidente intuito
de fraude (art. 7. 0, § 3,0);

g)

no resultado do cálculo do empréstimo compulsório deveriam ser desprezadas
as frações Inferiores a Cr$ 100 (art. 10);
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h)

o subscritor do empréstimo seria o contribuinte (art. 11); se o contribuinte não
pudesse ser identificado, ou no caso de haver sido recolhido o impôsto, a fonte
seria considerada como subscritor, para todos os efeitos legais (art. 12);

i)

no ato do recolhimento do empréstimo compulsório, seria fornecido ao subscritor, em caráter provisório, recibo ou guia, com os seguintes dizeres: "Empréstimo Compulsório - Lei n.O 4.242 - arts. 72 e 73 - Cautela Provisória do Título de Investimento" (art. 13);

j)

os recibos ou gUias deveriam ser depois substituídos pelos títulos definitivos,
de acôrdo com as instruções a serem baixadas pela autoridade competente
(art. 13, parágrafo único);

k)

seriam extensivas a'O empréstimo compulsório as disposições da legislação do
impôsto de renda que lhe fõesem aplicáveis, inclusive as pertinentes ao capítulo das penalldades (art. 14); e

1)

ocorrendo variação do salário-mínimo em vig'Or, nos exercícios de 1964 e 1965,

a.s tabelas para o desconto do empréstimo compulsório seriam reajustadas na
mesma proporção (art. 12).
3)

Pela O.S. n.O 19, de 11-10-1963, o DIR aprovou formulário para o recolhimento do empréstimo compulsório (Lei n.· 4.242), do adicional restituível (Leis n.O' 1.474 6 2.973)
e do empréstimo pÚblico de emErgência (Lei n.o 4.069).

4)

Pela O.S. n.O 20, de 15-10-1963, nesta publicação, foram baixadas pelo DIR instruções
para a execução dos serviços de cobrança do empréstimo compulsóriO, n'Ormas que merecem ser consultadas pelo leitor.

5)

Pela O.S. n.O 6, de 11-3-1964, do DIR, nesta publicação, foram ajustadas tabelas para
cálculo do desconto na fonte do empréstimo compulsório, devido pelos assalariados, a
partir de março de 1964.
Sôbre 'O empréstimo compulsório, no caso de rendimentos do trabalho, classificáveis na
cédula "C", a Lei n.O 4.357, de 16-7-1964, publicada no D.a. de 17-7-1964 (art. 19 e parágrafos) determinou que o empréstimo em foco seria cobrado, mediante desconto na
fonte, à razão de 3,5% sóbre a diferença entre a remuneração de cada mês e o limite
mensal de isenção do Impôsto de renda. A O.S. n.o 16, de 27-7-1964, do D'IR, nesta
publicação, alterou, em consonância com as disposições da Lei n.O 4.357, as normas
para a cobrança do empréstimo compulsório.
O art. 21, da Lei n.O 4.357/64, revog'Ou, a partir do exercício financeiro de 1965, os arts. 72,
73 e 75, da Lei n.O 4.242/64, disposições que instituíram o empréstimo compulsório e disciplinaram a sua cobrança.
Pelo art. 18, parágrafo único, da Lei n.O 4.357/64, foi reduzida de 15% para 10%, a partir
de 1.0 de julho de 1964, a taxa de incidência do empréstimo compulsório sôbre dividendos
e outros interêsses de ações ao portador ou de partes beneficiárias ao portador, quando
os beneficlári'Os optarem pela não identificação.

6)

7)

8)

9)

Pelo Decreto n.O 54.334, de 28-9-1964, pUblicado no D.a. de 1-10-1964, foi aprovado nôvo
Regulamento para a cobrança do empréstimo compulsório Instituído pelo art. 72, da
Lei n.O 4.242/63 e alterado pelos arts. 19 e 21 da Lei n.O 4.357;64, revogando-se o Decreto n.O 52.314, de 31-7-1963.

10)

As normas traçadas pelo Decreto n.O 54.334/64 seguiram rotina semelhante à adotada
pelo Decreto n.O 52.314/63, mantendo a incidência do empréstimo sôbre os mesmos
rendimentos. Modificou-se, todavia, a forma de incidência sôbre os rendimentos do trabalho assalariado, passando a ser permitida a ponderação dos encargos de família e
dos dependentes do contribuinte que, anteriormente, não eram considerados. As contribuições dos assalariados seriam calculadas como segue:
a)

o empréstimo seria descontado, mensalmente, à razão de 3,5% sôbre a diferença
entre a remuneração líquida (remuneração total menos contribuições para constituição de fundos de beneficência e impôsto sindical) e o limite de isenção,
fixado em Cr$ 84.000 (art. 3.° e § 1.°);

b)

do resultado da apllcação da percentagem indicada na nota anterior seria dedutível uma cota de 2% do limite mensal de isencão (Cr$ 1.680) para cada um
dos encargos de famma ou dependentes do contribuinte; e

c)

não se incluiriam na incidência do empréstimo: as diárias e ajudas de custo
quando destinadas à indenização de despesas de viagem e instalação do contribuint~ ou de sua família em loc::tlinade diferente daquela em flue resiriic::~e· ~~ d;á1"1as
de comparecimento pagas pelOS cofres públicos, excetuadas as percebidas pelos
membros de ó.gaos aaministratlvcs de deliteração coletIva; as Importâncias vagas pelos cofres pÚblicos a título de salário-família; as importâncias pagas aos
assalariados a titulo de indenização por rescisão de contrato de trabalho.

11)

Quanto
ficaram
n.O 2, c,
dimento

12)

O não recolhimento da importãncia do empréstimo compulsório descontado pela fonte
pagadora, dentro do prazo de 90 dias contados do término dos prazos fixados em lei
para tal recolhimento, constltuia crime de apropriação indébita, definido no art. 168
do Código Penal, na conformidade do art. lI, da Lei n.O 4.357/64.
A Lei n.O 4.862, de 29-11-1965, publicada a 30-11-1965 (art. 4.°, b) declarou que os
contribuintes não serl>o obrigados a recolher importánclas correspondentes a exercícios
anteriores, relativas ao empréstimo compulsório estudado neste item.

13)

aos demais rendimentos, sujeitos à Incidência do impôs to de renda na fonte,
subordinados ao empréstimo compulsório aquê1es mesmos Indicados na nota
dêste item, tOdos subordinados a uma SÓ taxa, de 10%, apllcada sôbre o ren(art. 4.° e alíneas do Decreto n.O 54.334/64).
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14)

A partir do exercício financeiro de 1967, inclusive, face ao estabelecido no art. 22, da
Lei n." 4.862/65, os Títulos de Investimento, representados pelos recibos de recolhimento
do empréstimo compulsório, terão pOder liberatório, par:. fins de pagamento dos impostos federais devidos pelo subscritor compulsório.

15)

O Ministro da Fazenda baixará instruções, a partir de 1-1-1966, sôbre a liquidação ou
resgate dos Títulos de Investimento, podendo estabelecer prioridade para os credores
do empréstimo compulsório na subscrição, em lugar da Uniáo, de novas emissões de
capital por sociedades de economia mista (Lei n.O 4.862/65, art. 22, parágrafo único).

16)

A partir do exercício de 1967, à opção do subscritor, o empréstimo compulsório poderá
ser resgatado, mediante entrega, aos respectivos credores, de Obrigações Reajustáveis
(Lei n." 4.357/64) nominativas e intransferíveis. salvo no caso de partilha em inventário judicial. e com prazo de resgate de 5 anos (Lei n." 4.862/65 - art. 45, parágrafo
único).

II -

LEGISLAÇÃO

Dec. n. O 51.900/63 - art. 102; art. 103.
Lei n. O 4.242/63 - art. 72, §§ LO, 2. 0, 4. 0, 5. 0, 6. 0; art. 73, §§ 1.0 e 2. 0.
Dec. n. o 52.314/63 - art. 1.0, a e c; art. 2. 0, a e c e parágrafo único;
art. 3. 0 e suas alíneas; art. 5. 0; art. 6. 0, §§ 1.0 e
2. 0; art. 7. 0, §§ 1. 0,2. 0 e 3. 0; art. 8. 0; art. 9. 0; art.
10; art. 11 e parágrafo único; art. 12; art. 13 e
parágrafo único; art. 14; art. 15.
Lei n. o 4.357/64 - art. 11; art. 18, parágrafo único; art. 19 e §§ 1.0
e 2. 0; art. 21.
Dec. n. o 54.334/64 - art. 1.0, a e b; art. 2. 0, a e b; art. 3. 0, seus parágrafos e alíneas; art. 4. 0 e alíneas; art. 6. 0 e
parágrafo único; art. 8. 0 ; art. 9. 0 ; art. 10; art.
11 e parágrafo único; art. 12 e parágrafo único;
art. 13; art: 14; art. 15.
Lei n. o 4.862/65 - art. 4. 0, b; art. 22 e parágrafo único; art. 45, parágrafo único.
Dec. n. o 58.400/66 - art. 413, c.
UI -

PRAZOS PARA RECOLHIMENTO

a)

b)

No caso de empréstimo compulsoriamente
feito pelos beneficiários de rendimentos subordinados ao regime de arrecadação nas
fontes ................................. dentro do mesmo prazo marcado para o recolhimento do impôsto sôbre que
recair o adicional.
No caso de empréstimo compulsório devido
pelos assalariados.
Contado do mês em que se pagar, creditar,
empregar, remeter ou entregar o rendimento dentro do mês
seguinte.

VIGÊNCIA; de 2-8-1963 até 31-12-1964.
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TAXAS

a) Sôbre rendimentos do trabalho assalariado, de acôrdo com as
seguintes tabelas:

-1Rendimentos mensais pagos ou creditados, incluindo gratificações, bonificações,
13° salário e outras vantagens, além do salário mensal:

Até
de Cr$
de Cr$
de Cr$
de Cr$
de Cr$
de Cr$
de Cr$
de Cr$
de Cr$

73.750
82.083
94. 583
107.083
123.75)
140.333
157.000
173.666
190.333

Cr$ 73.749 ........... .
Cr$ 82.082 ....... .
Cr$ 94.582 .. .
Cr$ 107. 082 ...... .
Cr$ 123.749 ...... .
11 Cr$ 140.332 ....... .
a Cr$ 156.999 ...... .
a Cr$ 173.665 ....... .
a Cr$ 190.332 ...... .
em diante ........... .

Desconto
mensal

Isento
Cr$ 1.300
Cr$ 1.600
Cr$ 1.900
Cr$ 2.510
Cr$ 3.2)0
Cr$ 4.000
Cr$ 4.9)0
Cr$ 6.000
3,5%

a
a
a
a

VIGÊNCIA: de agôsto de 1963 a fevereiro de 1964.
NOTA:

Esta tabela consta do Decreto n.o 52.314, de 31-7-1963, pUblicado em 2-8-1963, prevalecendo até, inclusive, o mês de fevereiro de 1964, quando foi alterado o salário
mínimo.

-2Rendimentos pagos ou creditados, mensalmente, incluindo gratificações, bonificações, 13° salário e outras vantagens, além do salário mensal:

.------------Até
de Cr$
de Cr$
de Cr$
de Cr$
de Cr$
de Cr$
de Cr$
de Cr$
de Cr$

147.511
164.166
189.166
214.166
247.5J1
280.666

314.001
317.331
38). r,66

Cr$ 147.500 .... .
a Cr$ 164.165 ....... .
a Cr$ 189.165 ... .
a Cr$ 214.165 ...... .
a Cr$ 247.500 .. ..
a Cr$ 280.665 .... ..
a Cr$ 314.000 ..... .
a Cr$ 347.33L ... ..
a Cr$ 38iJ.665 ..... .
em diante .......... .

Desconto
mellSal

-----Isento
Cr$ 2.400
Cr$ 3.200
Cr$ 3.800
Cr$ 5.000
Cr$ 6.400
Cr$ 8.000
Cr$ 9.8~O
Cr$ 12.000
3,5%

VIGÊNCIA: de março a junho de 1964.
NOTA:

Esta tabela foi editada com a O.S. n.O 6, de 11-3-1964, por fôrça do recomenda.do
no art. 4.° do Decreto n.O 52.314/'63, tendo em vista a alteração do salário-mínimo pelo
Decreto n.O 53.578, de 21-2-1964, publicado em 24-2-1964.

-3Taxa aplicável sôbre a porção de rendimento líquido (salário
menos contribuições para constituição de fundos de beneficência e para o impôsto sindical) mensal, acima de Cr$ 84.000

3,5%

VIGÊNCIA: de julho a dezembro de 1964.
NOTAS:

1)

2)

Pràt!camente, o cálculo mensal do empréstimo podia ser feito mediante aplicação da
taxa de 3,5% sôbre t~do rendimento líquido do contribuinte, abatendo-se do total assim
apurado a quantia de Cr$ 2.940 (3,5% sôbce Cr$ 84.000 - limite de isenção) e também
a importância de Cr$ 1.680 por dependente que tú'esse o contribuinte.
A forma de cálculo de incidência acima indicada decorre da Lei n." 4.357/64 (art. 19
e parágrafoE), aplicável aos casos de saláriOS pagos de junho a dezembro de 1964.

,.,
"
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b) Sôbre rendimentos outros sujeitos ao regime de arrecadação
nas fontes, conforme especificação abaixo:
-1-

Rendimentos de residentes ou domiciliados no estrangeiro.
sôbre o rendimento bruto ............................

1070

Deságio na colocação de letras de câmbio, letras do Tesouro e de outros títulos de crédito.
sôbre montante do deságio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10%

Importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
pessoas físicas a título de comissões, bonificações, gratificações
ou semelhantes, quando não fôr indicada a operação ou a causa
que deu origem ao rendimento e quando o comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento.
sôbre o rendimento bruto .............................

1070

Lucro apurado por pessoas físicas na venda de propriedades imobiliárias.
sôbre o montante do lucro tributável ..................

10 %

Lucros superiores a Cr$ 1.000, decorrentes de prêmios em
dinheiro, obtidos em loterias de finalidade exclusivamente assistencial, inclusive as exploradas diretamente pelo Estado.
sôbre o montante dos lucros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10%

Lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias, concursos desportivos em geral, inclusive do turfe, compreendidos os bettings e as acumuladas (exclusive as pules de ponta, de "placés" e de duplas), bem como os sorteios de
qualquer espécie, ressalvados os de antecipação nos títulos de
capitalização e os de amortização e resgate de ações das sociedades anônimas.
sôbre a importância dos lucros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 %

Benefícios líquidos superiores a Cr$ 1.000, resultantes da
amortização antecipada mediante sorteio dos títulos de economia denominados de "capitalização" e os benefícios atribUÍdos aos portadores dos títulos de capitalização, nos lucros da
emprêsa emitente.
sôbre a importância dos benefícios .....................

10%

Juros de debêntures ou outras obrigações ao portador, provenientes de empréstimos contraídos dentro ou fora do país por
sociedades nacionais ou estrangeiras que operem no território
nacional.
sôbre o montante dos juros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10%
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Importâncias relativas a multas ou vantagens recebidas
pelas pessoas físicas nos casos de rescisão de contrato, excetuadas as importâncias que forem recebidas pelos assalariados,
a título de indenização, nos casos de rescisão de contratos de
trabalho.
sôbre as importâncias brutas

51

10%

VIGÊNCIA: de agôsto de 1963 até dezembro de 1964.
NOTAS:

1)

2)

As taxas acima indicadas foram instituídas peja Lei n." 4.2:42/63 e mantidas pela Lei
n.O 4.357/64. Constaram, outrossim, do art. 3." e alíneas do regulamento baixado com
o Decreto n.O 52.314, de 31-7-1963, que foi revogadO' pelo art. 2.° do Decreto n.O 54.334,
de 28-9-1964. O regulamento aprovado por êste último decreto repetiu as taxas acima,
em seu art. 4,0 e alíneas.
A incidência do empréstimo compulsório. que normalmente vigoraria até julho de 1966
face ao disposto na Lei n.o 4.242/63 (art. 72), foi revogada, a partir de 1.0 de janeiro
de 1965, pelo art. 21 da Lei n." 4.357/64.

-2

Dividendos e outros interêsses de ações ao portador e de
partes beneficiárias ao portador, sempre que os seus beneficiários optarem pela não identificação.
sôbre os dividendos ou interêsses:
de agôsto de 1963 a junho de 1964 ................... .
de julho de 1964 a dezembro de 1964 ................. .

15%
10%

NOTAS:

1)
2)
3)

A taxa foi instituída pelo art. 72. ~ 2.", b, da Lei n,o 4.242/63, que foi regulamentada
pelo Decreto n.O 52.314/63 (art. 3.", b) e deveria vigorar, a partir de agôsto de 196:1 até
julho de 1966 (art. 2.°, a).
Pela Lei n." 4.357/64 (art. 18, parágrafo único) foi a taxa reduzida para 10%, a partir
de 1.0 de julho de 1964.
Ainda pela Lei n.O 4.357/64 (art. 21) foi revogado, a partir de L" de janeiro de 1965.
o art. 72 da Lei n.O 4.242/63, pejo qual se instituiu o empréstimo. Vale dizer que a
Incidência prevaleceu até 31-12-1964.

11 - 4 - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS FISCAIS
I -

INCIDÊNCIA

A correção monetária incide sôbre os débitos fiscais que não forem efetivamente liquidados no trimestre civil em que deveriam ter
sido pagos e tem por base de cálculo as variações do poder aquisitívo
da moeda nacional, apuradas, trimestralmente, pelo Conselho Nacional
de Economia.
VIGÊNCIA: a partir de 17-7-1964 até
NOTAS:
1)

A correção monetária de débitos fiscais foi Instituída pelo art. 7.° e seus parágrafos
da Lei n.O 4.357, de 16-7-1964, devendo obedecer às seguintes regras:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

2)

o Conselho Nacional de Economia fará publ!car no Diário Oficial, no segundo
mês de cada trimestre civil, a tabela de coeficientes de atualização monetária
a vigorar no trimestre seguinte, sendo a correção feita com base na tabela
em vigor à data da liquidação do débito (art. 7.°, § 1.°);
a correção é aplicável, Inclusive, aos débitos suspensos por medida administrativa ou judicial, salvo se o contribuinte depositar, em moeda, a Importância
questionada (art. 7.°, § 2.°);
quando a Importâncib do depósito feito pelo contribuinte para garantia de Instância tiver que ser devolvida, por ter sido julgada procedente a reclamação,
recurso ou medida judicial, será ela atualizada monetàrlamente, devendo a devolução processar-se, obrlgatàrlamente, no prazo de 60 dias, contados da data
da decisão (art. 7.°, §§ 3.° e 4.°);
se as Importânçlas depositadas, em garantia de Instância, não forem devolvidas
no prazo nêle previsto, ficarão sujeitas a permanente correção monetária, até
a data da efetiva devolução, podendo ser utilizadas pelo contribuinte, como
compensação, no pagamento de tributos federais (art. 7.°, § 5.°);
as multas e juros de mora previstos na legislação vigente como percentagem do
débito fiscal, seriam calculados sõbre o respectivo montante corrigido monetàriam ente (art. 7.°, § 6.°);
a correção monetária apllcar-se-Ia, também, aos débitos fiscais que deveriam
ter sido pagos antes de 17-7-1964, quando o devedor deixasse de liquidar sua
obrigação (art. 7.°, § 8.° - Veja-se, também, a nota 2):
I) dentro de 120 dias, quando o débito fõsse inferior a Cr$ 500.000 (art. 7.°,
§ 8.°, a);
II) em, no máximo, 20 prestações mensais, sucessivas. de valor não inferior a
Cr$ 300.000 cada uma, no caso de débitos em montante superior a Cr$ 600.000,
efetuando-se o pagamento da primeira prestação, obrlgatàriamente, dentro
de 9() dias da data da Lei (art. 7.°, § 8.°, b);
III) em duas prestações mensais, iguais e sucessivas, se o valor do débito estlvess!' compreendido entre Cr$ 500.000 e Cr$ 600.000, devendo a primeira
ser paga dentro de 90 dias da data da lei (art. 7.°, § 8.°, c); e
excluíam-se da correção monetária e da exigência do pagamento, na forma
do art. 7.", § 8.°, os débitos cuja cobrança estivesse suspensa por medida administrativa (lU judicial, se o devedor já houvesse efetuado o depósito, em
moeda, da Importância questionada, ou viesse a fazê-lo dentro de 90 dias da
data da Lei (art. 7.°, § 9.°).

Os arts. 3.°, 4.° e 5.° da Lei n.O 4.481, de 14-11-1964 (D.a. de 17-11-1964), alteraram,
entre outros, os prazos previstos no art. 7.° da Lei n.O 4.357, de 16-7-1964, prorrogando-os como segue:
a) para 15 de dezembro de 1964, o prazo para pagamento Integral, sem c'orreção,
dos débitos inferiores a Cr$ 500.000 (art. 3.°);
b) para 30 de novembro de 1964, o prazo para pagamento do débito fiscal, com
redução de 50% do valor das multas correspondentes, livre de correção monetária (art. 4.°): e
c) os prazos constantes das alineas b e c. do § 8.° (pagamento da L' prestação)
e do § 9.0, do art. 7.°, da Lei n.O 4.357/64, passaram a vencer-se a 30-11-1964
(art. 5.°).
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3)

O art. 12 e seus parágrafos, da Lei n.O 4.388, de 28-8-1964, mandavam contar em dias
úteis os prazos estabelecidos nas leis e regulamentos fiscais. A Lei n.O 4.481/64 (art. 9.°),
que prorrogou os prazos da Lei n.O 4.357/64, entretanto, restabeleceu a contagem dos
prazos em dias corridos.

4)

Pela Portaria Ministerial n.O 343, de 25-9-1964, publicada no D.O. de 28-9-1964 e incluida nesta publicação, foram estabelecidas as seguintes normas, relativamente à correção de débitos fiscais, prevista na L-ei n.O 4.357/64:
a)

as prestações do pagamento parcelado deveriam ser liquidadas dentro dos prazos marcados, sendo facultado aos devedores a antecipação do recolhimento
de uma ou mais prestações (item 5);
b) a determinação do débito a ser corrigido seria feita pela soma do principal
com as multas de qualquer natureza, inclusive as de mora (item 6);
c) nos casos de parcelamento, vencida uma prestação e não paga até o vencimento da prestação seguinte, conslderar-se-ia vencida a dívida global, que
ficaria sujeita à correção monetária sem prejuízo da aplicação das multas e
demais sanções legais cabíveis (Item 7);
d) quando o débito estivesse em fase de cobrança executiva, poderia o contribuinte requerer os benefícios da redução da multa ou do parcelamento do
débito, sem correção monetária, requerendo-os diretamente às Procuradorias da
Fazenda Nacional (item 19); e
e) poderiam ser pleiteados os mesmos benefícios, quando o débito se encontrasse em
fase de cobrança mediante ação executiva (Item 20).

5)

Pela O.S. n.O 22, de 29-9-1964, nesta publicação, o DIR traçou normas diversas para
aplicação da correção monetária de débitos fiscais, normas que merecem ser consultadas.

6)

Complementando a Portaria Ministerial n.O 343. de 25-9-1964, foi baixada pelo Sr. Ministro
da Fazenda a Portaria n.O Gb. 352, de 5-10-1964, nesta publicação, com Instruções a serem observadas pelas contribuintes, pelo Banco <io Brasil e pelas repartições arrecadadoras
e controladoras, no caso de pagamento de débitos feitos, sem correGão monetária, às
agências do Banco do Brasil. A Portaria n.O 352/64 foi transmitida pelO DIR aos órgãos
subordinados, pelo Oficio-Circular n.O 35/64.
A Portaria Ministerial n. O Gb. 414, de 25-11-1964, nesta publicação, tendo em vista o
que estabeleceu a Lei n.O 4.481, de 14-11-1964, relativamente à contagem de prazos,
baixou, em aditamento à Portaria n.O 343, de 25-9-1964, Instruções especiais, a serem observadas pelas repartições subordinadas.

7)

8)

Ainda em aditamento às Portarias n.O Gb. 343 e 352, de 25-9-1964 e 5-10-1964, respectivamente, foram baixadas pela Portaria Ministerial n.O Gb. 275, de 13-8-1965, as seguintes
Instruções, em resumo:
a contagem do prazo para efeito da atualização monetária começará a partir da
data em que o contribuinte tiver sido notificado para o recolhimento do débito,
quer se trate do lançamento inicial ou SUPlementar;
quando os débitos resultarem de procedimento ex o//icio, a atualização será feita
b)
a partir de 1.0 de janeiro do ano que se seguir ao exercício financeiro a que
corresponder o lançamento;
c) no sistema de fonte, o prazo para atualização monetária será contado a partir
da data em que o tributo se tornou exigível, em qualquer caso;
d) no caso de débitos em suspenso, mesmo sem depósito da importânCia em litígiO,
sàmente após 16 de julho de 1964 começará a correr o prazo para o cálculo da
atualização, a não ser que, anteriormente àquela data, houvesse sido proferida
a decisão, caso em que o prazo se contará da data da ciência do interessado;
e) se tiver sido proferida decisão favorável ao contribuinte e esta fôr reformada por
órgão ou autoridade superior, sàmente após a notificaçâo da última decisão será
iniciada a contagem do prazo para fins de atuallzação monetária;
f)
em se tratando de guias ou outros documentos indispensáveis ao recolhimento
do tributo, a atualização começará a partir da data em que tais elementos básicos, após o exame realizado pela repartição competente, forem postos à disposição do contribuinte, mediante intimação regular, que marcará o prazo de
30 dias, a contar da sua efetivação, findo o qual será o processo encaminhado
à cobrança executiva, se não tiver sido pago o débito; e
g) quando o recolhimento independer de notificação ou intimação, a atualização
do débito será calculada a partir da data em que deveria ter sido recolhidO.
a)

9)

Por fornecerem subsídios interessantes a respeito da correção monetária de débitos, instituída pela Lei n.O 4.357/64, vale a pena consultar, nesta publlcação, os seguintes atos
administrativos:
Ordens de Serviço do DIR
n.O 26, de 1-12-1964

OfíCiOS-Circulares do DIR
n.o 26, de 20-8-1964
n.O 44, de 24-8-1965
n.O 59, de 25-10-1965
n.O 60, de 25-10-1965
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A Lei n.O 4.862, de 29-11-1965 (D.a. de 30-11-1965) abriu nôvo prazO', até 31-1-1966, para
pagamento integral de débitos fiscais que deveriam ter sido liquidados antes de 17-7-1964,
gozando os contribuintes da redução de 50<;'0 da importância das multas devidas e ficando dispensados da correção monetária do valor do crédito da União, desde a SUa
constituição até a respectiva liquidação (art. 13). Veja-se, nesta publicação, a Portaria
Ministerial n.O 22, de 24-1-1966 (D.a. de 27), que autoriza o recebimento dos débitos
fiscais, nos moldes do art. 13, da Lei n.o 4.862/65, até 31-3-1966.

11)

De acôrdo com o art. 14 da lei citada. as dívidas ativas da União, em fase de cobrança
judicial a 30-11-1965, poderão ser liquidadas em até 8 parcelas mensais, iguais e sucessivas, considerada a situação financeira do devedor; a requerimento do executado, que
dará plena garantia ao Juizo e depois de ouvido o Ministério Público, o Juiz poderá
autorizar o parcelamento da dívida, corrigida monetàriamente e acrescida de juros,
multa, custas e demais encargos da cobrança judicial (§ 1.0); O requerimento valerá
como cOnfissão irretratável da dívida e, no seu pagamento, não se admitirá atraso de
qualquer prestação, sob pena de se considerarem vencidas as demais, prosseguindo o
executivo fiscal (§ 2.°).

12)

Na forma do art. 15 da Lei n.O 4.862, citada, a atualização do valor do crédito da União
será feita a partir dO vencimento do trimestre civil em que deveriam ter sido liquidados
os débitos fiscais, excluído o período anterior a 17-7-1964; quando o débito fiscal resultar de decisão de instância superior, modificando decisão de primeira instância favorável ao contribuinte, o cálculo da correção far-se-ã, mediante exclusão do período
anterior à data em que tiver sido notificada ou comunicada ao devedor a última decisão (§ 1.0); em se tratando de guias de recolhimento e de outros documentos indispensáveis ao cálculo de tributos, adicionas e penalidades, apresentadas no prazo legal
às repartiçôes, a correção monetária começará a partir da data em que os elementos
básicos, após o exame realizado pela repartição, forem postos à disposição dos contribuintes, mediante intimação para o pagamento d.o respectivo débito O 2.°); nos casos
de reclamaçôes, recursos e açôes, a garantia de instância poderá ser feita, a juízo do
autor, pelO valor original do débito questionado (§ 5.°); tratando-se de lançamento
ex ot/icio ou suplementar, a correção monetária será feita a partir de 1.° de janeiro
do exercício a que corresponder o tributo devida (§ 3.°); para os efeitos da correção
monetária, não constituem tributos os empréstimos pÚblicos compUlsórios, nem as contribuiçôes obrigatórias para o Plano Nacional de Educação (§ 4.°).

13)

A partir de 30-11-1965, face ao determinado no art. 16, da Lei n. o 4.862/65, não são
passíveiS de correção monetária do respectivo valor, nem poderão ultrapassar, na
sua totalidade, de 30% da importãncia inicial da divida, as multas moratórias, inclusive os juros de mora, acrescidos aos débitos resultantes da falta de recolhimento dos
tributos, adicionais e penalidades, dentro dos prazos legais.

14)

O Orçamento Geral da União consignará, a partir do exerClClO de 1966, inclusive, rubrica própria para contabilização das importâncias de correção monetária prevista no
art. 7.° da Lei n.o 4.357, de 16-7-1964.

15)

Face ao estatuído no art. 20 da Lei n.O 4.862/65 (D.a. de 30-11-1965), na devolução dos
depósitos feitO's em garantia de instáncia, por ter sido julgado procedente o recurso, reclamação ou medida judicial, a importância do respectivo depósito devidamente corrigida,
a ser entregue também ao credor, correrá por conta da anulação da respectiva receita,
promovida pela autoridade incumbida de fazer a cobrança originária, a qual, em despacho expresso, reconhecerá o direito creditório cOntra a Fazenda Nacional e autorizará
a entrega do depósito corrigido.

16)

Sôbre o assunto, convém ver, nesta publicação, as Portarias Ministeriais GB n.O S 445 e
446, ambas de 21-12-1965 (D.a. de 24-12-1965).

II -

LEGISLAÇÃO

Lei n. o 4.357/64 Lei n.o 4.481/64 Dec. n.o 55.866/65 Lei n.o 4.602/65
Lei n. o 4.862/65

art. 7.0, §§ 1.0 a 9.0; art, 43.
art. 3.0; art. 4.0; art. 5.0; art. 10.
art. 332; art. 346, §§ 1.0 a 4.0; art. 371, § 1.0; art. 427.
tôda.
art. 13; art. 14, §§ 1.0 e 2,0; art. 15, §§ 1.0 a 5.0;
art, 16; art. 19; art. 20.
Dec. n.o 58.400/66
art. 428 e §§ 1.0 a 10; art. 435, parágrafo único;
art. 440, § 1.0; art. 473, §§ 1.0 a 3.0.
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PRAZOS PARA RECOLHIMENTO

São focalizados aqui apenas os prazos para recolhimento de débitos sem correção monetária:
1) De acôrdo com as disposições da Lei n. o 4.357, de 16-7-1964,
modificadas pela Lei n.o 4.481, de 14-11-1964, foram fixados os seguintes
prazos:
a) para a totalidade dos débitos inferiores a
Cr$ 500.000 (Lei n. O 4.357/64 - art. 7.0, § 8.0, a, e Lei
n.o 4.481/64 - art. 3.°) ............................

até 15-12-1964

b) para a primeira prestação dos débitos a partir
de Cr$ 500.000 (Lei n. o 4.357/64 - art. 7.0, § 8.0, b e c
e Lei n. O 4.481/64 - art. 5.°) ....................... até 30-11-1964
c) para o pagamento do débito fiscal com redução de 50 % do valor das multas aplicadas (Lei número 4.357/64 - art. 7.°, § 7.0, e Lei n.o 4.481/64 art. 4.°) .......................................... até 30-11-1964
d) para depósito em moeda, nos casos de cobrança suspensa em decorrência de medida administrativa
ou judicial (Lei n. o 4.357/64 - art. 7.0, § 9.0, e Lei
n. O 4.481/64 - art. 5.0) ........................... até 30-11-1964
VIGÊNCIA: de 17-7-1964 até 15-12-1964.
2) De acôrdo com as disposições da Lei n. o 4.862, de 29-11-1965
(D.o. de 30-11-1965 - suplemento), foi fixado o seguinte prazo:
Para pagamento integral do débito, com redução
até 31-1-1966
de 50% da multa (art. 13) ....................... .
VIGÊNCIA: de 30-11-1965 até 31-1-1966
NOTAS:

1)
2)

IV -

Pela Portaria Ministerial n.O 22, de 24-1-1966 (D.a. de 27-1-1966), foi autorizado o recebimento dos débitos fiscais, nos moldes do artigo 13 da Lei 4.862/65, até 31-3-1966.
Pela Portaria Ministerial Gb 254, de 21-7-1966 (D.a. de 25) foi autO'rizado o recolhimento, sem correção monetária, até 31-10-1966, dos débitos parcelados na forma da
alínea b, do § 8.°, do art. 7.°, da Lei n.O 4.357, de 16-7-1964.

TAXAS

O Conselho Nacional de Economia fixou, nos têrmos do art. 7.0,
§ 1.0, da Lei n. o 4.357, de 16-7-1964, as diversas tabelas de coeficientes
de correção monetária de débitos fiscais pelas Resoluções a seguir enumeradas, incluídas nesta publicação:
n. O 5, de 8-9-1964 (D.a. de 2-10-1964) para vigorar de
outubro a dezembro de 1964
n. o 6, de 7-12-1964 (D.a. de 29-12-1964) para vigorar de
janeiro a março de 1965
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n.O 5, de 25-2-1965 (D.O. de 18-3-1965) para vigorar de
abril a junho de 1965
n.O 13, de 11-5-1965 (D.O. de 19-5-1965) para vigorar de
julho a setembro de 1965
n.O 20, de 24-8-1965 (D.O. de 14-9-1965) para vigorar de
outubro a dezembro de 1965
n. O 30, de 11-11-1965 (D.O. de 25-11-1965) para vigorar de
janeiro a março de 1966
n. O 6, de 1-3-1966 (D.O. de 9-3-1966) para vigorar de abril
a junho de 1966.
n. o 26, de 24-5-1966 (D.O. de 7-6-1966), para vigorar de
julho a setembro de 1966.

11 . 5 . MULTAS E MORAS

I -

INCID~NCIA

As multas e moras, estas também chamadas juros moratórios, incidem sôbre o valor do tributo devido na fonte, cujo recolhimento não
se tenha verificado dentro do prazo legalmente previsto, mesmo que
não haja ocorrido a sua retenção} observadas as seguintes normas:
a)

b)

quando a fonte, espontâneamente, recolher o impôsto ou qualquer suplemento devido, será o débito agravado com a multa
e, se fôr o caso, com os juros moratórios; e
quando o recolhimento se fizer por fôrça de exigência da repartição ou em decorrência de ação fiscal, o impôsto ou qualquer suplemento devido será agravado com a multa igual a
de lançamento ex officio, imposta pela autoridade lançadora
a que a fonte estiver jurisdicionada.

VIG~NCIAS:

Face aos variados critérios legais adotados, através dos tempos, para
aplicação das multas e moras devidas por falta ou atraso de recolhimento de impostos retidos na fonte, serão êles focalizados, a seguir,
com indicação das respectivas vigências:
1)

a partir de 1937 (vigência útil) até 23-3-1942:

aplicava-se a multa fixa (12%) sôbre o impôsto retido,
que não fôsse recolhido às estações fiscais, dentro dos prazos regulamentares (art. 174, § 5.0, do Decreto n. o 17.390,
de 26-7-1926, que prevaleceu, sem alterações, até o advento do Decreto-Lei n. o 4.178/42);
2)

a partir de 24-3-1942 até 29-11-1954:

aplicava-se a multa fixa (10%) sôbre o impôsto devida
que não fôsse recolhido às repartições fiscais dentro dos
prazos regulamentares, ainda que não se tivesse operado
a retenção do tributo (arts. 102, 103 e 147 do Decreto-Lei
n. o 4.178/42).
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3)

a)

aplicava-se a multa de mora (1 % ao mês), nos seguintes casos (Lei n. o 2.354/54 - art. 33):
I -

II

b)

a partir de 30-11-1954 até 4-9-1956:

quando não fôsse apresentada pelo contribuinte, dentro
do prazo legalmente previsto, a comprovação da guia
de recolhimento do impôs to sôbre lucro imobiliário; e
quando as fontes ou procuradores de residentes ou domiciliados no estrangeiro efetuassem o recolhimento fora
do prazo legal, espontâneamente ou por exigência da repartição. salvo no caso da falta de recolhimento do impôsto retido.

aplicava-se a multa fixa (50%) sôbre o impôsto devido, nos
casos de exigência do recolhimento pela repartição, quando a
fonte, tendo descontado o impôsto, não houvesse efetuado o
recolhimento do mesmo aos cofres públicos, sendo a falta apurada mediante ação fiscal; neste caso, se o atraso fôsse superior a 50 meses, aplicar-se-ia à espécie, em substituição, multa
igual à de mora (1 % ao mês).

NOTA:

O art. 209, do Regulamento aprovado pela Decreto n." 36.773, de 13-1-1955, publicado em 17-1-1955, estabeleceu que as multas de mora nêle referidas (que eram Inclusive as previstas pela Lei n," 2.354/54, art. 33), seriam cobradas a partir de 30 de
novembro de 1954, devendo ser aplicadas retroativamente, quando inferiores à de 100/0
prevista na legislação anterior.

c)

no caso especial do parcelamento de débitos notificados ou vencidos até 29-11-1954, previsto no art. 208, do Decreto n.o 36.773,
de 13-1-1955, publicado a 17-1-1955, cobrar-se-ia, além da mora
de 10 %, devida em relação ao tempo decorrido na vigência da
legislação anterior, mais a de 1 % ao mês, em relação ao período subseqüente; no caso de a aplicação da mora de 10% para
o período anterior a 30-11-1954 ser superior à de 1 % ao mês,
aplicar-se-ia esta, ao invés daquela (art. 209, § 2.0, do Decreto
n.o 36.773/55).
4)

a)

b)

c)

a partir de 5-9-1956 até 27-11-1958:

foi mantida a multa de mora (1 % ao mês) para o caso de apresentação fora do prazo da comprovação da guia de recolhimento do impôsto de lucro imobiliário;
aplicava-se a todos os casos de recolhimento do impôsto fora
dos prazos regulamentares, mas espontâneamente, multa fixa
(10%), acrescida da multa de mora (1 % ao mês), não podendo,
a soma dessas multas, ultrapassar a 50% do débito (Lei número 2.862, de 4-9-1956, publicada em 5-9-1956 - art. 27); e
aplicavam-se aos casos de ação fiscal para exigência de recolhimento do impôsto na fonte, multas de 30%, 50% ou 300%
equivalentes às de lançamento ex ofticio, quando houvesse falta
ou inexatidão das guias respectivas (Lei n. O 2.862/56 ~
art. 28).
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a partir de 28-11-1958 até 29-11-1962:

a)

aplicava-se a multa de Cr$ 500 a Cr$ 5.000, quando o contribuinte não apresentasse, nos prazos fixados, a comprovação
da guia de recolhimento do impôsto de lucro imobiliário (Lei
n.o 3.470/58 - art. 80);
b) aplicava-se multa igual à devida nos casos de pagamento de
impôsto fora dos prazos fixados em lei, quando, na revisão da
guia de recolhimento do impôsto de lucro imobiliário, fôsse
apurado impôsto ou diferença a cobrar (Lei n.o 3.470/58 art. 80);
c) foi mantida a multa por atraso no recolhimento, como prevista pela Lei n. o 2.862/56 (art. 27) e referida já na alínea b
da VIGÊNCIA 4;
d) continuaram sendo aplicadas aos casos de ação fiscal para exigência do impôsto de fonte, multas equivalentes às de lançamento ex officio, então de 50 % ou 300 %, quando houvesse falta
ou inexatidão das guias de recolhimento (Lei n. o 3.470/58 art. 31);
e) aplicava-se multa igual ao valor do impôsto, nos casos de falta
ou inexatidão da guia de recolhimento, por omissão de rendimentos, se o responsável não atendesse à intimação para esclarecimentos ou deixasse de acusar, na resposta, todos os rendimentos pagos ou creditados (art. 31 da Lei n.o 3.470/58);
f) as penalidades previstas nas alíneas anteriores (d e e) aplicamse igualmente aos casos de falta ou inexatidão das guias de
recolhimento do impôsto de lucro imobiliário (art. 4.0, § 2.0,
da Lei n. o 3.470/58);
g) nos casos de ação fiscal para exigência de recolhimento do
impôsto de fonte, em virtude de falta ou inexatidão das respectivas guias, será concedida a redução da quinta parte da
multa aplicada, se o responsável recolher o débito sem apresentar reclamação ou recurso (Lei n.o 3.470/58 - art. 31,
§ 4.°); e
h) quando a fonte deixa de descontar o impôsto sôbre rendimentos do trabalho assalariado (art. 61, § 2.°, da Lei n. o 3.470/58),
fica sujeita a multa de Cr$ 500 a Cr$ 5.000, em relação a cada
grupo de cinco beneficiados (Ver VIGÊNCIA 9).
6)

a partir de 30-11-1962 até:

Aplicam-se todos os casos previstos nas alíneas da VIGÊNCIA 5,
.salvo quanto à alínea c, que é objeto de nota abaixo.
NOTA:

Aplica-se aos casos de recolhimentos fora dos prazos regulamentares a multa de
10%, quando o atraso não exceder de 180 dias; nos casos de atraso superior a 180 dias
a multa de 10% referida será cobrada por semestre ou fração; nos casos de atraso
não superiO'r a 30 dias, a multa será de apenas 5% (Lei n.O 4.154/62 - art. 15); alem
da multa de 10%, por semestre ou fração, deverá ser cobrada, ainda, a mora de 1%
ao mês, contada a partir do segundo mês de atraso, como estabelecido na Le! n.o 2.862/56
(art. 27). então sem obediência ao teto de 50%. revogado pelo art. 15, § 3.°, da Lei
n." 4.154/62.
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a partir de 17-7-1964 até 29-11-1965:

7)

De acôrdo com o estatuído no art. 7.°, § 6.°, da Lei número 4.357, de 16-7-1964, publicada em 17-7-1964, as multas
e moras como percentagens do débito fiscal serão calculadas
sôbre os valôres corrigidos dos tributos devidos, quando sujeitos à correção.

a partir de 30-11-1964 até:

8)

Em face do disposto no art. 30, item lU e § 2.°, da Lei
n. 4.506, de 30-11-1964, publicada na mesma data, as sociedades, associações e fundações referidas nas letras a e b do
art. 28, do De~reto-Lei n.o 5.844, de 23-9-1943, ficarão sujeitas
a multa de Cr$ 10.000 a Cr$ 100.000 se deixarem de recolher,
nos prazos marcados, o impôsto que tenham retido sôbre rendimentos por elas pagos.
O

9)

a partir de 5-4-1965 até:

Ante o recomendado no art. 9.°, da Lei n. O 4.357, de
16-7-1964, foram monetàriamente corrigidos, consoante se vê
das alíneas a e f, do art. 361, do Decreto n.o 55.866, de 25-3-1965
(D.a. de 5-4-1965), os limites maXlmo e mínimo das multas,
referidas nas 9.líneas a e f da vigência 5, que passaram a ser
de Cr$ 4.200 a Cr$ 42.500.

* * *
OBSERVAÇÕES:

1)

A Lei n." 4.862, de 29-11-1965 (publicada em suplemento ao D.O. de 30-11-1965), que
alterou a legislação do impôsto de renda, determinou, em seu art. 16, que não são
passíveis de correção monetária do respectivo valor, nem poderão ultrapassar, na sua
totalidade, de 30% da Importância inicial da dívida, as multas moratórias, inclusive
os juros de mora, acrescidos aos débitos resultantes da falta de reoolhlmento dos tributos, adicionais e penalidades, dentro dos prazos legais.

2)

Pela Portaria Ministerial n." 22, de 24-1-1966 (D.a. de 27), foi autorizado o recebimento
dos débitos fiscais, nos moldes do art. 13 da Lei n." 4.862/65, até 31-3-1966.

3)

Pela Partaria Ministerial n." Gb. 254, de 21-7-1966 (D.a. de 25) foi autorizado o recolhimento, sem quaisquer penalidades, Inclusive multa de mora, até 31-10-1966, dos débitos parcelados na forma da alínea b, do § 8.", do art. 7.", da Lei n." 4.357, de 16-7-1964.
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LEGISLAÇAO

Dec. n. o 17.390/26 -

art. 74, § 5.0.
art. 28, a e b; art. 102; art.103; art. 147; art. 208;
art. 209.

D.L.n.o 4.178/42 D.L. n. o 5.844/43 -

art. 147.

Dec. n.O 24.239/47 -

art. 147.

art. 33 (art. 147, a a e e §§ 1.0 e 2.°); art. 35.

Lei n.o 2.354/54 Dec. n.o 36.773/55 Lei n.o 2.862/56 -

art. 147, a a e, § 1.0; art. 209.
art. 27; art. 28.

Dec. n.O 40.702/56 -

art. 147, a a e, § 1.0.
art. 4.0, § 2.0; art. 31, a a d, §§ 1.0 a 4.0; art. 61,
§ 2.°; art. 80, a e b

Lei n.o 3.470/58 Dec. n.o 47.373/59 Lei n.o 4.154/62 -

art. 142; art. 146, parágrafo único; art. 147, a a f,
§§ 1.0, 3.0, 4.0 e 5.0.
art. 15 (art. 142 e parágrafos).

Dec. n.o 51.900/62 -

art. 142, §§ 1.0 e 2.0; art. 146; art. 147, a, b, d, e,

f, §§ 1.0, 3.0, 4.0 e 5.0.
Lei n. O 4.357/64 - art. 7.0, § 6.0; art. 9.0.
Lei n. o 4.481/64 - art. 9.0.
Lei n.o 4.506/64 -

art. 30, IV e § 2.0.

Dec. n.O 55.866/65 -

Lei n.O 4.729/65 Lei n.O 4.862/65 -

art. 1.0, §§ 2.0 e 4.0; art. 2.0, parágrafo único; art. 11.
art. 16; art. 39, parágrafo único.

Dec. n.O 58.400/66 -

III -

art. 357, §§ 1.0 e 2.0; art. 358; art. 361, a, b, d, a f,
§§ 1.0, 3.0 a 5.0; art. 365; art. 371 e parágrafos;
art. 436; art. 440.

art. 296; art. 417; art. 428 e § 10; art. 440 e parágrafos; art. 441; art. 442 e parágrafos; art. 443 e
parágrafo único; art. 446 alíneas e parágrafos;
art. 447; art. 448 alíneas e parágrafos; art. 449;
art. 455, §§ 2.° e 5.0; art. 456; art. 460; art. 473,
§§ 1.0 e 2.0.

PRAZOS PARA RECOLHIMENTO

a) As multas calculadas percentualmente sôbre o impôsto, por
recolhímentos espontâneos fora do prazo legal, ou feitos em decorrência de exigência fiscal, inclusive nos casos de procedimento ex officio,
devem ser recolhidas juntamente com o impôsto;
b) As multas aplicadas em conseqüência de infrações regulamentares devem ser recolhidas dentro do prazo fixado na notificação respectiva.
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IV -

TAXAS
a)

Multa e mora, aplicáveis sôbre o valor do impôsto ou da diferença, nos casos de recolhimentos espontâneos, fora dos prazos regulamentares:

1)
2)
3)

4)

5)

a partir de 1937 até 23-3-1942.
Taxa única ..................................
a partir de 24-3-1942 até 28-11-1954.
Taxa única ..................................
a partir de 29-11-1954 até 4-9-1956.
Taxa aplicada por mês ou fração de mês de atraso, até o máximo de 50% do débito. . . . . . . . . .
a partir de 5-9-1956 até 29-11-1962.
Taxa fixa no primeiro mês de atraso. . . .. . . . . . .
Taxa aplit;ada, além da de 10% fixa, por mês de
atraso. limitada ao máximo de 40% ..........

12 %
10 %

1%
10'10

1%

a partir de 30-11-1962 até
I TI IH IV -

quando o atraso não fôr superior a 30
dias - taxa fixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

570

quando o atraso fôr superior a 30 e não
excedente de 180 dias .................

10 %

quando o atraso fôr superior a 180 dias.
Por semestre ou fração de semestre. . . . .

10%

multa de mora (sem limitação) - taxa
mensal a partir do segundo mês '" . . . .

1%

NOTAS:

1)

2)

Prevaleceu o limite maxlmo de 50% do débito para a aplicação da multa de mora,
apenas até 29-11-1962, limite revogado por fôrça do disposto no art. 15, § 3.°, da Lei
n." 4.154/62.
A Lei n.O 4.862, de 29-11-1965 (publicada em suplemento ao D.o. de 30-11-1965), que
alterou a legislação do impôsto de renda, determinou, em seu art. 16, que não poderão ultrapassar, na sua totalidade, de 30% da importãncia inicial da dívida as multas
moratórias, inclusive os juros do mora, acrescidos aos débitos resultantes da falta de
recolhimento dos tributos. adidonais e penalidades, dentro do prazo legal.

b)

Multa aplicável sôbre o valor do impôsto ou diferença a recolher, apurado em decorrência de procedimento ex officio:
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a partir de 29-11-1954 até 4-9-1956.

Na falta ou inexatidão da guia de recolhimento, apurada em ação fiscal, aplicada
sôbre o impôsto ou diferença: nos casos de
exigência do recolhimento pela repartição
competente, se a fonte descontar o impôsto no
ato do crédito ou pagamento do rendimento
e não efetuar o recolhimento, quando a falta
tenha sido apurada mediante ação fiscal direta na fonte pagadora ...................
H -
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50%

a partir de 5-9-1956 até 27-11-1958.

Na falta ou inexatidão da guia de recolhimento, apurada em ação fiscal, aplicada
sôbre o impôsto ou diferença:
1)
2)
3)

IH -

quando forem prestados satisfatoriamente os esclarecimentos pedidos ...... .

30%

quando forem julgados insatisfatórios
os esclarecimentos prestados ....... .

50%

quando fôr comprovado o evidente intuito de fraude ........................ .

300%

a partir de 28-11-1958 até

Na falta ou inexatidão da guia de recolhimento, apurada em ação fiscal aplicada sôbre o impôsto ou diferença:
1)
2)
3)

nos casos de ação fiscal para exigência do
recolhimento do impôsto ..............

50%

quando provado o evidente intuito de
fraude ..............................

300%

quando a fonte deixar de atender à intimação para esclarecimentos ou de acusar,
na sua resposta, todos os rendimentos. .

100%

NOTA:

A partir de 29-11-1958, pOderá a fonte gozar da redução da quinta parte da multa
de exigência ex ofticio, se, no prazo marcado, efetuar o recolhimento, sem apre-sentar
reclamação ou recurso.

ti4
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c)

Multas aplicáveis por infrações regulamentares.

Vejam-se as notas feitas às vigências da Incidência, a saber:
VIGÊNCIA 5, alínea a e h.
VIGÊNCIA 7.
VIGÊNCIA 8.

IH 1
2
3
4

-

5 6 7
8
9
10
11
12

-

13 14 15 16 17 18 19 -

20 21 22 -

ITENS DE INCIDÊNCIA ESPECÍFICA

Aluguéis Pagos a Residentes ou Domiciliados no Exterior
Lucros de Filiais, no Brasil, de Emprêsas Estrangeiras
Rendimentos de Películas Cinematográficas Estrangeiras
Royalties e/ou Rendimentos de Assistência Técnica, Científica,
Administrativa ou Semelhantes, Pagos a Domiciliados no Exterior
Outros Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior
Rendimentos de Domiciliados no País, Ausentes no Estrangeiro,
a Serviço da Nação ou por Motivo de Estudos
Juros de Debêntures e de Outras Obrigações ao Portador
Juros e Prêmios de Títulos ao Portador da Dívida Pública
Juros e Prêmios de Títulos Nominativos da Dívida Pública
Juros Pagos por Pessoas Jurídicas a Pessoas Físicas
Deságio de Títulos ao Portador
Rendimentos de Partes Beneficiárias Nominativas, Pertencentes
a Pessoas Físicas
Rendimentos de Partes Beneficiárias Nominativas, Pertencentes
a Pessoas Jurídicas
Rendimentos de Ações e de Partes Beneficiárias ou de Fundador,
ao Portador
Rendimentos de Ações Nominativas e de Ações Nominativas Endossáveis, Pertencentes a Pessoas Físicas
Rendimentos de Ações Nominativas e de Ações Nominativas Endossáveis, Pertencentes a Pessoas Jurídicas
Amortização de Ações ao Portador
Fundos de Reserva das Sociedades Anônimas - Parte Excedente
ao Valor do Capital Realizado
Importâncias Registradas Como Despesas, por Sociedades Anônimas, sem Identificação da Causa e Individualização do Beneficiário do Crédito ou do Pagamento
Empréstimos Tomados a Pessoas Jurídicas por Sócios, Acionistas,
Seus Cônjuges ou Dependentes
Lucros e Outros Rendimentos Atribuídos aos Titulares de Cotas
de Capital
Lucros e Interêsses Distribuídos por Outras Sociedades, Exceto
as Anônimas, a Quaisquer Pessoas Jurídicas
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23 24 25 26 27
28
29
30
31

-

32 33 34 35 -

Reavaliação do Ativo
Correção Monetária do Ativo Imobilizado
Aumento de Capital com Aproveitamento de Reservas - Tributação Excepcional
Prêmios em Dinheiro Obtidos em Loterias ou Sorteios de Qualquer Espécie
Benefícios Atribuídos aos Portadores de Títulos de Capitalização
Rendimentos do Trabalho Assalariado
Cotas-Partes de Multas e Fundo de Estímulo
Remuneração a Não Empregados
Aluguéis Pagos por Pessoas Jurídicas a Pessoas Físicas Domiciliadas no País
Fretes
Multas e/ou Vantagens Decorrentes da Rescisão de Contratos,
Exceto os de Trabalho
Rendimentos das Cotas de Participação no Fundo Nacional de
Investimentos
Lucro Obtido Pelas Pessoas Físicas na Venda de Propriedades
Imobiliárias

lU . 1 . ALUGUÉIS PAGOS A RESIDENTES OU
DOMICILIADOS NO EXTERIOR
I -

INCIDÊNCIA

o impôsto incide sôbre o rendimento líquido de aluguéis de que
sejam beneficiários os domiciliados no exterior.
VIGÊNCIA: útil, a partir de 1937 até

NOTAS:
1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

II -

O Impôsto sôbre a espeCle foi instituído pelo art. 174, do Decreto n.O 17.390, de 2'6-7~1926.
Embora fôssem tributáveis, desde 1923 (Lei n.O 4.783/23), os rendimentos de domiciliados
no exterior, o impôsto não incidia, entã'Ü, sôbre rendimentos de capitais lmobillári'os,
que, só a partir de 1926 (art. 18 da Lei n.o 4.984 de 31-12-1925), passaram a ser gravados e apenas com o impôsto complementar progressivo, na declaração de pessoa física.
Com a nova redaçã'Ü dada ao art. 174, d'Ü Decreto n.O 17.390, de 26-7-1926, pelo Decreto
n.o 21.554, de 20-6-1932, surgiu referência à renda de aluguéis pertencentes a domicillados
no estrang"iro.
Embora sem que a isto se reportassem expressamente os regulamentos do tributo desde
que surgiu o tipo de incidência de que tratamos, 'O impôsto foi sempre calculado sôbre
o rendimento liquido de aluguéis. Veja-se sôbre o assunto a decisão do DIR n.O 157
na Revista Fiscal d" 1932.
Admitiram-se sempre como deduções do rendimento bruto de aluguéis de domiciliados
no exterior aquelas mesmas previstas para a cédula "E" da declaração de pessoa física, desde que, comprovadamente, constituam ônus do beneficiário do rendiment'Ü.
No caso de falecimento da pessoa física domiciliada no estrangeiro, o impôsto na fonte
será recolhido, em nome do espóHo, até a homologação da partilha ou adjudicação dos
bens.
Quando o aluguel já houver sido tributado na fonte, pagará apenas a diferença de
impôsto, se pertencente a domiciliado no exterior.
Se a fonte ou o procurad'Ür não retiver o impôsto, responderá, assim mesmo, pelo seu
recolhimento.
Se a fonte assumir o ônus do impôsto devido pelo beneficiário do rendimento, a imp'Ürtância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue será considerada liquida,
cabendo o reajustamento do rendimento bruto, sôbre o qual recairá o tributo.
Sôbre aluguel de embarcações, veja-se o item "IH - 32 - FRETES".

LEGISLAÇÃO

Lei n. o 4.783/23 - art. 3.0, § 2.0.
Lei n. o 4.984/25 - art. 18.
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n. o 17.390/26 - art. 1.0; art. 174.
n. O 21.554/32 - art. 1.0 (art. 174).
n.O 1.168/39 - art. 21.
n. O 4.178/42 - art. 16; art. 97; art. 98; art. 100; art. 102 art. 103.
n.O 5.844/43 - art. 16; art. 97 e § 3.0; art. 100, parágrafo único;
art. 102.
Lei n.o 154/47 - art. 1.0 (97 e 102); art. 27.
Dec. n.O 24.239/47 - art. 16; art. 97 e § 3.0; art. 100, parágrafo único
art. 102, § 1.0.
Lei n.o 2.354/54 - art. 30; art. 43.
Dec. n. O 36.773/55 - art. 16; art. 97, 1.0, § 5.0; art. 100, parágrafo
único e alíneas; art. 102, § 1.0.
O
Dec. n. 40.702/56 - art. 16; art. 97, 1.0, § 5.0; art. 100, parágrafo
único, a e b; art. 102, § 1.0.
Lei n. o 3.470/58 - art. 77; art. 78.
Dec.
Dec.
D.L.
D.L.
D.L.

Dec. n. O 47.373/59 -

art. 16; art. 97, I, H, § 1.0, a e b, § 5 o; art. 102,
parágrafo único, a e b; art. 103, §§ 1.0 e 7.0;
art. 105, § 2. 0.

Lei n. o 4.154/62 - art. 5. 0 ; art. 8.0, § 9. 0 ; art. 19, § 3.0.
Dec. n. O 51.900/63 - art. 16; art. 97, 1.0, a e b, §§ 5. 0,7.° e 8.°; art. 102,
§ l. 0 ,a e b; art. 103, §§ 1.0 e 7. 0 ; art. 105, § 2.0;
art. 209.
O
Dec. n. 55.866/65 - art. 22 e parágrafo único; art. 41; art. 229, 1.0;
art. 229, parágrafo único, h; art. 234; art. 243,
§ 1.0, a e b; art. 244, § 1.0; art. 413; art. 414.
Lei n. o 4.862/65 - art. 46.
Lei n. o 4.863/65 -

art. 28.

Dec. n. O 57.585/66 - Todo.
Dec. n. O 58.400/66 - art. 33, alíneas e parágrafo único; art. 293, b
e h; art. 298; art. 309, § 1.0, a e b; art. 310, §
1.0; art. 502.

IH - PRAZOS PARA RECOLHIMENTO
1) A proporção que fôssem sendo recebidos os aluguéis pelo procurador do beneficiário do rendimento .. , mensalmente.
VIG:€NCIA: de 1937 até 23-3-1942
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2) Contado da data em que se tornou obrigatória a
retenção em virtude do recebimento do aluguel pelo procurador, ou do crédito, emprêgo, remessa, pagamento ou
entrega do rendimento pela fonte .................. .
VIGÊNCIA: de 24-3-1942 até 31-12-1947
3) A medida em que são cobrados os aluguéis pelo
procurador, ou em que é feito o crédito, emprêgo, remessa, pagamento ou entrega do rendimento pela fonte, por
semestre vencido. . ................................. .

30 dias.

janeiro e julho de cada
ano.

VIGÊNCIA: de 1-1-1948 até

IV -

TAXAS
De
1937
de 1-1-1944
de 1-1-1948
de 1-1-1955
de 1-1-1959
de 1-1-1963
de 1-1-1965
de 1-1-1966

até
até
até
até
até
até
até
até

31-12-1943
31-12-1947
31-12-1954
31-12-1958
31-12-1962
31-12-1964
31-12-1965
31-12-1966

8%
10%
15%
20%
25%
25%
25%
25%

+ 5%
+ 2,5%

NOTAS:
1) Nos anos de 1963 e 1964, à vista do determinado pelo art. 19, § 3.°, da Lei n.· 4.154/62,
juntamente com o impõsto, foi cobrado como impõsto também um adicional de 5%.
2) No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.O.
de 30-11-1965), o 1mpõsto de renda será cobrado OOm um adicional de 10% na fonna
do regulamento baixado com O Dec. n.· 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), nesta
publicação.

IH . 2 . LUCROS DE FILIAIS, NO BRASIL,
DE EMPRÊSAS ESTRANGEIRAS
INCID~NCIA

I -

o impôsto incide sôbre o lucro, real ou arbitrado, apurado nas operações das filiais, no Brasil, de emprêsa~ domiciliadas no exterior, respeitadas as disposições regulamentares pertinentes a quaisquer pessoas jurídicas.
VIG~NCIA:

útil, a partir de 1937 até

NOTAS:
1) .Embora já o § 2.° do artigo 3." da Lei n.' 4.783, de 31-12-1923 (Orçamento para 1924),
tivesse objetivado a tributação dos rendimentos de residentes fora do país, parece
que ainda aI não poderiam ser alcançados pela incidência os lucros de que se trata.
O Regulamento do Impôsto de Renda, aprovado pelo Decreto n.O 17.390, de 26-7-1926,
reproduziu, ampliada, em seu artigo 174. a citada disposiçÕ!o da Lei n." 4.783/23. Em
nova redação do artigo 174 do- aludido Decreto n.o 17.390/26, mandada adotar pelo Decreto n.O 21.554, de 20-6-1932, se bem que não se referindo. ainda, especificamente ao
rendimento do tipo aqui focalizado, deu oportunidade a várias decisões, inclusive da
Supremo Tribunal Federal, que julgou devido o impôsto, desde o Decreto n.O 17.390,
de 1926.
2)

Face à redação dada ao artigo 174, do Regulamento alterado pelo Decreto n." 21.554,
de 20-6-1963, dever-se-ia abater do impôsto devido pelo domiciliado no exterior, o lmpôsto proporcional pago pela pessoa jurídica. Assim, a taxa geral de 8% incidente
sôbre os rendimentos de domiciliados no estrangeiro ficava, no caso, reduzida a 40/0
apenas, por isso que a pessoa jurídica sujeitava-se ao tributo. à razão de 4% sôbre
os sp.us lucros.

3)

A partir da vigência do D.L. 4.178, de 13-3-1942, aplicável retroativamente desde 1-1-1942
(art. 208), os lucros das filiais de emprêsas estrangeiras passaram a ser alcançados
ôbviamente pela incidência na forma do artigo 97, daquele diploma legal, e, também,
não mais se abateu o impôsto pago pela pessoa juridica, do devido na fonte.

4)

A partir de 1-1-1948, face ao disposto nos artigos 9.° e 27, da Leí n.O 154, de 25-11-1947,
foram excluídos da incidência do tributo na fonte, os lucros empregados, no Brasil,
na ampliação do parque industrial. A exclusão durou até a vigência da Lei n.O 4.154,
de 28-11-1962, que subordinou (art. 4." e parágrafos) essa parte dos lucros à incidência
de taxa menor do que aquela a que estão sujeitos os lucros creditados ou remetidos,
pela filial no país, à matriz no exterior e impõe a sua efetiva aplicação no fim a que
se destinam, até a data do encerramento do exercício seguinte, 50b pena de se tornar
exigível o tributo às taxas normais, agravado com as multas e juros moratórios devidos. De acôrdo COm o artigo 36 da Lei citada, a taxa de incidência, no caso, é aplicável a partir de 1-1-1963.

5)

Ainda a partir da Lei n." 4.154;62, a importância destacada dos lucros para a ampllaçâo do parque industrial deverá ser levada a crédito de conta de capital ou de
fundo especial.

6)

Sôbre o assunto ampliação do parque industrial, convém que se leiam as Ordens de
Serviço do DIR n .0' 4/48, 1/49 e 2155.
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LEGISLAÇÃO

Lei n. o 4.783/23 - art. 3.0, § 2.0.
Dec. n. O 17.390/26 - art. 174.
Dec. n. o 21.554/32 - art. 1.0 (174).
D.L. n. O 1.168/39 - art. 21.
D.L. n. o 4.178/42 - art. 97; art. 98; art.100; art. 102; art. 103; art. 208.
D.L. n. o 5.844/43 - art. 97, a, § 3.°; art. 100; art. 102; art. 103; art. 207.
Lei n. o 154/47 - art. 1.0 (97); art. 9.°; art. 27.
Dec. n. o 24.239/47 - art. 97, a, § 2.0, c, § 3.0; art. 100; art. 102 e § 1.0;
art. 103.
Lei n.o 2.354/54 - art. ,30.
Dec. n. o 36.773/55 - a!'t. 97, 1.0, § 2.0, c, § 5.0; art. 100; art. 102 e seu
§ 5.0; art. 103; art. 211.
o
Dec. n. 40.702/56 - art. 97, 1.0, § 2.0, c, § 5.0; art. 100; art. 102 e
seu § 5.°; art. 103; art. 210.
o
Lei n. 3.470/58 - art. 21; art. 77.
Dec. n. o 47.373/59 - art. 97, I, § 2.0, c, § 5.0; art. 102; art. 103, § 5.0;
art. 105; art. 212.
Lei n.O 4.131/62 - art. 41, c; art. 42; art. 43; art. 44.
Lei n. o 4.154/62 - art. 4.0 e §§ 1.0 e 2.0; art. 5.0; art. 19, § 3.0; art. 36.
Dec. n. o 51.900/63 - art. 97, 1.0, a, 2.0, c, 4.0, § 5.0, § 6.0, § 8.0; art. 102;
art. 103, § 5.0, a, § 7.0; art. 209.
o
Dec. n. 53.451/64 - todo.
Emenda Constitucional n. o 7/64 - tôda.
Lei n. o 4.390/64 - art. 1.0; art. 3.0; art. 4.0.
Dec. n.o 55.762/65 - todo.
Dec. n. o 55.866/65 - art. 22, a; art. 229, incisos 1.0 e 3.°; art. 231;
art. 232; art. 233; art. 234; art. 235; art. 243; art.
244, § 6.0, a, § 7.0; art. 414.
Lei n. o 4.863/65 - art. 28.
Dec- n.O 57.585/66 - todo.
Dec. n. O 58.400/66 - art. 33, a; art. 292, 1.0 e 3.0; arts. 295 a 299; art. 309;
art. 310, § 6.0, a e § 7.0; art. 502; art. 506.
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III -

PRAZOS PARA RECOLHIMENTO
a)

Desconto pela fonte ao entregar, remeter, empregar ou creditar o rendimento, devendo o recolhimento ser feito ........................

antes da remessa ou pagamelilto.

VIGÊNCIA: de 1937 até 23-3-1942.
b)

Contado da data do pagamento, crédito emprêgo, remessa ou entrega do rendimento

120 dias
30 dias

VIGÊNCIA: de 25-3-1942 até 27-11-1958
c)

Contado da data do encerramento do balanço.

120 dias

VIGÊNCIA: de 28-11-1958 até

IV -

TAXAS
a)

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Sôbre os lucros remetidos, pagos, creditados ou entregues:
1937
1-1-1942
1-1-1944
1-1-1948
1-1-1955
1-1-1959
1-1-1963
11-9-1964
1-1-1965
1-1-1966

até
até
até
até
até
até
até
até
até
até

31-12-1941
31-12-1943
31-12-1947
31-12-1954
31-12-1958
31-12-1962
10 -9-1964
31-12-1964
31-12-1965
31-12-1966

.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................

28%
25%

+
+

25%

+

4%
8%
10%
15%
20%
25%
5%
5%
25%
2,5%

NOTAS:

1)
2)

Nos anos de 1963 e 1964, juntamente com a taxa do tributo, e como imposto também,
foi cobrado um adicional de 5%, instituído pelo art. 19, § 3.°, da Lei n." 4.154, de
?8-11-1962.
A partir de 1-1-1963, em decorrência do disposta no artigo 44 da Lei n." 4.131/62,
o imposto será acrescido de 20%, no caso de emprêsas cujas atividades sejam reputadas de menor interêsse para a economia nacional, segundo definição em decreto do
Poder Executivo.
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3)

A partir de 11-9-1964, data da publicação da Lei n.O 4.390, de 29-8-1964, o montante
dos lucros e dividendo's remetidos para o exterior fica sujeito a um impôsto suplementar de renda, sempre que a média das remessas, em um triênio, a contar do ano de
1963, exceder a 12% sôbre o capital e reinvestimentos registrados, na forma dos artigos 3.° e 4.°, da Lei n.O 4.390 citada. O artigo 299 do Regulamento aprovado pelo
Decreto n." 58.400/66 estabelece a seguinte tabela para o impôs to suplementar:
Remessas:
Entre 12% e 15%
Entre 15% e 25%
Acima de
25%

4)
5)

40%
50%
60%

ll:ste impôsto suplementar será descontado e recolhido pela fonte, por ocasião de
cada remessa que exceder à média trienal referida (ver, também, a O.S. n.O 23/64,
do DIR, nesta publicação).
Será diminuído do impôsto a pagar, o tributo anteriormente retido e recolhida.
No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.O.
de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado COm um adicional de 10% na forma
de Regulamento baixado com o Dec. n." 57.585, de 6-1-1966 (D.O. de 7-1-1966), nesta
publicação.

b)

Lucro reinvestido na ampliação do parque industrial.

de 1-1-1948 até 31-12-1962
de 1-1-1963 até 31-12-1965
de 1-1-1966 até 31-12-1966

Isento
15%
15%

+ 1,5%

NOTAS:
1)

2)
3)

Sómente a partir de 1.0 de janeiro de 1948, face ao disposto nos arts. 9.° e 27 da Lei
n.O 154, de 25-11-1947, foi dado destaque aos lucl'os reinvestidos pelas sociedades estrangeiras, na ampliação de seu parque industrial, no país. Até então incidia sôbre êsses
lucros, como em relação a tO'dos os outros remetidos pelas filiais de emprêsas estrangeiras, o tributo comum.
A isenção concedida pela Lei n.o 154/47 durou até o advento da Lei n.o 4.154, de 28-11-1962,
cujo art. 4.° restabeleceu a incidência do tributo, embora com taxa menor.
No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.O.
de 30-11-1965), o impôs to de renda será cobrado com um adicional de 10% na forma
do regulamento baixado com o Dec. n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.O. de 7-1-1966), nesta
publicaçãO'.

11I - 3 - RENDIMENTOS DE PELÍCULAS
CINEMATOGRÁFICAS ESTRANGEIRAS
I -

INCIDÊNCIA

o

impôsto incide sôbre os rendimentos oriundos da exploração de
películas cinematográficas estrangeiras, no país, excetuados os dos ex ibidores não importadores.
VIGÊNCIA: útil, a partir de 1937 até

NOTAS:
Anteriormente à vigência do D.L. n.O 5.844;'43, não se referia a legislação do impôsto
de renda, especificamente, à tributação do rendimento de películas cinematográficas
estrangeiras.
2) Todavia, solucionando consulta de diversas distribuidoras de filmes estrangeiros, no
país, a ex-Diretoria do Impôsto de Renda, em 1941, entendeu que a totalidade dos
rendimento.~ a que chamou de "aluguel dos direitos de exibição de filmes cinematográficos oenencentes a emprêsas estrangeiras" estava sujeita ao tributo na fonte, nos
têrmos do art. 15, letra c e do art. 174 do então vigente Regulamento do Impôsto de
Renda, dispositivos que davam conceituação e subordinavam à incidência, de modo
geral, os rendimentos de domiciliados no exterior (ver decisão n.O 1 - Revista Fiscal
de 1941, nesta publ1cação).
3) Na decisão citada o Sr. Diretor do DIR mandou exigir das consulentes o impôsto devido
sôbre remessas ou créditos feitos nos anos de 1935 a 1940.
4) O Decreto-Lei n.O 5.8H/43 considerou como rendimento tributável, no caso, a percentagem de 80% sôbre as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas O'U
entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior. ~sse Decreto-Lei
passou a vigorar a L" de janeiro de 1944, logo depois sendo alterada a percentagem de
incidência.
5) O Decreto-Lei n.o 6.340, de 11-3-1944, cópia anexa, reduziu para 30';;; a percentagem
de rendimento sujeita à incidência e mandou que a nova percentagem fôsse aplicada,
retroativamente, aos casos pendentes de solução.
6) A Lei n.o 3.470/58 (art. 18 e parágrafos) estabeleceu o limite de 70S'ó e 80',,(, respectivamente, da receita produzida pelas fitas comuns e pelas superproduções, para participação dos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, mandando, ainda,
que por conta dêles corram as despesas de fretes, direitos aduaneiros, taxas de censura
e fiscalização, copiagem e material de propaganda. Conceitua-se, outrossim. como receita
prOduzida pelas películas cinematográficas a obtida na atividade de distribuição no
território brasileiro, excluída, quandO fôr o caso, a parcela do lucro correspondente ao
setor de exibição. Foi mantida (art. 78) a taxa percentual de 30% sôbre as importáncias
pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, no que tange à conceituação de rendimento' tributável da
exploração de películas cinematográficas estrangeiras, no pais.
7) A Lei n." 4.131/62, em seu art. 45, elevou para 40% a taxa de incidência. mas o contribuinte passou a ter direito de optar pelo depósito. em conta especial, de 40':.;, do
impôsto devido, no Banco do Brasil, para aplicação, mediante autorização do GEICINE,
na produção de filmes no pais, nos têrmos do Decreto n.o 51.106, de 1-8-1961. O art. 45,
citado, foi regulamentado pelo Decreto n.O 52.405/63 constante da presente.
8) A Lei n." 4.506/64 (art. 70, itens e alíneas) focaliza os rendimentos de películas cinematográficas estrangeiras. para os efeitos da determinação do lucro operacional. Mantém
idênticas limitações às da Lei n." 3.470/58, quanto à participação, a qualquer título, dOS
produtores, distribuidores ou Intermediários, no exterior, na receita operacional da distribuição dos filmes estrangeiros.

1)
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II -- LEGISLAÇÃO
Consolidação das Leis sôbre impôsto de renda até o Decreto número
21.554/32 (D.O. de 4-7-32) - art. 174, §§ 1.0 e 2.0.
D.L. n. o 5.844/43 - art. 98; art. 100; art. 102; art. 207.
D.L. n. o 6.340/44 - art. 2.0; art. 3.0; art. 4.0.
Lei n. o 154/47 - art. 1.0; art. 27.
Dec. n. o 24.239/47 - art. 98; art. 100; art. 102.
Dec. n.o 36.773/55 - art. 97, §§ 3.0 e 4.0; art. 100; art. 102.
Dec. n.o 40.702/56 - art. 97, §§ 3.0 e 4.0; art. 100; art. 102.
Lei n. o 3.470/58 - art. 18 e parágrafos; art. 77; art. 78.
Dec. n. o 47.373/59 - art. 37, §§ 9.0 e 10; art. 97, I, §§ 3.0 e 4.0; art. 102;
art. 103.
Lei n.o 4.131/62 - art. 45.
Lei n. o 4.154/62 - art. 19, § 3.0.
Dec. n. o 51.900/63 - art. 37, §§ 11 a 13; art. 97, 3.0; art. 102; art. 103.
Dec. n.o 52.405/63 - Todo.
Lei n.o 4.506/64 - art. 70, lI.
Dec. n. o 55.866/65 - art. 147, a, b, I e II, c; art. 229, 2.0; art. 230;
art. 233; art. 243; art. 244.
Lei n. o 4.863/65 - art. 28.
Dec. n.o 57.585/66 - Todo.
Dec. n. o 58.400/66 - art. 205, a, b, I e II e c; art. 292, 2.°; art. 294;
art. 297; art. 309; art. 310.

IH -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO
O recolhimento do impôsto devido devia ser feito

antes do pagamento ou
da remessa
da renda.

VIGÊNCIA: de 1937 a 31-12-1943
Contado da data do pagamento, crédito, remessa,
emprêgo ou entrega do rendimento, aos produtores,
distribuidores ou intermediários, no exterior ....... .
VIGÊNCIA: de 1-1-1944 a

30 dias.
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IV -

TAXAS

De
de
de
de
de
de

1937
1-1-1944
1-1-1948
1-1-1959
1-1-1963
1-1-1966

a
a
a
a
a
a

31-12-1943
31-12-1947
31-12-1958
31-12-1962
31-12-1965
31-12-1966

.....................
.....................
.....................
..

o

•••••••••••••••••••

.....................
.....................

8%
10%
20%
25%
40%
40%

+ 4%

NOTA:

No ano de 1966, à vista do determinada no art. 28, da Lei

n.

o

4.863, de 29-11-1965

(D.a. de 30-11-1965), o impõsto de renda será oobrado com um adicional de 10% na
forma do Regulamento baixado com o Dec. n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966).

nesta publicação.

IH - 4 - ROYALTIES E/OU RENDIMENTOS DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CIENTÍFICA,
ADMINISTRATIVA OU SEMELHANTES,
PAGOS A DOMICILIADOS NO EXTERIOR
I -

INCID:ÊNCIA

o impôsto incide sôbre o rendimento bruto pago, creditado, entregue, empregado ou remetido a domiciliado no exterior, a título de
royalties pela exploração de patentes de invenção e processos ou fórmulas de fabricação, ou sôbre o produto da alienação, a qualquer título, dessas propriedades. O impôsto também incide sôbre o rendimento
bruto da remuneração de assistência técnica, científica, administrativa
ou semelhantes.
VIG1!:NCIA: útil, a partir de 1937 até

No'rAS:

1)

2)

Embara somente a Lei n.O 2.354, de 29-11-1954 (art. 30), viesse a referir-se, expressamente, a royalties, cama canstituinda rendimenta tributável, não há dúvida de que
a beneficia dêsse tlpa, atribuída a damiciliada na exteriar, já estava sujeita à incidência da tributa, desde que passou a vigarar a Decreta n.O 17.390, de 26-7-1926, cuja artiga 174 'Objetivava, genêrica,mente, as rendimentas pagas a residentes fara da país,
impanda-lhes a gravame. Pela mesma mativa, também, está subardinada à incidência
da tributa na fonte, desde 1937, a rendimenta carrespondente à remuneraçãa de assistência técnica, científica, administrativa 'Ou semelhantes, embara só a Lei n. o 4.131,
de 3-9-1962, a ela se referisse clara e expressamente, para efeita da aludida Incidência.
Com a adventa da Lei n.O 3.470/58 (art. 75), vigente a partir de 28-11-1958, equlparau-se
aa royalty, para as efeitas da Incidência, o produto da alienação, a qualquer títula,
de patentes de invenção, pracessos ou fórmulas de fabricação e marcas de indústria
e comércio.

3i

A partir de 1963, em razãa do disposto no art. 13, da Lei n.O 4.131, de 3-9-1962, passaram
a sofrer incidência mais elevada os royalties pela exploraçãa de patentes de invenção
e par assistência técnica, científica, administrativa 'Ou semelhantes, que não satisfizessem as condições 'Ou excedessem as limites previstas na art. 12 da mesma Lei. A
taxa de incidência maior fai facalizada pela Decreta n.O 51.900, de 10-4-1963 (art. 97,
inciso 2.°, letra a) e nãa fai reproduzida nas regulamentas pasteriares. Prevaleceu,
partanta, a critéria apenas nos anas de 1963 e 1964.
4) Vale a pena examinar, sôbre royalties e assistência técnica, etc., a que determinam
a Decreta n.O 53.451, de 20-1-1964 (revagada pela Lei n.O 4.390, de 11-9-1964 - art. 3.°,
regulamentada pela Decreta n.O 55.762, de 17-2-1965, nesta publicaçãa) e as Instruções
da SUMOC (BCRB) n.O 269, de 18-3-1964 e n.O 231, de 24-10-1962, cujas dispasições
pertinentes transcrevem-se neste trabalha.
5) A partir de 1965, as rendimentas aqui facalizados deixaram de ter destaque especial
nas regulamentos para as efeitas da incidência do impôsta de fante, passanda a ser
tratadas cama a generalidade das rendimentos pertencentes a damiciliadas na exteriar
(ver arts. 12, 13, 43 e 44, da Lei n.O 4.131, de 3-9-1962 e art. 1.0 da Lei n.o 4.390, de
29-8-1964) .
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Dec.
Dec.
D.L.
D.L.

n.o 17.390/26 - art. 174.
n. o 21.554/32 - art. 1.0 (174).
n. o 1.168/39 - art. 17, § 2.0; art. 18; art. 21.
n.o 4.178/42 - art. 97, a, b e c; art. 98; art. 100, parágrafo
único, a e b; art. 102; art. 208.
o
D.L. n. 5.844/43 - art. 97, a, b e c, §§ 1.0 e 3.0; art. 100; art. 102;
art. 207.
Lei n.o 154/47 - art. 1.0 (97); art. 27.
Dec. n.o 24.239/47 - art. 97, a, b e c, § 3.0; art. 100; art. 102.
Lei n.o 2.354/54 - art. 30; art. 43.
Dec. n. O 36.773/55 - art. 97, 2.0, §§ 2.0 e 5.0; art. 100; art. 102.
Dec. n. o 40.702/56 - art. 97, 2.°, §§ 1.0, 2.0 e 5.0; art. 100; art. 102.
Lei n.o 3.470/58 - art. 75.
Dec. n. O47.373/59 - art. 97, lII, § 1.0, a, b, §§ 4.0 e 5.0; art. 102; art. 103.
Lei n. O 4.131/62 - art. 12; art. 13, parágrafo único; art. 43; art. 44.
Lei n. o 4.154/62 - art. 19, § 3.0.
Dec. n. O 51.900/63 - art. 97, 1.0, c e 2.0, a e b, § 1.0, a, b, §§ 5.0, 7.°,8.°;
art. 102; art. 103, § 7.0.
Dec. n.O 53.451/64 - art. 10; art. 11; art. 39 a 43; art. 83.
Lei n. o 4.390/64 - art. 1.0; art. 3.0.
Dec. n.O 55.762/65 - Todo.
Dec. n. o 55.866/65 - art. 22, a a d; art. 229, 1.0; art. 235; art. 243;
art. 244.
Lei n.o 4.863/65 - art. 28.
Dec. n.o 57.585/66 - Todo.
Dec. n. o 58.400/66 - art. 33, a a d; art. 292, 1.0; art. 299; art. 309;
art. 310.

NOTA:

Sôbre o assunto rayalties etc., convém consultar:
Decreto n.O 16.264/23 - art. 96; art, 97.
Decreto-Lei n." 7.903/45 - arts. 39 a 41; arts. 50 a 52; art. 59; art. 60; art. 138; art. 139.
Constituição de 1946 - art. 141, §§ 17 e 18.
Portaria Ministerial n." 436, de 30-12-1958 nesta publicação.
Portaria Ministerial n.o 113, de 25-5-1959 nesta publicação.
Portaria Ministerial n." 303, de 25-11-1959 - nesta publicação.
O.S. n,O 12, de 16-5-1961 do DIR - nesta publicação.
Instrução n.O 269, de 18-3-1964 da SUMOC - nesta publicação.
Emenda Constitucional n." 7, de 22-5-1964 nesta publicação.
O.S. n.O 13, de 22-6-1964, do DIR - nesta publicação.
O.S. n." 23, de 12-10-1964, do DIR - nesta publicação.
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PRAZO PARA RECOLHIMENTO

O impôsto deveria ser descontado pela fonte ao entregar, remeter, empregar ou creditar o rendimento, fazendo-se o recolhimento ............................

antes da remessa ou pagamento.

VIGÊNCIA: de 1937 até 23-3-1942
Contado da data do pagamento, crédito, emprêgo,
remessa ou entrega do rendimento .. , .. '" .......... .

30 dias.

VIGÊNCIA: de 24-3-1942 até

IV -

TAXAS
De
de
de
de
de

1937
1-1-1944
1-1-1948
1-1-1955
1-1-1963
a)
b)

até
até
até
até
até

31-12-1943
31-12-1947
31-12-1954
31-12-1962 ................. .
10- -9-1964:

rendimento dentro do limite fixado no
art. 37, § 5.0, do Dec. n. o 51.900/62
parte do rendimento excedente ao limite referido na letra a ............

de 11-9-1964 até 31-12-1965 .................
de 1-1-1966 até 31-12-1966 .................

8%
10%
15%
25%

25%

+ 5%

28%

+ 5%

25%
25%

+ 2,5%

NOTAS:

Nos anos de 1963 e 1964, de aCÔI'do com a recomendação contida no art. 19, § 3.0,
da Lei n." 4.154/62, acresceu-se às taxas de 25% e 28% um adicional de 5% (tributo,
também), ca,lculado sóbre o rendimento tributável.
2) Conviria, para exame e melhor entendimento relativamente às taxas aplicáveis no periodo que medeia entre 1-1-1963 e 10-9-1964, a leitura atenta dos arts. 12 e 13, da
Lei n.O 4.131/62 e art. 97, incisos 1.0, letra c e 2.", letras a e b, parágrafo 5.°, do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 51.900/63.
3) Tendo-se em vista o disposto no art. 13, da Lei n." 4.131/62, combinado com o art. Lu
(art. 43), da Lei n." 4.390, de 29-8-1964 (v" também, arts. 292, Lu e 299 do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 58,400/66 bem como a O.S. n." 23/64, do DIR) é
cabível, na espécie, quando ocorrer a hipótese prevista em lei, a cobrança do impósto
suplementar de renda.
4) No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da L,ei n." 4.863, de 29-11-1965
(D.a. de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10%, na
forma do Regulamento baixado com (l Dec. n." 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966).
nesta publicação.

1)

111 - 5 - OUTROS RENDIMENTOS DE RESIDENTES
OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR
I -

INCIDÊNCIA

o impôsto incide sôbre quaisquer outros rendimentos, além dos
separadamente analisados nos itens III-1 a III-4, quando percebidos
por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior.
VIGÊNCIA: útil, a partir de 1937 até

NOTAS:

1)
2)

3)
4)

5)

A Lei n.' 4.783, de 31-12-1923 (art. 2.°, !i 2.") foi a que primeiro focalizou os rendimentos de residentes fora do país, determinando que a fonte respondesse pela arrecadação
do impôsto.
O Decreto n.O 17.390, de 26-7-1926 (art. 174 e § 2.°) repetiu a disposição referida na
nota anterior e declarou que o recolhimento do tributo deveria ser feito antes da
remessa. As taxas do Impôsto eram, então, variãvels de acôrdo com a categoria do
rendimento.
A consolidação da lEgislação do Impôsto de renda, pUblicada depois do Decreto n.O 21.554,
de 20-6-1932 (art. 174), o qual, por sua vez, foi publicado no Diário Oficial de 24-6-1932,
fixou taxa única de incidência sôbre rendimentos de domiciliados no exterior.
O Decreto-Lei n.o 4.178, de 13-3-1942 (arts. 97 e 98) declarou sujeitos ao tributo, na
fonte, quaisquer rendimentos, exceto os dos titulas ao portador, de residentes ou domiciliados no exterior, assim também considerados os residentes no país que estivessem
ausentes no exterior, por mais de 12 meses e os residentes no estrangeiro que permanecessem no território nacional por menos de 12 meses.
Pelo Decreto-Lei n.0 4.871. de 23-10-1942 (D.a. de 26-10-1942) foram excluídos da incidência do tributo as comissões pagas pelos exportadores de café aos seus agentes no
exterior.

6)
7)
8)

9)
lO)

Pelo Decreto-Lei n.O 6.340, de 11-3-1944 (D.a. de 15-3-1944) faram excluídas da incidência, também, as comissões pagas pelos exportadores de quaisquer produtos nacionais aos
seus a.Qentes no exterior.
Pelo Decreto-Lei n.O 7.885, de 21-8-1945, publicado no D.a. de 24-8-1945, foram excluídas
da Incidência as comissões pagas pelas em prêsas de na1Jegação nacionais aos seus agentes no exterior, em razão dos serviços que êstes lhes prestem naquela qualidade.
A partir de 1-1-1944, quando passou a ter vigência, no particular, a Lei n.O 5844, de
23-9-1943, os rendimentos de títulos ao portador, já tributados na fonte, se beneficiassem
domiciliados no exterior, sofreriam desconto apenas da diferença do impôsto, até perfazer a taxa aplicável aos residentes fora do país.
Face ao disposto no art. 97, b, do D.Lo. n.O 5.844/43, foram excluídos da incidência os
rendimentos de residentes no país, ausentes no exterior por motivo de estudos ou a
serviço d" Nação.
Para os efei;", da incidência de que se trata, consideram-se como residentes ou domiciliados no exterior:
a)
b)
c)

d)
11)

os residentes no país que estiverem ausentes no exterior por mais de 12 meses, salvo os domiciliados no país, ausentes no estrangeiro, a serviço da Nação
ou por motivo de estudos (Decreto-Lei n.o 4.178, de 13-3-1942 - art. 97, b);
os residentes no estrangeiro que permanecerem no território nacional por menos de 12 meses (D.L. n.O 4.178/42 - art. 97, c);
Os que continuarem a perceber rendimentos produzidos no país, a partir da
data em que fôr requerida a certidão para se retirarem definitivamente do país
(Lei 3.470/58 - art. 17, § 3.°); e
as pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no estrangeiro (D.L.
n.O 4.178/42 - art. 97, a).

A vista do estatuído nas Leis n.O 1.474/51; 2.862(56; 3.470/58 e 4.357/64, os rendimentos
percebidos pelos residentes ou domiciliados no estrangeiro, nos casos de aumento de
capit'll com reavaliação de ativo imobilizado ou com aproveitamento de reservas, submetidos a tributação excepcional, estão excluídos de nova incidência na fonte.
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A partir de 1-1-1963, face ao disposto no art. 46, da Lei n.O 4.131, de 3-9-1962, passou o
impôsto a Incidir, sob taxa específica, também, sôbre os lucros provenientes da venda
de propriedades Imóveis, Inclusive cessão de direitos, quando o proprietlírio, pessoa física ou jurídica, fôr domiciliado no exterior.
13) nos anos de 1963 e 1964, em razão do di9posto no art. 19, § 3.°, da Lei n.O 4.154, de
28-11-1962, foi cobrado, como Impôsto também, um adicional de 5% sôbre os rendimentos
de residentes ou domiciliados no exterior.
14) Os impostos anteriormente retidos na fonte ou recolhidos a título de antecipação
serão abatidos do que fôr devido pelo domiciliado ou residente no exterior.
15) É incabível á taxa específica de incidência sôbre rendimento que beneficie resídente ou
domiciliado no exterior, nos casos de deságio concedido na venda de debêntures ou
o\)ri~açôes ao portador, letras de cãmbio ou outros títulos de crédito (Decreto n. O 58.400,
de 10-5-1966 - arts. 292, 1.0 e 293, e).
16) Não incide Impôsto sôbre as diferenças em moeda corrente resultantes da atualização
à.o valor nominal unitário das Obrigaçõzs Reajustáveis Instituídas pela Lei n. O 4.357,
de 16-7-19€4.
17) N'~ o incide tributo sôbre a variação correspondente aos reajustamentos monetários de
qUe tratam o art. 109, ~ 3.°, da Lei n.O 4.504/64; o art. 1.0, § 7.° da Lei n. O 4.357/64
e o a,·t. 57. da Lei n.O 4.~80/64.
18) Nos casos de falecimento de pessoa física domiciliada no estrangeiro, o Impõsto na
fonte será recolhido em nome do espól!o até a homologação da partilha ou adjUdicação
dos bp.ns.
19) O Decreto n.O 50.929, de 8-7-1961, publicado na mesma data, que regula a contratação
de artistas estrangeiros pelas emissoras de rádio e televisão, teatros, boates e estabelecimentos congêneres, torna "obrigatório (art. 4.°) figurar sempre nos contratos firmados, cláusula em que a parte contratante deduzirá e recolherá, na forma da Lei,
o valor correspondente ao impósto sôbre a renda, retido na fonte, pelo qual ficará
12)

sempre responsável l i •
20)

21)

II -

De acõrdo com o diSposto no art. 26, da L·el n.O 4.862, de 29-11-1965, publicada a 30, não
estão sujeitos ao impôsto de renda os juros e comissões devidos a instituições financeiras e emp,êsas de seguros com sede no estrangeiro, no caso de empréstimos contraídos pelo Banco Nacional de Habitação ou por êle aprovados em favor de entidades
que integrem o sistema financeiro de habitação e destinados ao financiamento de
construção residencial.
O art. 46 da Lei n.O 4.862, citada, modificando o § 2.° do art. 97 do D.L. n.o 5.844,
de 23-9-1943, alterado pelo D.L. 7.885, de 21-8-1945, declal'ou isentos do impôsto os
seguintes rendimentos de domiciliados 110 exterior:
a) comissões pagas pelos exportadores de quaisquer produtos nacionais aos seus
agentes no estrangeiro e os juros de descontos, no exterior, de cambiais de expJrtação, e, ainda, as comissões de banqueiros inerentes às referidas cambiais;
b) rendimentos correspondentes a receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas e fluviais ou de aeronaves estrangeiras,
feitos por emprêsas nacionais, desde que tenham sido aprovados pelas autoridades competentes.

LEGISLAÇÃO

Lei n. o 4.783/23 - art. 2.0, § 2.0.
Dec. n. o 17.390/26
art. 174, § 2.0.
o
Dec. n. 21.554/32
art. 1.0 (174).
D.L. n. O 4.178/42 - art. 73; art. 97, a, b, c; art. 98; art. 100; art. 102.
D.L. n. o 4.871/42 - art. 1.0; art. 2.0.
D,L, n. o 5.844/43 - art. 73; art. 97, a, b, c, §§ 1.0 a 3,0; art. 100;
art. 102.
D.L. n. o 6.340/44
art. 1.0; art. 4.0.
D.L. n. o 7.885/45
art. 1.0; art. 2.0.
Lei n. o 154/47 - art. 1.0 (97, § 1.0); art. 27.
Dec. n. o 24.239/47 - art. 73; art. 97, a, b, c, §§ 1.0 a 3.0; art. 100;
art. 102.
Lei n. o 1.474/51 - art. 1.0, letra I (97, § 1.0).
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Lei n. o 2.354/54 -

art. 30 (97, 1.0, §§ 1.0 e 2.0, d, § 4. 0).

Dec. n. o 36.773/55 -

art. 73; art. 97, §§ 1.0 e 2.° a a d, §§ 4.° e 5.°;
art. 100; art. 102.

Dec. n. o 40.702/56 -

art. 73; art. 97, 1.0, § 1.0, § 2.0 a a d, §§ 4.0 e
5.0; art. 100; art. 102.

Lei n. o 3.470/58 - art. 17, § 3.0; art. 57; art. 77; art. 78, § 4.°; art. 83.
Dec. n. o 47.373/59 - art. 97, I, lI, § 1.0 a, b, § 2.0 a a e, §§ 4.0 e 5.0;
art. 102; art. 103.
Dec. n. o 50.929/61 - art. 4.0.
Lei n. O 4.131/62 - art. 46.
Lei n. o 4.154/62 - art. 8.0, § 9.0; art. 19, § 3.0.
Dec. n. o 51.900/63 - art. 97, 1.0, a, b, 2.0, d, § 1.0 a, b, § 2.0 a a d,
§§ 5.0, 7.0 e 8.0; art. 102; art. 103.
Emenda Constitucional n. O 7/64 - Tôda.
Lei n. O 4.357/64 - art. 1.0, § 7.0.
Lei n. o 4.380/64 - art. 57, a, b, c; art. 58, parágrafo único.
Lei n,o 4.504/64 -

art. 109, § 3.°.

Dec. n.o 55.866/65 -

art. 22, a a d, parágrafo único; art. 200; art. 208;
art. 224; art. 229, 1.0, parágrafo único, a a h;
art. 233; art. 234; art. 412; art. 413.

Lei n. o 4.862/65 -

art. 26; art. 46.

Lei n.O 4.863/65 -

art. 28.

Dec. n.o 57.585/66 Dec. n. o 58.400/66 -

III -

Todo.
art. 33; art. 261; art. 268; art. 286; arts. 292 a
300; art. 305; art. 306; art. 309; art. 310; art.
418 e parágrafos; art. 500.

PRAZOS PARA RECOLHI;MENTO

Contato da data do crédito, emprêgo,
pagamento, entrega ou remessa do rendimento ............... .. . . . . . . . . . . . . ..
VIGÊNCIA: útil, a partir de 1937 até

30 dias.
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TAXAS
de
de
de
de
de
de
de
de

1937
1-1-1944
1-1-1948
1-1-1955
1-1-1959
1-1-1963
1-1-1965
1-1-1966

até
até
até
até
até
até
até
até

31-12-1943 ................
31-12-1947 ................
31-12-1954 ................
31-12-1958 ................
31-12-1962
31-12-1964 ................
31-12-1965
31-12-1966 ................
o

•••••••••••••••

o

•••••••••••••••

8%
10%
15%
20%
25%
25%
25%
25%

+ 5% (*)
+ 2,5%

(*) No período de 1-1-1963 até 10-9-1964, ou seja, antes de entrar em
vigor a Lei n. o 4.390, de 29-8-1964, publicada em 11-9-1964, prevaleceram taxas
diferentes, nos seguintes ,casos:

a) quando se tratasse de lucros, dividendos e quaisquer outros benefícios e interêsses de ações nominativas ou de quaisquer
títulos nominativos de capital de pessoas jurídicas, percebidos por
residentes ou domiciliado R no exterior ...........................
b) quando se tratasse de lucros na venda de propriedades
imóveis, inclusive cessão de direitos, percebidos por residentes ou
domiciliados no exterior ..........................................
c) veja-se, também, o título de "Royalties e/ou rendimentos
de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes
pagos a domiciliados no estrangeiro" - UI - 4.

28%

+ 5%

28%

+ 5%

NOTAS:

1)
2)
3)

4)

As taxas incidem sôbre os rendimentos brutos.
Quando os rendimentos tiverem sido anteriormente tributados na fonte, pagarão, apenas, a diferença de taxas, se pertencentes a domiclliados no exterior.
As taxas correspondentes aos anos de 1963 e 1964 foram acrescidas de um adicional
de 5%, cobrado como impôsto também, em face do determinado no art. 19, § 3.°, da
Lei n.O 4.154/62.
No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-19'65 (D.O.
de 30-11-1965), o impõsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na forma
do Regulamento baixado com o Dec. n." 57.585, de 6-1-1966 (D.O. de 7-1-1966). nesta
publicação.

lU . 6 . RENDIMENTOS DE DOMICILIADOS NO PAÍS,
AUSENTES NO ESTRANGEIRO, A SERVIÇO
DA NAÇÃO OU POR MOTIVO DE ESTUDOS
I -

INCIDÊNCIA

o impôsto incide sôbre os rendimentos, em moeda estrangeira, recebidos pelos domiciliados no país, ausentes no estrangeiro, a serviço
da Nação ou por motivo de estudos, através da Delegacia do Tesouro
Brasileiro no exterior ou de qualquer autarquia ou sociedade de economia mista.
VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1965 até

NOTAS:
1)

A tributação da especle, feita em dólares americanos, sóbre rendimentos calculados na
mesma moeda, foi instituída pelo art. 11 e seus parágrafos, da Lei n." 4.506, de 30-11-1964,
que passou a vigorar, no caso (art. 90), a partir de 1-1-1965.

2)

A incidência é progressiva e atinge a renda liquida, para cuja determinação são admitidos os seguintes abatimentos:
a)

prêmios de seguro de vida e os destinados à cObertura de despesas com hospitalização e cuidados médicos e dentários, até 5% da renda bruta, quando comprovados;

b)

encargos de família, à razão de US$150,OO mensais, para cada dependente que
também resida no estrangeiro às expensas do contribuinte;

c)

contribuições pa"a fundos de beneficência, até 1% da renda bruta recebida
em dólares;

d)

20% a título de representação, calculados sõbre o total da remuneração, salvo
em relação aos chefes de missões diplomáticas ou m!lltares, de repartições oficiais ou órgãos de caráter permanente, caso em que as deduções serão admitidas
na base de 30%.

3)

Os contribuintes sujeitos à tributação na fonte, se não tiverem percebido no ano base
outros rendimentos de qualquer natureza, ficam dispensadOS de apresentar declaração
de rendimentos.

4)

No caso da existência de outros rendimentos além dos taxados pela forma aqui focalizada, os contribuintes deverão apresentar declaração à Delegacia do Tesouro Brasileiro
no Exterior, incluindo nela, também, os rendimentos já taxados em dólares.

5)

No caso de declaração, os rendimentos em dólares norte-americanos, tributados na
fonte, serão computados pela quinta parte de seu valor, fazendo-se a conversão em
cruzeiros, pela taxa média de dólar fiscal adotada no ano de base.

6)

O impôsto descontado na fonte, em dólares, será também convertido em cruzeiros,
pela mesma taxa do dólar fiscal, e deduzido do total apurado na declaração de rendimentos da pessoa física.
Conviria consultar o Ofício-Circular n,O 3/65, do DIR, nesta publicação.

7)
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LEGISLAÇÃO

Lei n.o 4.506/64 - art. 11, seus parágrafos, itens e alíneas; art. 90.
Dec. n.o 55.866/65 - art. 103 e parágrafo único e suas alíneas; art. 104
e seus parágrafos; art. 229, parágrafo único, c;
art. 260.
Lei n.o 4.863/65 - art. 28.
Dec. n.o 57.585/66 - Todo.
Dec. n.o 58.400/66 - art. 151, parágrafos e alíneas; art. 152 e parágrafos; art. 293, c; art. 319.

lU -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO

Contado do mês em que se torne efetivo
o crédito ou o pagamento. .............. dentro do mês
seguinte.
VIGÊNCIA: de 1-1-1965 a

IV -

TAXAS

O impôsto é cobrado de acôrdo com a seguinte tabela:
CLASSE
RENDA LÍQUIDA

Taxa

(US$ 1,00)

(%)

Até 300 .............. ..
600 .........
de 301 a
900 ..........
de
601 a
90] a 1.200 ....... .. .
de
de 1.201 a 1.500 ..........
de 1.501 a 1.800 ..........
de 1.801 a 2.200 ..........
de 2.201 a 2.700 ..........
de 2.701 a 3.400 ..........
de 3.401 a 4.200 ..........
acima de 4.200 ..........

Isento
3
5
7
9
11

13
15
17
19
21

Impôsto por
faixa de
renda
(US$ 1,00)

9,00
15,00
21,00
27,00
33,00
52,00
75,00
119,00
152,00

-

Acumulado

Taxa
média.
efetiva

(US$ ],00)

C%)

9,00
24,00
45,00
72,00
10.5,00
157,00
232,00
351,00
503,00

-

1,5
2,66
3,75
4,8
5,83
7,13
8,59
10,32
11,97

-
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VIGÊNCIAS: 1)
2)

de 1-1-1965 a 31-12-1965.
de 1-1-1966 a 31-12-1966*.

NOTA:

*

No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965

(D.a. de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na
forma do Re~ulamento baixado COm O Dec. n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966),

nesta publlcação.

111 - 7 - JUROS DE DEBÊNTURES E DE OUTRAS
OBRIGAÇÕES AO PORTADOR
I -

INCIDÊNCIA

o

impôsto de renda incide sôbre juros de debêntures e de outras
obrigações ao portador provenientes de empréstimos contraídos, dentro ou fora do país, pelas sociedades anônimas nacionais ou estrangeiras, que operem em território nacional.
VIGt:NCIA: útil, a partir de 1937 até

NOTAS:
A Lei n.O 3.979, de 31-12-1919, que aprovou o orçamento para o exercício de 1920, focalizou, pela primeira vez no Brasil, a tributação dos juros de debêntures, taxando-os
à razão de 5%, sob o título de "Impôsto sôbre a Renda".
2) O artigo 176, do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 17.390, de 26-7-1926, mandava fôsse incluído na "declaração de renda global" o rendimento tributado na fonte,
para os efeitos do impôsto complementar e progressivo e, também, para compensação
(ou restituição) do impôsto a pagar, daquele montante que houvesse sido cobrado
na fonte (art. 175, § 3.° do regulamento citado).
3) Pelo Decreto n.O 21.554, de 20-6-1P38, foi suprimido o art. 176, do Decreto n.O 17.390/26
e daí em diante passou o rendimento a ser taxado apenas na fonte.
4) A partir do ano de 1963, quando entrou em vigor, no particular, a Lei n.O 4.154, de
28-11-1962, regulamentada pelo Decreto n.O 51.900, de 10-4-1963, goza o beneficiário do
rendimento do direito de Identificar-se ou não, perante a fonte pagadora. Identificando-se, mediante o preenchimento de declaração de propriedade, aprovada pelo DIR
(O.S. n.O 3, de 5-2-1963, nesta publicação), sofrerá Incidência menor e deverá incluir
o rendimento na declaração devida para o exercício seguinte ao ano do recebimento,
abatendo, do impôsto nela apurado, o montante que houver sido descontado na fonte.
Não se identificando o beneficiário, o rendimento sofrerá Incidência maior e não será
incluído na declaração.
5) Nos anos de 1963 e 1964, além do impôsto, foi cobrado, também, adicldnal de 5%, por
fôrça do estatuído no art. 19, § 2.° da Lei n.O 4.154 de 28-11-1962.
6) Se a fonte não preencher o formulário de declaração de propriedade ou o fizer por
forma que não possa ser Identificado o beneficiário, responderá pela diferença do Impôsto, como se não tivesse havido identificação.
7) A Lei n.O 4.728, de 14-7-1965, em seu artigo 54, I, reduziu a percentagem da incidência,
no caso de beneficiário identificado. Veja-se, também, sôbre o assunto, a O.S. n.O 16,
de 28-7-65, do DIR, nesta publicação.
1)

II -

LEGISLAÇÃO

Lei n. o 3.979/19 - art. 1.0.
Dec. n. o 17.390/26 - art. 175 e parágrafos; art. 176.
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Dec. n. o 21.554/32 - art. 1.0.
D.L. n. O4.178/42 - art. 96,2.°, d; art. 99; art. 102.
D.L. n. o 5.844/43 - art. 96, 2.0, d; art. 99; art. 102.
Dec. n. o 24.239/47 - art. 96, 2.0, e; art. 100; art. 102.
Lei n. o 1.474/51 - art. 1.0, H.
Dec. n. o 36.773/55 - art. 96, 2.°, b; art. 100; art. 102.
Dec. n. o 40.702/56 - art. 96, 6.0; art. 100; art. 102.
Dec. n. o 47.373/59 - art. 96, 6.0; art. 102; art. 103.
Dec. n. o 51.900/63 - art. 96, 6.°; art. 102; art. 103.
Lei n. o 4.357/64 - art 18.
Lei n.o 4.506/64 Dec. n.O 55.866/65 -

art. 87.
art. 236, 4.0; art. 237, a e b, §§ 2.0 e 3.0; art. 243;
art. 244 e § 5.0; art. 247.

Lei n.o 4.728/65 -

art. 54, I e II e parágrafo único.

Lei n.o 4.863/65 -

art. 28.

Dec. n.o 57.585/66 Dec. n. o 58.400/66 -

III -

Todo.
art. 213, § 2.0; art. 301, 2.0, d e § 4.0; art. 302,
a e b e §§ 2.° a 4.0; art. 309; art. 310 e § 5.0; art.
313.

PRAZO para recolhimento

Contado da data do vencimento dos juros,
ou seja, da data em que o beneficiário adquire
o direito ao recebimento. ..................
VIGÊNCIA: útil, a partir de 1937 até

30 dias.
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Contado do mês do efetivo pagamento ou
crédito do rendimento, quando o beneficiário
optar pela não identificação, quanto à diferença excedente da alíquota normal. ........

dentro
guinte.

do

mês

se-

VIGÊNCIA: de 1-1-1965 até
IV -

TAXAS
De

de
de

1937 até 31-12-1947
1-1-1948 até 31-12-1956
1-1-1957 até 31-12-1962

8%
15%
21%

Beneficiário identificado:

de 1-1-1963 até 31-12-1964
de 1-1-1965 até 15 -7-1965
de 16-7-1965 até 31-12-1965
de 1-1-1966 até 31-12-1966

21%
21%
15%
15%

+

5%

+

1,5%

45%
60%
60%

+

5%

+

6%

Beneficiário não identificado:

de 1-1-1963 até 30- 6-1964
de 1-7-1964 até 31-12-1965
de 1-1-1966 até 31-12-1966

NOTAS:

1)

No cálculo do lmpôsto devido pela pessoa física, de acôrdo com a sua declaração anual,
será abatida do total apurado a importância do tributo que houver sido retida na
fonte relativamente a rendimento de contribuinte identificado (art. 3.°, § 5.°, da Lei
n.O 4.154/62).

2)

A partir do ano de 1963 até 31-12-1964, o beneficiário passou, para evitar taxa mais
onerosa, a ter que se identificar dentro do prazo do recolhimento do tributo. Após o
advento da Lei n.O 4.506/64 (art. 87), ,ómente será devida a taxa mais elevada, quanto
à diferença excedente da taxa normal, no momento do efetivo pagamento ou crédito
dos rendimentos.
Relativamente às taxas de Incidência a partir de 16-7-1965, vejam-se o art. 54, I e lI,
da Lei n.O 4.728, de 14-7-1965 e a O.S. n." 16/65 do DIR, nesta publlcação.

3)
4)

No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.O.
de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado COm Um adicional de 10% na forma
do Regulamento baixado com o Dec. n.o 57.585, de 6-1-1966 (D.O. de 7-1-1966), nesta
publlcação.

IH - 8 - JUROS E PRÊMIOS DE TÍTULOS AO

PORTADOR DA DÍVIDA PÚBLICA
I -

INCID:Ê:NCIA

O impôsto incide, desde 1939, sôbre o valor dos juros pagos e, desde
1963, também sôbre o valor dos prêmios atribuídos aos títulos ao portador, salvo os que gozarem de imunidade fiscal expressa em lei federal.
VIG:Ê:NCIA: sôbre juros:
a partir de 24-3-1939 até

sôbre prêmios:
a partir de 1-1-1963 até

NOTAS:

1)

2)
3)

4)

II -

A tributação de juros foi instituída pelo art. 26. do D.L. n.o 1.168. de 22-3-1939. publicado no D.a. de 24-3-1939; a tributação dos prêmios foi determinada pelo art. 30
da Lei n.o 4.154. de 28-11-1962. publicada no D.a. de 30-11-1962 e entrou em vigor a
partir de 1-1-1963 (art. 36. da lei citada).
O impôsto não incidirá sôbre os juros (incidirá sôbre os prêmios) de títulos da dívida
pÚblica fede-a!. estadual ou municipal. subscritos voluntàriamente (art. 55, § 1.0, da
Lei n.o 4.728/65).
Equipara-se a juros de títulos da divida pública, ao portador, para os efeitos da Incidência do impôsto de renda. a bonificação. de 25%, a que se refere o § 3.° do art. 3.°
da Lei n.O 1.474/51 (empréstimo compulSório), em face do que estabelece o art. 5.°,
§ 1.0 da Lei n.O 1.628, de 20-6-1952.
A partir de 30-11-1965, data da pUblicação da Lei n.O 4.862. de 29-11-1965 (art. 25. § 1.0).
não só não mais Incide o impôsto de fonte nos juros como, também, nos prêmios de
títulos da dívida pública, federal, estadual e municipal, ao portador, quanda êste se
Identifica.

LEGISLAÇAO

D.L. n. O 1.168/39 D.L. n. O 4.178/42 D.L. n. O 5.844/43 Dec. n. o 24.239/47
Lei n. o 1.474/51 Lei n. O 1.628/52 -

art. 26 e parágrafos.
art. 96, 1.0; art. 99; art. 102.
art. 96, 1.0; art. 99; art. 102.
- art. 96, 1.0; art. 99; art. 102.
art. 1.0, H.
art. 5.0, § 1.0.
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Dec. n. o 36.773/55 - art. 96, 1.0; art. 100; art. 102.
Dec. n.o 40.702/56 - art. 1.0; art. 100; art. 102.
Dec. n.o 47.373/59 - art. 96, 1.0; art. 102; art. 103.
Dec. n. O 51.900/63 - art. 96, 1.0; art. 102; art. 103.
Dec. n.o 55.866/65 - art. 236, 1.0; art. 243; art. 244.
Lei n. O 4.728/65 - art. 55, § 1.0.
Lei n. O 4.862/65 - art. 25, § 1.0.
Lei n. O 4.863/65 - art. 28.
Dec. n. o 57.585/66 - Todo.
Dec. n. o 58.400/66 - art. 301, 1.0; art. 309; art. 310.

UI -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO

Contado da data do sorteio dos prêmios ou da data do pagamento
dos juros.
VIGÊNCIA: Para o caso de juros:
de 24-3-1939 até .................. .

30 dias.

Para o caso de prêmios:
de 1-1-1963 até ................... .

30 dias.

IV -

TAXAS
De 1-1-1939 até 31-12-1943
de 1-1-1944 até 31-12-1965
de 1-1-1966 até 31-12-1966

4%

6%
6%

+ 0,6%

NOTAS:

1)

O D.L. n.o 5.844, de' 23-9_1943, passou a vigorar a partir de 1-1-1944 (v. art. 207).

2)

Não mais incide o impôsto sôbre os juros e prêmios de títulos ao portador, quando
êste se identificar (art. 55, § 1.0, da Lei n.O 4.728/65 e art. 25, § 1.0, da Lei n.O 4.862,
de 29-11-1965 - D.a. de 30-11-1965).
No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.o 4.863, de 29-11-1965 (D.a.
de 30-11-1965), o Impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na forma
do Regulamento baixado com o Dec. n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966). nesta
publicação.

3)

IH·9· JUROS E PRÊMIOS DE TÍTULOS
NOMINATIVOS DA DÍVIDA PÚBLICA
I -

INCIDÊNCIA

o impôsto incide sôbre juros e prêmios dos títulos nominativos da
dívida pública federal, estadual ou municipal, salvo os que gozarem
de imunidade fiscal expressa em lei federal.
VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1963 até 29-11-1965.

NOTAS:

1)

A tributação em tela foi instituída pelo art. 29 da Lei n.o 4.154, de 28-11-1962, e passou
a vigorar a partir de 1-1-1963 (art. 36).

2)

O rendimento tributado na fonte deve ser incluído na declaração do beneficiário (cédula "B") que compensará no impôsto a pagar o que houver sido retido.

3)

O impôsêo não incidirá sôbre os juros (incidirá sôbre os prêmios) da divida pública
federal, estadual ou municipal, subscritos voluntàriamente (art. 55, § 1.0, da Lei
D.a. de 16-7-1965).

n.O 4.723, de 14-7-1965 4)

LI -

A partir de 30-11-1965, data da pUblicação da Lei n.o 4.862, de 29-1-1965, face ao determinado no seu art. 25, o impôsto de renda não mais será descontado na fonte sôbre
juros e prêmios de tit1J.los nominativos da divida pública federal, estadual e municipal.

LEGISLAÇÃO

Lei n. o 4.154/62 -

art. 29; art. 36.

Dec. n. O 51.900/63 - art. 24, § 3.0, f; art. 98, 2.0; art. 102; art. 103.
Dec. n. o 55.866/65 - art. 239, 1.0, § 4.0; art. 243; art. 244.
Lei n. o 4.728/65 - art. 55, § 1.0.
Lei n. O 4.862/65 -

art. 25.
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lU -

PRAZO PARA RECOLHWENTO

Contado da data do pagamento ou
entrega do rendimento ............. 30
VIG~NCIA:

IV -

93

dias.

de 1-1-1963 até 29-11-1965

TAXAS
De 1-1-1963 até 29-11-1965

6%

NOTA:

A partir de 30-11-1965, com o estabelecido no art. 25 da Lei n. o 4.862, de 29-11-1965,
não mais ficou sujeito (J rendimento ao Impôsto na fonte.

IH - 10 - JUROS PAGOS POR PESSOAS JURÍDICAS

A PESSOAS FÍSICAS
I -

INCIDÊNCIA

o impôsto incide sôbre as importâncias pagas ou creditadas, mensalmente, por pessoas jurídicas a pessoas físicas.
VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1965 até

NOTAS:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

II -

A tributação da espécie foi instituída pelo art. 13, alínea b, da Lei n.O 4.506, de
30-11-1964, publicada na mesma data, devendo ser aplicada a partir de 1-1-1965, face
ao disposto no art. 90 do mesmo diploma legal.
O impôsto, no exercício de 1965, incidiu sôbre montantes excedentes a Cr$ 15.000 em
cada semestre, limite sujeito à atualização anual, na forma prevista no art. 3.°, da
Lei n.O 4.506 citada.
Pelo Decreto n." 21.554, de 20-6-1938, foi suprimido o art. 176, do Decreto n.O 17.390/26
na fonte será abatido do que fôr apurado na declaração anual da pessoa física, cabendo
a devolução do excesso eventualmente encontrado.
As disposições da Lei n.O 4.506/64, citadas, estão incorporadas ao Regulamento aprovado pelo Decreto n." 58.400, de 10-5-66, dêle constando nos arts. 125, a e 126.
A Lei n.O 4.862, de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965 (art. 24), determina que o impôsto de renda arrecadado na fonte, como antecipação do que fôr apurado na declaração de rendimentos, será restituído, mediante requerimento formulado pelo próprio
contribuinte ou seu procurador, se a declaração respectiva, do exercício seguinte, apresentar resultado negativo.
Durante Os exercícios de 1966 e 1967, na forma determinada pelo art. 28 da Lei n.O 4.862,
citada na nota anterior, o impôsto não incidirá sôbre os rendimentos das letras imobiliárias previstas no art. 44 da Lei n.O 4.380, de 21-8-1964, quando adquiridas voluntàriamente, dispensada, no mesmo período, a exigência da identificação do portador.
O Decreto-Lei n.O 13, de 18-7-1966 (D.a. da mesma data), em seu art. 2.°, declara que
os Bancos autorizados pelo Banco Central da República do Brasil pOderão receber depósitos cOm correção monetária, a prazo fixo mínimo de 180 dias, com isenção do
impôsto de renda sôbre os respectivos juros, no exercicio de 1967, desde que tais l.:Iepósitos se façam até 31-12-1966. A Resolução n." 31, de 30-7-1966, do Banco Central da
República do Brasil (D.a. de 2-8-1966), autoriza o recebimento de depósitos de pessoas
físicas.

LEGISLAÇÃO

Lei n. o 4.506/64 - art. 3.0; art. 13, b e § 2.0.
Dec. n. O 55.866/65 - art. 80, b; art. 81; art. 82; art. 431.
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Dec. n.o 56.284/65 - art. 23.
Lei n. o 4.862/65 - art. 7.0; art. 24; art. 28.
Lei n. o 4.863/65 - art. 28.
Dec. n.o 57.585/66 - Todo.
Dec. n. o 58.400/66 - art. 125, a; art. 126; art. 127; art. 478, parágrafo
único; art. 503.
D.L. n. o 13/66 - art. 2.0.

III -

PRAZOS PARA RECOLHIMENTO

Contado do mês em que
houver sido pago ou creditado o rendimento ao respectivo beneficiário. .......

dentro do mês
seguinte.

VIGÊNCIA: de 1..,1-1965 até

NOTAS:

1)

Se se verificarem, dentro de um semestre, diversOs pagamentos, o impôsto incidirá sôbre
o total quando aquêle fôr superior ao limite regulamentar (art. 3.° da Lei n.O 4.506;'64
e nrt. 126, a, do Decreto n.O 58400/66).
De acôrdo com o art. 7.° da Lei n.O 4.862, de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965, o
impôsto descontado e retido mensalmente pelas fontes pagadoras poderá ser recolhido
aos cofres públ1cos, a juizo do Ministro da Fazenda, dentro do trimestre seguinte ao
mês a que corresponder.

2)

IV -

TAXAS
de 1-1-1965 até 31-12-1965
de 1-1-1966 até 31-12-1966

10%
10%

+ 1%

NOTA:

No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863. de 29-11-1965
renda será cobrado com um adicional de 10% na
forma dO Regulamento baixado com o Dec. n." 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966),
nesta publicação).

(D.a. de 30-11-1965), o impôsto de

In - 11 - DESÁGIO DE TÍTUIJOS AO PORTADOR
INCIDÊNCIA

I -

o impôsto incide sôbre o deságio em relação ao valor nominal de
emissão, ou ao valor de aquisição, concedido na venda ou colocação no
mercado, por pessoa jurídica, de debêntures ou obrigações ao portador,
letras de câmbio ou outros títulos de crédito.
VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1963 até

NOTAS:
A tributação da espécie foi instituída pela Lei n." 4.154/62 (artigo 8.°, a), passando a
vigorar (art. 36) a partir de 1-1-1963.
2) A incidência alcançava os deságios que beneficiassem pessoas físicas ou jurídicas, das
últimas excetuando-se, apenas, as imunes ou isentas do impõsto de rpnda (art. 8.0,
§ 10, da Lei n.O 4.154/62).
3) Pela Lei n.O 4.154/62 (art. 8.°, § 2."), os deságios percebidos pelas pessoas físicas seriam
incluídos na cédula "H" de suas declarações, abatendo-se do impôsto a pagar aquêle
que houvesse sido descontado na fonte.
4) Não havia, na Lei n." 4.154/62, referência expresSa ao deságio das Letras do Tesouro,
embora pUdesse ser êle subentendido, àbviamente, entre os "outros títulos de crédito",
A Lei n." 4.242/63 (art. 72, § 2.°, c), entretanto, reportou-se àquelas letras, para submeter o seu rendimento, em igualdade de condições com os demais títulos de crédito,
à incidência do empréstimo compulsório. Não há dúvida, portanto, de que também o
deságio das Letras do Tesouro foi objeto da incidência do impôsto de renda na fonte.
5) O art. 77, da Lei n.o 4.242/63, declarou que o deságio ficava sujeito, tão sómente, ao
desconto do impôsto na fonte. Vale dizer que não chegou a ter aplicação a exigência
referida na nota 3, porque, tributáve! na fonte a partir do ano de 1963, o deságio
obtido figuraria nas declarações das pessaas físicas beneficiadas (art. 8.°, § 2.°, da Lei
n." 4.154/62), a partir do exercício de 1964, quando, então, o rendimento, por fôrça
do art. 77 citado, estava suieito tão sómente ao desconto do impôsto na fonte.
6) Em conseqüênoia também do disposto no art. 77, da Lei n." 4.242/63, não chegou a
ter aplicação, no caso da pessoa jurídica beneficiária, a inclusão do rendimento de
desági03 entre as parcelas componentes do lucl'O tributável, porque, já em 1963, estava
o aludido rendimento sujeito tão sómente ao desconto do impósto na fonte.
7) Prevaleceu, desde a instituição da incidência, e prevalece ainda, taxa maior relativamente ao impôsto sôbre deságio de beneficiário não identificado, segundo a regra estabelecida pelo § 2.", do art. 3.", da Lei n.o 4.154/62.
8) As pessoas jurídicas - segundo estatui o art. 3.", c, da Lei n." 4.154/62 - sómente deverão pagar os rendimentos a que se reporta o art. 8.°, a, do mesmo diploma legal,
mediante recibo do beneficiário. E:ste documento servirá como prova subsidiária da
propriedade dos títulos e ficará isento do impô,to do sêlo, devendo ser mantido em
sigilo por tôdas as pessoas que tomarem parte nos serviços do impõsto de renda
(art. 3.", § 1.", da Lei n.O 4.154/62).
9) Se não fôr possível identificar-se o beneficiário pelo recibo do deságio, a fonte responderá pelo recolhimento do impôsto como se não tivesse havido identificação.
10) A Lei n.O 4.506/64 (art. 20, § 3.°) considera deságio a diferença, para menos, entre
o valor nominal do título e o preço da venda, ou, no caso de revenda, entre o valor
de aquisição e o da respectiva alienação, qualquer que seja a pessoa adquirente.
11) Regulamentando o art. 20, § 2.0, da Lei n.O 4.506/64, o Decreto n." 55.866/65 - art. 188
- declara que, nos exercícios de 1965 e 1986, o deságio auferido pelas pessoas jurídicas
em operações de compra e vencla de debêntures, letras de câmbio ou outros títulos
1)
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de crédito, fica sujeito, tão somente, ao desconto do impôsto na fonte, devendo o mesmo rendimento ser excluído do lucro real, para efeitos de tributação, Assim, a partir
do exercício de 1967, inclusive, passarão os rendimentos em causa a sofrer normal tributação em pOder da pessoa jurídica beneficiada,
12)

13)

Com base também no art, 20, § 2.°, da Lei n.O 4.506/64, o Decreto n.O 55.866/65 art. 27, § 5.° - declara não se equiparar a juros, para efeito de tributação, nos exercícios de 1965 e 1966, na declaração de pessoa física, o deságio obtida na compra, à
pessoa jurídica, de debêntures, letras de câmbio ou outros títulos de crédito, rendimento que, naquele período, fica sujeito, tão somente ao desconto do impôsto na fonte.
A partir do exercício de 1967, portanto, os rendimentos aqui focallzados passarão a
sofrer a tributação normal pela declaração da pessoa física beneficiada.
Na apuração do lucro real das firmas ou sociedades que tiverem adquirido, com deságio, títulos de crédito, o impôsto pago na fonte será computado como custo dos valôres
mobiliários negociados (art. 189, § 1.0 do Decreto n.O 55.866/65 e art. 215, § 1.0, do Decreto n.O 58.4()!J/66).

14)

No caso de operações de compra e venda de títulos de crédito, com deságio, os prejuízos verificados não poderão ser compensados com lucros de outras fontes (art. 189,
§ 2.°, do Decreto n.O 55.866/65 e art. 215, § 2.°, da Decreto n.O 58.400/66).

15)

Compete a retenção do impôsto sôbre deságio à pessoa jurídica que suportar o seu
ônus em títulos de crédito, qualquer que seja a forma de sua participação, inclusive
como emitente, aceitante, colocadora ou vendedora (art. 8.°, § 11, da Lei n.O 4.154/62).

16)

A partir de 1-1-1967, na circulação de títulos negociados com deságio, o impôsto não
incidirá, na fonte, nos deságios concedidos entre pessoas jurídicas, mas a primeira
pessoa jurídica que vender ou revender o título a pessoa física deverá reter o impôsto
(15% art. 53 e seu § 8.°, da Lei n.O 4.728/65), exigir a identificação do adquirente
e o recibo relativo ao deságio, declarar no título a retenção do impôsto e o montante
do deságiO, fornecer ao beneficiário declaração da retenção tlo impôsto, da qual constarão identificação do título e as datas da negociaçãa e do vencimento (art. 53, §§ 2.°
e 8.0, da Lei n.O 4.728/65).

Quando houver, a partir de 1-1-1967, r.o título, anotação de retenção do impôsto, poderá êle circular entre pessoas jurídicas e físicas sem nova incidência, salvo se uma
pessoa jurídica revendê-lo a pessoa física, com deságio superior ao tributado, devendo,
no caso, o impôsto incidir sôbre a diferença (art. 53, §§ 3.° e 8.°, da Lei n.O 4.728/65).
18) A partir de 1967, a pessoa física beneficiária do deságio deverá incluí-lo, obrigatôriamente, na sua declaração anual de rendimentos, classificando-o COmo juros (art. 27,
letras a e b e § 5.° do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 55.866/65), e fazenda a compensação do impôsto retido na fonte, com o que fôr devido pela declaração (art. 53,
§§ 4.° e 8.°, da Lei n.o 4.728/65 e arts. 41, a e b; 42, e; 43 do Decreto n.O 58.400;'66).
17)

19)

Se o prazo entre a aquisição e o vencimento do título fôr superior a 12 meses, a
pesQoa física beneficiária do primeiro deságio, quando identificada, poderá abater da
renda bruta respectiva, na sua declaração anual, a importãncia correspondente à correção monetária do capital apllcado na obrigação ou letra de câmbio, observando o
seguinte:
a) proceder-se-á à correção tendo em mira as datas de aquisiçãO e llquidação do
título, segundo os coeficientes fixados pelo CNE, para Obrigações do Tesouro;
b)

a data de aquisição e o seu valor serão comprovados através da declaração
de retenção do impôsto. Esta nota pOderá apllcar-se a partir de 1966, se o betleficiário do rendimento identificar-se perante a fonte pagadora e incluir o
deságio em sua declaração, caso em que, também, pOderá abater, do impôsto
a pagar pela declaraçã;:" aquêle que houver sido retido na fonte (art. 53, §§ 5.°
e 8.°, da Lp.i n.o 4.728/65).

a partir de 1-1-1967, os lucros obtidos por pessoas jurídicas na aquisição e revenda,
ou liquidação, de obrigações e titulas cambiaiS, integrarão o respectivo lucro real
sem compensação do impôsto retido na fonte e com a dedução da correção monetária,
admitida como indicado na nota anterior (art. 53, §§ 6." e 8.°, da Lei n.O 4.728/65).
21) Para efeito da declaração anual da renda, o rendimento dos títulos (deságio), considera-se percebido no ano de sua liqUidação (art. 53, §§ 7.° e 8.", da Lei n.O 4.728/65).
22) A partir de 1.0 de janeiro de 1967, não poderá o beneficiário do deságio optar por sua
não identificação.
23) O diploma legal - repetidas vêzes citado nos itens anteriores - que disciplina o mercado de capitais e determina medidas para o seu desenvolvimento, estabeleceu conceituação bem rígida do que se deve entender como deságio (art. 53, §§ 1.0 e 8.°).
24) Não estão sujeitos ao desconto do impôsto, na fonte, a que 5e refere o art. 292, inciso 1.0, do Regulamento aprovada pelo Decreto n.O 58.4!JO, de 1966, os rendimentos de
residentes ou domiciliados no estrangeiro de que trata o art. 305, do mesmo regUlamento (art. 293, e, também do aludido regulamento).
25) Durante os exercícios financeiros de 1966 e 196'7, na forma recomendada pelo art. 28,
da Lei n.O 4.862, de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965, o impôsto não incidirá sôbre
os rendimentos, Inclusive deságios, das letras imobillárias a que se refere o art. 44,
da Lei n." 4.380, de 21-8-1964, quando adquiridas vOluntàriamente, dispensada, no mesmo período, a eXigência de identificação de que trata o art. 3.°, da Lei n.O 4.154,
de 28-11-1962.
26) Veja-se, nesta publicaçãa, a Portaria Ministerial n.O Gb. 206, de 21-6-1966, relativa a
dispensa de penalidades fiscais pela falta de retenção e recolhimento do Impôsto de
Renda, no caso de emissões ou aceites irregulares de Títulos Cambiais.
20)

MANUAL DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE -lII-11

98

II -

LEGISLAÇÃO

Lei n. o 4.154/62 - art. 3. 0, c, §§ 1.0 e 2. 0; art. 8. 0, a, §§ 2. 0, 10 e 11.
Dec. n. o 51.900/63 - art. 98, 4. 0, a, §§ 9.0 a 11; art. 102; art. 103 e
seu § 11.
o
Lei n. 4.242;'63 - art. 72, § 2.0, c; art. 77 e parágrafo único.
Lei n. O 4.357/64 - art. 18.
Lei n. o 4.506/64 - art. 20, §§ 2. 0 e 3. 0.
Dec. n. o 55.866/65 - art. 27, a e b, § 5. 0 ; art. 188; art. 189, §§ 1.0 e 2. 0 ;
art. 229, parágrafo único, e; artigo 237, c e § 1.0;
art. 239,2. 0, a e § 1.0; art. 241; art. 243, § 2. 0; art.
247.
Lei n. O 4.728/65 - art. 53 e parágrafos.
Lei n. o 4.862/65 - art. 28.
Lei n. o 4.863/65 - art. 28.
Dec. n. o 57.585/66 - Todo.
Dec. 58.400/66 - art. 41, a e b; 42, e; art. 43; art. 214; art. 215, §§
1.0 e 2. 0; art. 293, e e j; art. 302, c e § 1.0; art. 305
e §§ 1.0 a 4. 0 ; art. 306, § 1.0 e alíneas e § 2.0; art.
309, § 2. 0; art. 313.

III -

PRAZOS PARA RECOLHIMENTO

Contado da data da operação em
que se apurar o deságio ............

30 dias

VIGÊNCIA: de 1-1-1963 a

IV -

TAXAS
Beneficiário identificado

de 1-1-1963 a 31-12-1965
de 1-1-1966 a 31-12-1966

15%
15%

+

1,l'>%
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Beneficiário não identificado

de 1-1-1963 a 30 -6-1964 ....................
de 1-7-1964 a 31-12-1965 .....................
de 1-1-1966 a 31-12-1966
•

•

•

•

•

>

•

•

•

~

•

..

•

•

•

..

•

•

•

45%
60%
60%

+

6%

NOTA:

No ano de 1966, à vista do detenninado no art. 28, da Lei n.O 4.863. de 29-11-1965

(D.O. de 30-11-1965). o impôsto de renda será cohrado com um adicional de 10% na
forma do Regulamento baixado com o Dec. n.o 57.585. de 6-1-1966 (D.O. de 7-1-1966).

nesta publicação.

UI - 12 - RENDIMENTOS DE PARTES BENEFICIÁRIAS
NOMINATIVAS, PERTENCENTES A
PESSOAS FÍSICAS
I -

INCID:ÊNCIA

o impôsto incide sôbre os rendimentos excedentes, anualmente, a
três vêzes o salário mínimo fiscal, nos anos de 1963 e 1964, e a
Cr$ 126.000, a partir de janeiro de 1965 (sujeito êste limite à correção
anual), atribuídos a partes beneficiárias nominativas, pertencentes a
pessoas físicas. Também se computa como rendimento, o valor de resgate das partes beneficiárias, quando tenham sido emitidas gratuitamente ou a diferença entre o valor de custo e o de resgate, no caso de
alienação.
VIG:ÊNCIA: a partir de 1-1-1963 até

NOTAS:

1)
2)

P. tributação em tela foi instituída pelo art. 12 da Lei n.O 4.154, de 28-11-1962 e passou
a prevalecer, efetivamente, a 1-1-1963, quando entraram em vigor as novas taxas de
inCidência.
Nos anos de 1963 e 1964, os salários mínimos fiscais vigorantes foram os seguintes:

De

1-1-1963 a 23- 2-1964 -

de 24-2-1964 a 31-12-1964 3)

4)
5)

II -

Cr$ 21.000
Cr$ 42.000

A partir de 1-1-1965, foi fixado em' Cr$ 126.000 O limite anual para a não incidência,
limite que está, outrossim, sujeito à atualização em função dos coeficientes de correção monetária estabele"idos pelo CNE, desde que os índices gerais de preços se elevem acima de 10% ao ano ou de 15% em um triênio (V. art. 3.° e seu parágrafo único
da Lei n.o 4.506, de 30-11-1964).
O benefício atribuído às partes beneficiárias ao portador pelo art. 54, da Lel n.O 4.728,
de 14-7-1965, não alcança os rendimentos das partes beneficiárias nominativas, pertencentes a pessoas físicas, que continuam recebendo o mesmo tratamento fiscal.
A Lei n.O 4.862, de 29-11-1965, publlcada em 30-11-1965 (art. 24), determina que o impôsto de renda arrecadado na fante, como anteCipação do que fôr apurado na declaração de rendimentos, será restituído, mediante requerimento formulado pelo prôprio
contribuinte ou seu procurador, se a declaração respectiva, do exercício seguinte, apresentar resultado negativo.

LEGISLAÇÃO

Lei n. o 4.154/62 - art. 12 e seu § 2.0.
Dec. n. o 51.900/6,'3 - art. 98, 3.°, I; art. 102; art. 103.
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Lei n.o 4.506/65 Dec. n.o 55.866/65
Lei n. o 4.862/65 Lei n. o 4.863/65 Dec. n. o 57.585/66
Dec. n.o 58.400/66

In -

101

art. 3.0 e seu parágrafo único.
- art 80, e; art. 81; art. 82.
art. 24.
art. 28.
- Todo.
- art. 125, d e § 3.0; art. 126; art. 127.

PRAZO PARA RECOLHIMENTO

a)

Contado da data do pagamento,
crédito, emprêgo, remessa ou entrega do rendimento. .........

30 dias.

VIGÊNCIA: De 1-1-1963 até 31-12-1964

b)

Contado do mês em que se efetuar o pagamento ou se colocar
o rendimento à disposição do
beneficiálio .................. dentro do mês
seguinte.

VIGÊNCIA: De 1-1-1965 até

IV -

TAXAS

De 1-1-1963 até 31-12-1965
de 1-1-1966 até 31-12-1966

10%
10%

+

1~~

NOTA:
No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n." 4.863, de 29-11-1965
(D.a. de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na
forma do Regulamento baixado com o Dec. n.O 57.58.5, de 6-1-1966 (D.a, de 7-1-1966),
nesta publicação.

lU -13 - RENDIMENTOS DE PARTES BENEFICIÁRIAS
NOMINATIVAS, PERTENCENTES A
PESSOAS JURÍDICAS
INCID~NCIA

I -

o

impôsto incide sôbre os interêsses e quaisquer outros rendimen·
tos de títulos nominativos denominados "partes beneficiárias" ou "partes de fundador", quando pertencentes a pessoas jurídicas.
VIG~NCIA:

a partir de 1-1-1963 até

NOTAS:
1)

2)

3)
4)

A tributação em causa foi instituída pela Lei n." 4.154. de 28 de novembro de 1962
(art. 8.°, c) que, no particular, vigorou a partir de 1-1-1963 (art. 36).
Os sócios ou acionistas beneficiados com a distribuição dos rendimentos de partes
beneficiarias, compensarão em sua declaração pessoal o impôsto descontado na fonte,
quando tais rendimentos houverem sido pagos à sociedade que os distribuiu ou a uma
terceira que, por seu turno, os tiver distribuído àquela.
A compensação de que trata a nota anterior aplica-se, também, aos casos em que o
impôs to deva ser descontado pela fonte ao pagar, creditar, empregar, remeter ou entregar as rendimentos às pessoas físicas beneficiárias.
Os rendimentos aqui focalizados não poderão ser absorvidos em mais de 10% de seu
valor pelas deduções do lucro bruto da pessoa jurídica que os receber, não computados
nessas deduções os tributos de qualquer natureza. Excetuam-se da restrição as sociedades de investimentos e as companhias ele seguros e ele capitalização.

LEGISLAÇÃO
Lei n. o 4.154/62 - art. 8. 0 , c, §§ 3. 0 a 5. 0 ; art. 36.
Dec. n. O 51.900/63 - art. 98, 4. 0 , c, §§ 6. 0 a 8. 0 ; art. 102; art. 103.
Dec. n. o 55.866/65 - art. 239, 2. 0 , c e § 3. 0 ; art. 240 e parágrafo único;
art. 242; art. 243; art. 244.
Lei n. O 4.863/65 - art. 28.
Dec. n. o 57.585/66 - Todo.
Dec. n. o 58.400/66 - art. 307, b, e §§ 2. 0 a 5. 0 ; art. 309; art. 310.
II -
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In -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO

Contado da data em que fôr autorizado, por qualquer forma, o
pagamento, crédito etc., do rendimento.
VIGÊNCIA: de 1-1-1963 até

IV -

30 dias.

TAXAS
De 1-1-1963 até 31-12-1965
de 1-1-1966 até 31-12-1966

15%
15%

+

1,5%

NOTA:

No ano de 1966. à vista do detenninado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965
(D.a. de 30-11-1965i, o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na
forma do Regulamento baixado com o Dec. 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), nesta
pUblicação.

III - 14 - RENDIMENTOS DE AÇÕES E DE PARTES
BENEFICIARIAS OU DE FUNDADOR,
AO PORTADOR
I -

INCIDÊNCIA

o impôsto incide sôbre os dividendos e quaisquer bonificações atribuídas às ações ao portador ou interêsses e quaisquer outros rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador ao portador. Considera-se,
também, como reridimentos as bonificações em ações novas e os interêsses além dos dividendos atribuídos aos titulares de ações ao portador,
nos casos de valorização do ativo ou de utilização de quaisquer fundos,
inclusive os de amortização, de depreciação ou de reavaliação do ativo.
Também incide o impôsto sôbre a utilização de fundos ou lucros, a
título de amortização de ações ao portador, sem redução do capital.
VIGÊNCIA: útil, a partir de 1937 até

NOTAS:
1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

Pela primeira vez, no Brasil, tributou-se o dividendo de açóes de "bancos, companhias
e sociedades anónimas", pela Lei n." 25, de 30-12-1891, que aprovou o Orçamento da
Receita para o exercício de 1892. A taxa era de 1 1/2% e o tributo foi classificado
como "Sêlo do PaDel".
Pela Lei n." 2.559. de 22-7-1897, o impósto elevado a 2 1/2%, foi desmembrado do chamado Impósto do Sêlo, para constituir impósto à parte, Com características de impósto
de renda retido na fonte, embora sem denominação própria.
A primeira remissão de que se tem noticia, feita na legislaçãJo brasileira, ao "Impôsto
SÔbre a Renda", &onsta do Orçamento da Receita para o exercício de 1911, aprovado
pela Lei n." 2.321, de 30-12-1910. Sob êsse título ali estava previsto o impôsto de 2 1/2(,~
"sôbre dividendos dos titulos das companhias e sociedades anônimas". A cla""':lficação,
no caso, corresponderia ao batismo do tributo, nascido em 1897.
O artigo 176 do Regulamento, aprovado pelo Decreto n." 17.390, de 26-7-1926, mandou
fósse incluído na "declaração de renda global", que havia sido cnada pela Lei n." 4.625,
de 31-12-1922, que instituiu o impósto geral sóbre a renda, o rendimento aqui focallzado,
já tributado na fonte, para os efeitos do impôsto complementar progressivo e, também, para a compensação no impôsto a pagar, daquele montante que houvesse sido
cobrado na fonte (art. 175, § 3." do regulamento citado).
Pelo Decreto n." 21.554, de 20-6-1932, foi suprimido o art. 176, do Decreto n." 17.390/26,
passando o rendimento de ações a ser taxado apenas na fonte.
A partir do ano de 1963, quando entrou em vigor, no particular, a Lei n.O 4.154, de
28-11-1962, regulamentada pelo Decreto n." 51.900, de 10-4-1963, goza o beneficiário do
rendimento do direito de identificar-se, ou não, perante a fonte pagadora. Identificando-se mediante o preenchimento do formulário de "declaração de propriedade de
ações ao portador", aprovado pela O.S. n." 3, de 5-2-1963 do DIR - sofrerá incidência
menor e incluirá o rendimento na declaração devida para o exercício seguinte ao ano
do recebimento, abatendo do impôsto nela apurado, o montante que houver sido retido
na fonte. Não se identificando o beneficiário, o rendimento sofrerá incidência maior
e não se incluirá na declaração.
Nos anos de 1963 e 1964, além da taxa do impõsto - e como impôsto também - foi
cobrado um adicional de 5%, por fórça do estatuído no art. 19, § 2.", da Lei n." 4.154,
de 28-11-1962.
Se a fonte não preencher o formulário de declaração de propriedade, ou o fizer de
forma que não permita a identificação dO beneficiário, responderá pela diferença do
im põsto, COmo se não tivesse havido iden tiflcação.
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9)

De acôrdo com 'O art. 26 da Lei n.O 2.862, de 4-9-1956, consideram-se, expressamente,
como rendimentos tributáveis as amortizações de ações ao portador feitas com utilização de fundos ou lucros, sem redução do capital. O DIR entendeu (proc. n.O 34.207/56)
que a amortização de ações ao portado'r, sem redução do capital, constituía já rendimento tributável mesmo antes da vigência da lei n.O 2.862/56, que incluiu preceito
de caráter interpretativ'o apenas.
10) ,A. partir da Lei n.o 3.470, de 28-11-1958 (art. 20, f, 2.°), o impôsto dtl fonte incide,
também, sôbre rendimentos de ações ao portador antecipadamente pagos.

fI -

LEGISLAÇÃO

Lei n. O 25/91.
Lei n. O 2.559/97.
Lei n. O 2.321/10.
Lei n. o 4.625/22.
Dec. n. o 17.390/26 - art. 176.
Dec. n. o 21.554/32 - art. 1.0.
D.L. n. o 4.178/42 - art. 96,2.°, a b e c; art. 99; art. 102.
D.L. n. o 5.844/43 - art. 96, 2.0, a, b e c; art. 99; art. 102.
Lei n. O 154/47 - art. 1.0.
Dec. n. O 24.239/47 - art. 96, 2.0, a. a d; art. 99; art. 102 e § 2.0.
Lei n. o 1.474/51 - art. 1.0, h.
Lei n. O 2.354/54 - art. 29.
Dec. n. o 36.773/55 - art. 96, 3.0, a a c, I e II; art. 100; art. 102 e
§§ 2.0 e 3.0.
Lei n. o 2.862/56 - art. 25; art. 26 e parágrafo único.
Dec. n. o 40.702/56 - art. 96, 3.0, a b e c, I e II; art. 102 e §§ 2. 0 e 3. 0
Lei n. o 3.470/58 - art. 20, § 2.0.
Dec. n. O 47.373/59 - art. 96, 3.0, a a c, I e II; art. 102; art. 103 e seus
§§ 2.0 e 3.0.
Dec. n. o 51.900/63 - art. 96, 3.0, a e c, I e II e § 7.0; art. 102; art. 103
e §§ 2. 0 e 3. 0 .
Lei n. o 4.357/64 - art 18.
Lei n. o 4.506/64 - art. 39; art. 84 e parágrafo único; art. 87 e parágrafo único.
Dec. n. O 55.866/65 - art. 191 e seu parágrafo único; art. 236, 3.°,
a, b e c, §§ 2. 0 e 4. 0 ; art. 237, a e b; art. 238;
art. 243; art. 244 e §§ 2.0 e 3. 0 ; art. 307.
Lei n. O 4.728/65 - art. 54; art. 55 e § 1.0.
Lei n. O 4.863/65 - art. 28.
Dec. n. o 57.585/66 - Todo.
Dec. n. O 58.400/66 - art. 250; art. 301, 2.0, a a c, §§ 2. 0 e 4.0; art. 302,
a e b e § 1. 0 ; art. 304; art. 309; art. 310 e §§ 2.°
e 3. 0 ; art. 313; art. 367.
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III -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO
1)

Rendimentos de ações

a) Contado da data do pagamento,
crédito, emprêgo, remessa ou entrega do
rendimento. .......................... 30 dias.
VIGÊNCIA: útil de 1937 até 31-12-1947

b) Contado da data da publicação
no órgão oficial, da ata da assembléia
que autorizar a distribuição. ..........

30 dias.

VIGÊNCIA: de 1-1-1948 até 27-11-1958

c) Contado da data da AssembléiaGeral que autorizar a distribuição do
rendimento ..........................

60 dias.

VIGÊNCIA: de 28-11-958 até

d) Contado da data do ato que autorizou o pagamento antecipado de rendimentos originais de ações ao portador.

60 dias.

VIGÊNCIA: de 28-11-1958 até

2)

Rendimentos de partes beneficiárias

Contado da data do pagamento, crédito, emprêgo, remessa ou entrega do
rendimento. ..........................
VIGÊNCIA: útil, de 1937 até

30 dias.
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Rendimentos de ações e de partes beneficiárias ou de
fundador, de portador não identificado.

3)

Contado do mês do efetivo pagamento c;m crédito do rendimento, quanto
à diferença da alíquota normal. . . . . . . ..

dentro do mês
seguinte.

VIGÊNCIA: de 1-1-1965 até

IV -

TAXAS
1)

Qualquer sociedade por ações

a) Rendimentos de ações e partes beneficiárias ou de fundador ao portador, sem se cogitar da
identificação do beneficiário:
De
De
De
De
De
De

1937
1-1-1942
1-1-1948
1-1-1952
1-1-1955
1-1-1957

até
até
até
até
até
até

31-12-1941
31-12-1947
31-12-1951
31-12-1954
31-12-1956
31-12-1962

.,.

o

•••••••

o

••••

................
................
.................
.................

... . . . .. . . . . .. .
~

4%
8%
15%
20%
25%
28%

b) Rendimentos de ações e partes beneficiárias ou de fundador ao portador.
I dentijicado

De

1-1-1963 até 31-12-1964

28%

+

5%

45%
60%

+

5%

Não identificado

De
De
c)

1-1-1963 até 31- 6-1964
1-7-1964 até 31-12-1964

Rendimentos de partes beneficiárias ao
portador.
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Identificado

De 1-1-1965 até 15- 7-1965
De 16-7-1965 até 31-12-1965 ................
De 1-1-1966 até 31-12-1966
o

•••••••••••••••

o

•••••••••••••••

20;'0
1570
15%

+

1,5%

60%
60%

+

6%

+

2,5%

Não identificado

De
De

1-1-1965 até 31-12-1965
1-1-1966 até 31-12-1966

2)

Sociedades anônimas de capital aberto

Rendimentos de ações ao portador.
Identificado

De 1-1-1965 até 15- 7-1965 ................ 15%
De 16-7-1965 até
. . . . . . . . . . . . . .. Isento

Não identificado

De 1-1-1965 até 15- 7-1965
De 16-7-1965 até 31-12-1965
De 1-1-1966 até 31-12-1966

3)

Sociedades por ações de capital fechado

Rendimentos de ações ao portador.

60%
25%
25~~
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Identificado

De
De

1-1-1965 até 31-12-1965
1-1-1966 até 31-12-1966

20%
15%

+

60%
40%
40%

+ 4%

1,5%

Não identificado

De 1-1-1965 até 15- 7-1965
De 16-7-1965 até 31-12-1965
De 1-1-1966 até 31-12-1966

.............
.............
................

NOTAS:
1)
2)

Anteriormente à Lei n." 4.154/62 (art. 3.°) não se cogitava de identificar Ou não o
beneficiário de rendimentos de ações, de partes beneficiárias ou de debêntures, ao
portador.
Não se fazia, antes de Vigorar a Lei n.o 4.506/64 (art. 84), distinção entre os rendimentos de ações das sociedades anônimas de capital aberto e de ações das sociedades
fechadas.

3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

Observe-se, que, até 31-12-1964, os rendimentos de ações e de partes beneficiárias tiveram, sempre, exatamente, o mesmo tratamento, pagando o impõsto ás mesmas taxas.
A partir de 1-1-1965, face ao preceituado no parágrafo único dO' art. 84, da Lei n.O 4.506/64,
foram considerados, isoladamente, para o fim de sofrer incidência menor, os rendimentos de ações, de portador identificado, de sociedades anônimas de capital aberto.
A partir de 16-7-1965, data da publicação da Lei n.o 4.728, de l4-7-1965, os dividendos
de ações ao portador, nas sociedades anônimas de capital aberto, passaram a ser tratados com maior benevolência. Ficaram ISENTOS os rendimentos dos beneficiácios
IDENTIFICADOS e pagam tributo menor (25';;') os NÃO IDENTIFICADOS. Os rendimentos de ações ao portador das sociedades de capital fechado, quando NÃO IDENTIFICADOS os beneficiários, passaram a sofrer a incidência de 40% apenas (V. art. 55 e
seu § 1.0, Lei citada).
Sõbre os benefícios introduzidos pela Lei n.O 4.728/65, inclusive quanto aos rendimentos
de partes beneficiárias ao portador identificado, conviria examinar a O.S. 16/65 do DIR
e o art. 54 da Lei citada nesta publicação.
No cálculo do impôsto devido, será abatida do total apurado, a importância que houver
sido descontada nas fontes, correspondente a impôsta retido, como antecipação sôbre
rendimentos incluídos na declaração, instruindo-se esta com uma das vias do documento de que trata o art. 367, dO Dec. 58.400/66.
Quando o rendimento de ações beneficiar domiciliado no exteriO'r, veja-se o item IlI-5
"Outros Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior".
No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.o 4.863, de 29-11-1965 (D.a.
de 30-11-1965), >O impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na forma
do Regulamento baixado com o Dec. n.O 57.785, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), nesta
publicação.

IH - 15 - RENDIMENTOS DE AÇÕES NOMINATIVAS E DE
AÇÕES NOMINATIVAS ENDOSSÁVEIS,
PERTENCENTES A PESSOAS FÍSICAS
I-

INCIDÊNCIA

o impôsto incide sôbre os dividendos e quaisquer bonificações, inclusive em ações novas, e sôbre interêsses além dos dividendos atribuídos,
por pessoas jurídicas, a pessoas físicas titulares de ações nominativas,
desde que excedentes, anualmente, aquêles rendimentos, a três vêzes o
salário mínimo fiscal, ncs anos de 1963 e 1964, ou a Cr$ 126.000, a
partir de 1-1-1965, sujeito êste limite à correção monetária anual.
VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1963 até

NOTAS:
1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

II -

A tributação na fonte, dos rendimentos de ações nominativas foi instituída pelo art. 12,
da Lei n.O 4.154, de 28-11-1962, mas passou a prevalecer, efetivamente, a partir de
1-1-IS63, quando entraram em vigor as novas taxas.
Nos anos de 1963 e 1964, os salários mínimos fiscais vigorantes foram os seguintes:
De 1-1-1963 a 2.1-2-1964 - Cr$ 21.000.
De 24-2-1964 - a 31-12-1964 - Cr$ 42.000.
A partir de 1-1-1965, foi fixado em CrS 126.000 o limite anual de rendimentos não subordinados à incidência, montante sujeito à atualização anual, em função de coeficiente
de correção monetária esta be:ecidos pelo CNE, desde que os índices ge~ais de preços
se elevem acima de 10% ao ano ou de 15% em um triênio (V. art. 3." e seu parágrafo
único da Lei n.O 4.506, de 30 de novemtro de 1964).
Pelo art. 55, § 1.0, da L·ei n.O 4.728. de 14-7-1965, pUblicada no DO. de 16-7-1965, tornaram-se ISENTOS do impõsto de renda na fonte os rendimentos de ações nominativas
e endossáveis (inovação), no caso das sociedades anónimas de capital aberto. Observe-se
que a isenção não beneficia os rendimentos das sociedades de capital fechado.
Não incide Impôsto. também. nas bonificações em ações novas, resultantes de aumentos de capital em virtude do aproveitamento de reservas tributadas ou de correção
monetária do ativo imobilizado (art. 125, § 1.0. do Decreto n.O 58.400/66).
O impô3to de fonte incidente sôbre rendimentos de ações nominativas será cobrado
como antecipação do que devido fôr de acôrdo com a declaração anual de rendimentos.
cabendo a restituição do excesso, se houver.
A Lei n.O 4.862, de 29-11-1965. publicada em 30-11-1965 (art. 24), determina que o
impósto de renda arrecadado na Í'onte, Como antecipação do que fôr anurado na declaração de rendimentcs, será restituido, mediante reque~imento formulado pelo próprio contribuinte ou seu procurador, se a declaração respectiva, do exercício seguinte.
apresentar resultado negativo.

LEGISLAÇÃO

Lei n.o 4.154/62 - art. 12 e parágrafos.
Dec. n. o 51.900/63 - art. 98, 3.0, I; art. 102; art. 103, §§ 2.0 e 3.0
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Lei n.o 4.506/64 - art. 39.
Dec. n.o 55.866/65 - art. 80, e e § 1.0; art. 81; art. 82; art. 191 e parágrafo único.
Lei n. o 4.728/65 - art. 55, § 1.0.
Lei n. o 4.862/65 - art. 24.
Lei n.O 4.863/65 - art. 28.
Dec. n.o 57.585/66 - Todo.
Dec. n. O 58.400/66 - art. 125, d e §§ 1.0 e 3.0; arts. 126 a 128; art. 250;
art. 254, § 2.0; art. 290; art. 310, §§ 2.0, 3.0, 5.0

e 7.°.

UI -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO

a) Contado da data da assembléia-geral ou do ato que autorizar a
distribuição do rendimento. ........

60 dias.

VIGÊNCIA: de 1-1-1963 até 31-12-1964
b) Contado do mês em que se
efetuar o crédito, pagamento, emprêgo, remessa ou entrega do rendimento. dentro do mês
seguinte.
VIGÊNCIA: de 1-1-1965 até

IV -

TAXAS
a)

Caso de qualquer sociedade anônima, exceto a indicada na alínea abaixo.

De 1-1-1963 até 31-12-1965
De 1-1-1966 até 31-12-1966

10%
10%

+

1%
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b)

Caso de sociedade anônima de capital
aberto.

De 16-7-1965 até

Isento.

NOTAS:
1)

2)
3)

Antes de entrar em vigor a Lei n.O 4.728, de 14-7-1965 (D.O. de 16-7-65), não havia
tratamento especial para as ações das sociedades anônimas de capital aberto.
Quando o rendimento beneficiar domiciliado no exterior veja-se o Item III-5 "Outros
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior".
No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.o 4.863, de 29-11-1965 (D.O.
de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na forma
do Regulamento baixado com O Dec. n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.O. de 7-1-1966). nesta
publicação.

III· 16 . RENDIMENTOS DE AÇÕES NOMINATIVAS
E DE AÇÕES NOMINATIVAS ENDOSSÁVEIS,
PERTENCENTES A PESSOAS JURÍDICAS
I -

INCIDÊNCIA

o impôsto incide sôbre os dividendos de ações nominativas e quaisquer bonificações, exceto ações novas, a elas atribuídas, quando perten~entes a pessoas jurídicas. O impôsto incide, também, sôbre o valor de
ações novas e os interêsses além dos dividendos, nos casos de utilização de
quaisquer fundos, inclusive os de amortização, de depreciação e de reavaliação do ativo; de valorização do ativo ou de venda de parte dêste,
sem redução do capital.
VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1963 até

NOTAS:
1)

2)
3)

4)

5)

6)

II -

A tributação em foco
foi instituída pelO art. 8.° da Lei n." 4.154, de 28-11-1962, que
vivora, no particular, a partir de 1-1-1963.
O impô3to não incide sôbre o valor de açôes novas decorrentes de aumentos de capital
em conseqüência do anroveitamento de reservas tributadas Ou de correção monetária
do ativo imobilizado, que gozem de taxação especial.
O rendimento das açôes nominativas ou nominativas endossáveis será excluído do lucro
real da pessoa jurídica titular, mas o impôsto pago na fonte não pode ser deduzido
para apuração do lucro tributável.
Os sócios ou acionistas das pessoas jurídicas beneficiárias de dividendos de açôes nominativas ou nominativas end.ossáveis, quando se fizer a redistribuição dêsses rendimentos, podem compenEar, na respectiva declaração de pessoa física, o impôsto que
houver sido dewontado na fonte.
05 rendimentos aqui focalizados não pOderão ser abs.orvidos em mais de 10?r de seu
valor pelas deduçôes do lucro bruto na pessoa jurídica que os receber, não computados
nessas deduçôes os tributos de qualquer natureza. O excesso fica sujeito à tributação,
como lucro. Escapam a essa regra as sociedades de investimentos e as companhias de
seguros e de capltallzação.
O impôsto não incide sôbre rendimentos que uma pessoa jurídica pagar a outra e
que já tiverem sofrido a incidência, quando percebidos por aquela que os distribuir,
.ou quando percebidos por uma terceira sociedade que, por seu turno, os tiver distribuido a esta última.

LEGISLAÇÃO

Lei n. O 4.154/62 - art. 8.0, b, §§ 3.0 a 10; art. 36.
Dec. n. o 51.900/63 - art. 98, 4.0, b e e, I e II, §§ 5.0, 6.°, 7.0, 8.° e 11.
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Lei n.o 4.506/64 -

art. 39.

Dec. n. O 55.866/65 -

art. 191 e parágrafo único; art. 239, 2.°, b e e,
§§ 2.0 e 3.0; art. 243; art. 244, §§ 2.0 e 3.0.

Lei n. o 4.728/65 -

art. 55, § 1.0; art. 59.

Lei n.o 4.862/65 -

art. 42, parágrafo único.

Lei n.O 4.863/65 -

art. 28.

Lei n.o 4.869/65 -

art. 26.

Dec. n. O 57.585/66 -

Todo.

Dec. n.o 58.400/66 -

art. 250; art. 254, § 2.°; art. 287, alíneas e parágrafos; art. 290; art. 307, a e d e parágrafos;
art. 309; art. 310, §§ 2.0 e 3.0.

III -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO

Contado da data da assembléia-geral que autorizar a distribuição
dos rendimentos. ................

60 dias.

VIGÊNCIA: de 1-1-1963 até

IV -

TAXAS
Caso de qualquer sociedade anônima, exceto
a de capital aberto.

De 1-1-1963 até 31-12-1965
De 1-1-1966 até 31-12-1966

15%
15%

+

1,5%
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Caso da sociedade de capital aberto.

De 16-7-1965 até

Isento

NOTAS:
1)
2)
3)

Antes de entrar em vigor a Lei n." 4.728. de 14-7-1965 (D.O. de 16-7-65), não havia
tratamento especial para as ações das sociedades anõnimas de capital aberto.
Quando o rendimento beneficiar domiciliado no exterior veja-se o Item III-5 "Outros
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior".
No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.O.
de 30-11-1965), o Impõsto de renda será cobrado COm um adicional de 10% na forma
do Regulamento baixado oom o Dec. n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.O. de 7-1-1966), nesta
publicação.

Ill-17-AMORTnAçlO DE AÇÕES AO PORTADOR
I-

INCIDÊNCIA

o impôsto incide sôbre o montante dos fundos ou lucros utilizados
na amortização de ações ao portador, sem redução do capital, nos têrmos do art. 18, do Decreto-Lei n. O 2.627, de 26-9-1940.
VIGÊNCIA: a partir de 1-10-1940 até

NOTAS:
1)

2)

II -

O art. 26. da Lei n.o 2.862. de 4-9-1956 (D.a. de 5-9-56) focailzou. expressamente. pela
primeira vez, a tributação da amortização de ações sem redução do capital, declarando-a cabível. O Diretor do DIR, entretanto. no "Roteiro para Fiscalização do Impôsto
na Fonte" que acompanhou o Ofício-Circular n." 30, de 12-9-1961, declarou que o
referido preceito legal ",; interpretativo, abrangendo, pois, a incidência do impôsto os
casos anteriores à vigência da citada lei",
O art. 238, do Decreto n." 55.866, de 25-3-1965, considera como rendimentos distribuídos
aos proprietários de ações e sujeitos ao desconto do impõsto, a amortização de ações
ao portador, sem redução do capital; o art. 55, da Lei n." 4.728. de 14-7-1965, beneficia
o rendimento de ações, beneficiando, conseqüentemente. a amortização de ações, sem
redução do capital. Sôbre o assunto, veja-se o art. 304 do Dec. n." 58.400, de 10-5-1966.

LEGISLAÇÃO

D.L. n.O 2.627/40 - art. 18.
Lei n.o 2.862/56 - art 26.
Dec. n.o 40.702/56 - art. 96, 3.0, c, I e § 1.0; art. 100; art. 102, §§ 2. 0
e 3. 0 .
Lei n. o 3.470/58 - art. 20 e § 2.0.
Dec. n. O 47.373/59 - art. 96, 3. 0 , c, I e § 1.0; art. 102; art. 103, §§ 2. 0
e 3. 0 .
o
Lei n. 4.154,62 - art. 3. 0 , § 2. 0 .
Dec. n. O 51.900/63 - art. 96, 3. 0 , c, I, §§ 1.0, 3. 0 , 4. 0 , 5. 0 e 7. 0 ; art. 102;
art. 103, §§ 2. 0 e 3.0.
o
Lei n. 4.357/64 - art. 18.
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Lei n.O 4.506/64 -
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art. 39; art. 84 e parágrafo único; art. 87 e parágrafo único.
Dec. n. O 55.866/65 - art. 191 e parágrafo único; art. 236, 3.0, c, §§ 4.0
e 5.0; art. 237, a e b, §§ 2.0 e 3.0; art. 238; art. 243;
art. 244, §§ 2.0 e 3.0; art. 247.
Lei n. o 4.728/65 - art. 55 e § 1.0.
Lei n. O 4.862/65 - art. 21.
Lei n.O 4.863/65 - art. 28.
Dec. n. o 57.585/66 - Todo.
Dec. n.O 58.400/66 - art. 250; art. 301, 2.°, b e § 4.°; art. 302, a e b,
§ 2°., a e b e § 4.°; art. 304; art. 309; art. 310, §§
2.0 e 3.0; art. 313.

III -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO
a)

Contado da data do pagamento,
crédito, emprêgo, remessa ou
entrega da amortização. ......

30 dias.

VIGÊNCIA: de 1-10-1940 até 31-12-1947
b)

Contado da data da publicação,
no órgão oficial, da ata da assembléia que autorizasse a
amortização. ................. 30 dias.

VIGÊNCIA: de 1-1-1948 até 15-12-1958
c)

Contado da data da realização
da assembléia ou de qualquer
ato que autorizar a amortização.

60 dias

VIGÊNCIA: de 16-12-1958 até

IV 1.

TAXAS
Qualquer sociedade por ações

a)

amortização de ações, sem redução do capital, sem cogitar da identificação do beneficiário.
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De
de
de
de
de
de
b)

1-10-1940 até 31-12-1941
1- 1-1942 até 31-12-1947 .................
•••••••

o

•••••••••

4%
8%
15%

1- 1-1948 até 31-12-1951 ... ' " ...........
1- 1-1952 até 31-12-1954 .. , ............ "
1- 1-1955 até 31-12-1956 .. , ..............

25%

1- 1-1957 até 31-12-1962 .................

28%

20%

amortização de ações ao portador:

Identificado

de 1- 1-1963 até 31-12-1964

281'0

+

5%

45J~

+

5%

Não identificado

de 1- 1-1963 até 30- 6-1964
de 1- 7-1964 até 31-12-1964
2.

60%

Sociedades anônimas de capital aberto

-

amortização de ações ao portador.

Identificado

de 1- 1-1965 até 15- 7-1965
de 16-7-1965 até

15%

Isento.

Não identificado

de 1-1-1965 até 15- 7-1965
de 16-7-1965 até 31-12-1965
de 1-1-1966 até 31-12-1966

3.

60%
25%
25%

+

20%
15%

+ 1,5%

2,5%

Sociedades por ações de capital fechado

-

amortização de ações ao portador.

Identificado

de 1-1-1965 até 31-12-1965
de 1-1-1966 até 31-12-1966
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Não identificado

de 1-1-1965 até 15- 7-1965
de 16-7-1965 até 31-12-1965
de 1-1-1966 até 31-12-1966

60%
40%
40%

+

4%

NOTAS:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Anteriormente à Lei n." 4.154, de 28-11-1962 (art. 3.0) não se cogitava de identificar
ou não o beneficiário de rendimentos de ações ao portador.
Não se fazia, antes de entrar em vigor a Lei n." 4.506, de 30-11-1964 (art. 84), distinção
entre os rendimentos de ações das sociedades anônimas de capital aberto e de ações
das sociedades fechadas.
A partir de 1-1-1965, face ao preceituado no parágrafo único do art. 84 e no art. 90,
da Lei n.O 4.506/64, foram considerados isoladamente os rendimentos de ações ao portador
identificado, de sociedades anônimas de capital aberto, para o fim de sofrerem incidência menor.
Sõbre os benefícios introduzidos pela Lei n.o 4.728, de 14-7-1965, vejam-se a O.S. n.o 16/65
do DIR e 'O art. 55, da lei citada, nesta publicação.
O impõsto cobrado na fonte sõbre amortização de ações ao portador, quando o beneficiário se identifica, considera-se como antecipação do impõsto devido pela declaração.
Se a fonte não preencher a declaração de propriedade OU o fizer por forma que não
se identifique o beneficiário do rendimento, responderá pelo recolhimento do impõsto,
como se não tivesse havido identificação.
Quanda o rendimento beneficiar domiciliado no exterior veja-se o Item I11-5 "Outros
Rendimentos de Residentes ou Domiclllad'Os no Exterior".
No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n." 4.863, de 29-11-1965 (D.a.
de 30-11-1965), o impõsto será cobrado com um adicional de 10% na forma do Regulamento baixado com o Dec. n.o 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), nesta publicação.

IH - 18 - FUNDOS DE RESERVA DAS SOCIEDADES
ANÔNIMAS
PARTE EXCEDENTE AO
VALOR DO CAPITAL REALIZADO
I -

INCIDÊNCIA

o impôsto incide sôbre o valor dos aumentos dos fundos de reserva, quando êstes tenham já atingido o valor do capital social realizado.
VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1952 até

NOTAS
A tributacão da espécie foi instituída pela Lei n.O 1.474, de 26-11-1951, que passou a
vigorar, nó particular, a 1-1-1952.
2) O impôsto cobrado na fonte sôbre o aumento dos fundos de reserva eximia os titulares de açôes ao portador do pagamento de nôvo impôsto, por ocasião da distribuição
do que houvesse sido tributado. Prevaleceu o critério até o advento da Lei n.o 4.154,
de 28-11-1962, que estabeleceu taxa de incidência maior para o caso de rendimentos
atribuídos a beneficiários não identificados de açôes ao portador, ficando êstes obrigados
ao pagamento da diferença de taxas.
Se o rendimento fôr atribuldo a titulares de ações nominativas, endossáveis (L-ei nú3)
mero 4.728/65), ou ao portador identificado (Lei n.O 4.154/62), os seus titulares deverão
incluí-lo na cédula "F" de suas declarações, abatendo, do impôsto a pagar, aquêle que
houver sido retido na fonte.
Não se computam entre os fundos de reserva sujeitos à tributação aqui focalizada, o
4)
fundo de reserva constituído nos têrmos do artigo 130, da Lei n." 2.627, de 26-9-1940
(Reserva Legal).
5) A rlartir de 16-7-1965 (vígêncla da Lei n.O 4.728/65), as reservas resultantes de correções
monetárias do ativo imobllizado não incorporadas ao capital social devem ser consideradas para Os efeitos da incidência aqui focalizada. Também a partir de 16-7-1965
deve ser computada, para o mesmo fim, a reserva para manutenção do capital de giro
próprio das emprêsas, dedutível dos lucros verificados em balanços. As reservas, de
um ou outro tipo, aumentadas em balanços aprovados por assembléias realizadas até
16-7-1965, não se computam para os efeitos da incidência (V. itens I e II da Portaria
Ministerial n." 323, de 10-9-1965, r..esta publicação).
6) As reservas referidas na nota anterior poderão ser excluídas do cálculo da incidência,
mediante ato do Conse:ho Monetário Nacional, a pedido da sociedade interessada, feito
dentro do prazo para recolhimento do tributo (30 dias), caso em que o prazo citado
fica suspenso por 90 dias (V. itens X, XIII, XIV, XV e XVI da Portaria Ministerial
n.o 323/65, nesta publicação).
7) O impôsto não será CObrado, no exercício de 1966, das emprêsas beneficiadas pelo art. 3.°,
da Lei n." 4.663, de 3-6-1965.
8)
Não incidem no impôsto as reservas formadas com as diferenças resultantes da atualização do valor nominal das Obrigações Reajustáveis de que trata o art. 1.", § 7.° da
Lei n.O 4.357, de 16-7-1964.
9)
O impôsto de que trata o art. 2." da Lei n.O 1.474/51, focalizado neste item, foi redu"ido, ex vi do estatuído no art. 6.0 da Lei n.O 4.862, de 29-11-1965 (suplemento ao
D.a. de 30-11-1965), par" 15',~..
10) De acôrdo com o determinado na Lei r.." 4.862. de 29-11-1965, as emprêsas que tenham
aderido ao programa de cO'lltenção de preços expresso na Portaria Interministerial n.O 71,
de 23-2-1965, gozarão de favores fiscais, entre os quais se inclui a dispensa do pagamento do impôsto de 15'.;, devido pelas reservas excedentes ao capital social, formadas no ano de 1966, desde que observem as seguintes condições:
1)

a)
bl
c)

assumam, perante a CONEP, até 31-1-1966, nôvo compromisso de estab!lização,
a ser observado durante o ano de 1966;
tenham cumpridO integralmente o compromisso cOm relação ao ano civil de 1965;
observem, totalmente, até 31-12-1966, o compromisso assumido com relação ao
a110 civil de 1966.
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11)

12)

II -
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Consoante estabelece o art. 35. § 7.". da aludida Lei n." 4.862/65, se a emprêsa deixar
de cumprir o programa da CONEP sem renunciar expressamente ao compromisso assumido, ficará sujeita às sanções legais aplicáveis aos casos de evidente intuito de fraude,
além do pagamento do impõsto pelas taxas normais.
No perlOdo de 2-12-1965 a 2-12-1966 (art. 26 da Lei n." 4.869, de 1-12-1965 e Emenda
Constitucional nY 18, de 1-12-1965) não se incluem entre as reservas passíveis da incidência a que se refere êste item, aquelas formadas com o produtO' líquido da correção
monetária do ativo, por emprêsas que tenham por atividade predominante a exploração de empreendimentos agrícolas ou industriais, em áreas de atuação da SUDENE
ou da SPVEA.

LEGISLAÇÃO

Lei n. O 1.474/51 Dec. n. O 36.773/55
Dec. n. o 40.702/56
Dec. n. o 47.373/56
Lei n. o 4.154/62 Dec. n. o 51.900/63
Lei n. o 4.357/64 Lei n. o 4.663/65 Dec. n. o 55.866/65
Lei n. o 4.728/65 Lei n. o 4.862/65 Lei n.o 4.863/65 Lei n. o 4.869/65 Dec. n. o 57.585/66
Dec. n. o 58.400/66

III -

art. 2.0 e parágrafos.
art. 99 e parágrafo único; art. 101; art. 102.
- art. 99 e parágrafo único; art. 101; art. 102.
- art. 99 e parágrafo UnICO; art. 103; art. 104.
art. 3.0, §§ 2.0, 4.0 e 5.0.
- art. 99 e parágrafos; art. 103; art. 104.
art. 1.0, § 7.0; art. 3.0, § 6.0; art. 18; art. 27, § 3.0.
art. 2.0; art. 3.0, IV.
- art. 194 e parágrafos.
art. 32; art. 68 e parágrafos.
art. 6.0; art. 35, § 1.0, a, b, c, § 2.0, III, § 7.°; art. 54.
art. 28.
art. 26.
- Todo.
- art. 254 e parágrafos.

PRAZO PARA RECOLHIMENTO

Contado da data da assembléia-geral que tenha aprovado o aumento das
reservas. ............................ 30 dias.
VIGÊNCIA: de 1-1-1952 até

NOTAS:
1)

O prazo de 30 dias foi fixado pelo art. 2. 0 , § 1.0, da Lei n." 1.474, de 26-11-1951, e mantido em todos os regulamentos, até, inclusive, o aprovado pelo Dec. n." 51.900, de
10-4-1963 (artigos 103 e W4).
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2)

3)

4)

O Decreto n.O 55.866, de 25-3-1965, não reproduziu, com O mesmo sentido, os preceptivos
regulamentares anteriores, deixando de aludIr ao prazo de recolhimento do tributo sôbre
resenas excedentes, o qual, portanto. deve prevalecer como fixado na Lei n.O 1.474/51,
de orIgem, ou seja, de 30 dias contados da data da assembléIa-geral.
Pela O.S. n.O 18, de 12-8-1965, o DIR esclareceu que o prazo de 60 dias deveria ser contado: da data da realização da assembléIa que aumentar as reservas. nelas incluídos
os resultados das correções monetárias; de 16 de julho de 1965, data da publicação
da Lei n.O 4.728, de 14-7-1965, em relação aos excedentes de reservas decorrentes de correções monetárias não capitalizadas em virtude de opção autorizada pela Portaria MInisterial n.O GB-131, de 19-4-1965, desde que, no mesmo prazo, não seja o excesso eliminado mediante incorporação ao capItal.
Pela Portaria Ministerial n.O 323, de 10-9-1965, foi declarado que o impôsto deverá ser
recolhIdo. dentro do prazo de 30 dias, contado da data em que se tornou obrigatória
a retenção, na forma das leis em vigor, admItindo-se, em relação aos excedentes de
reservas, aprovadas por assembléias realizadas entre 16 de julho e 15 de agôsto de
1965, que o impôsto seja recolhido sem o acréscimo de penalidades, até o dia 14 de
setembro de 1965.

5)

DIante do determinado na PortarIa Ministerial n.O 323/65. deixa de produzir seus efeitos, após 15 de agôsto de 1965, a O.S. n.O 18/65 DIR, citada na nota n.O 3.

IV -

TAXAS
De 1-1-1952 até 31-12-1965

30%

de 1-1-1966 até 31-12-1966

15%

+ 1,5%

NOTAS:

1)
2)

No caso de distribuição de reservas excedentes ao capital, a detentores de ações ao
portador não identIficado, caberá a cobrança de diferença de taxa, conceituando-se
o rendimento como dividendo ou bonificação.
No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da LeI n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.a.
de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicIonal de 10% na forma
do Regulamento baixado com o Dec. n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), nesta
publicação.

IH· 19 . IMPORTÂNCIAS REGISTRADAS COMO
DESPESAS, POR SOCIEDADES ANÔNIMAS,
SEM IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA E
INDIVIDUALIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
DO CRÉDITO OU DO PAGAMENTO
I -

INCID:Ê:NCIA

o

impôsto incide sôbre os valôres registrados como despesa das
sociedades anônimas, a título de comissões, bonificações, gratificações
ou semelhantes, quando não fôr identificada a operação ou a causa
que deu origem ao rendimento indicado como pago ou creditado e
quando o comprovante não individualizar o respectivo beneficiário.
VIG:Ê:NCIA: a partir de 1-1-1959 até

NOTA:

A tributação da espécie, na fonte, foi institulda pelo artigo 2.°,

n.O 3.470, de 28-11-1958, passando a prevalecer a partir de 1-1-1959.

II -

§

1.0,

da

LEGISLAÇÃO
Lei n. o 3.470/58 - art 2.0 e seu § 1.0.
Dec. n. o 47.373/59 - art. 37, § 4.0; art. 98, 3.0; art. 102; art. 103.
Lei n. o 4.154/62 - art. 3.0, §§ 2.° e 3.°; art. 36.
Dec. n. o 51.900/63 - art. 37, § 4.°; c'rt. 98, 5.0; art. 102; art. 103.
Lei n,o 4.357/64 - art. 18.
Lei n. o 4.506/64 - art. 90.
Dec. n. o 55.866/65 - art. 114; art. 239, 3.0; art. 243; art. 244.
Lei n.O 4.863/65 - art. 28.
Dec. n. o 57.585/66 - Todo.
Dec. n. o 58.400/66 -- art. 181; arts. 308 a 310.

Lei
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PRAZO PARA RECOLHIMENTO

Contado da data da contabilização da importância declarada
como paga ou creditada. ........ 30 dias.
VIGÊNCIA: de 1-1-1959 até

IV -

TAXAS
De
de
de
de

1-1-1959
1-1-1963
1-7-1964
1-1-1966

até
até
até
até

31-12-1962
30- 6-1964
31-12-1965
31-12-1966

28%

457<
60Vu
607<, -I-

6%

NOTA:

No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.a.
de 30-11-1965), o impôsto de renda serã cobrado com um adicional de 10% na forma
do Regulamento baixado com Dec. n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), nesta
publicação.

In . 20 . EMPRÉSTIMOS TOMADOS A PESSOAS
JURÍDICAS POR SÓCIOS, ACIONISTAS,
SEUS CÔNJUGES OU DEPENDENTES
I -

INCIDl!:NCIA

o

impôsto incide sôbre as importâncias retiradas pelos SOClOS, acionistas, seus cônjuges e dependentes, a partir de 30-11-62, a título de
empréstimo, desde que a pessoa jurídica tenha fundos de reserva, quaisquer que sejam as designações que tiverem, inclusive lucros suspensos
e desde que o empréstimo não tenha sido formalmente contratado, com
juros de 12 % ao ano, não dedutíveis da renda bruta declarada pelo
mutuário.
VIGl!:NCIA: a partir de 1-1-1963 até 30-11-1964

NOTAS:
1)

O empréstimo, nas condições indicadas, é tributado como lucros ou dividendos distribuídos. Portanto, o impôsto só incide nas importâncias superiores fi. três vêzes o salário mínimo fiscal, que vigorou em 1963 e 1964, com os seguintes valôres:
De 1-1-1963 a 23- 2-1964 De 24·2-1964 a 31-12-1964 -

Cr$ 21.000
Cr$ 42.000

o

salário mínimo fiscal a ser considerado é o vigente no lnês anterior ao da ocorrência
do fa to gerador.

2)

O ~ 4." do art. 98, do Dec. 11." 51.900, de 10-4-1963. que determinou a tributação na
fonte do tipo de rendimento aqui focalizado, o qual passou a ser classificado como
distribuição disfarçada de lucros (Lei n." 4.506/64), não foi reproduzido no Regulamento
baixado com o Dec. n." 55.866,. de 25-3-1965.

3)

Embora o § 4." do art. 98 se refira aos ~mpréstimos tomados a partir de 30-11-1962,
por fôrça do recomendaoo no' art. 36 da Lei n." 4.154/62, a tributação na fonte sÓ poderia Incidir sôbre fatos geradores ·acorridos a partir de 1-1-1963.

4)

No cálculo do impôsto devido, será abatida do total apurado a importáncia que houver
sido descontada nas fontes, correspondente a impõsto retido, como antecipação, sôbre
rendime!~tos Incluídos na declaração.

5)

Quando não houver reservas e forem feitas retiradas, nos têrmas do estatuído no art. 9.°,
da Lei n." 4.154/62, os lucros posteriormente apurados e levados a contas de reservas
serão considerados distribuídos aos devedores, até o limite dos respectivos empréstimos.

6)

Aos empréstimos feitos a seus acionistas por bancos, emprêsas de seguros e de capitalização e, ainda, pelas sociedades de investimento e de crédito e financ!arnento, não
se aplicam as disposições do supracitado art. 9.", da Lei n." 4.154/62.

7)

O valor das empréstimos a que alude o preceptivo legal em tela, desde que não resgatado efetivamente no prazo máximo de três anos, se",'t tributado como lucro distribuído ao beneficiado, que poderá optar pela extincão da dívida mediante reembôlso do
seu capital na sociedade.
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II -

LEGISLAÇÃO

Lei n. o 4.154/62 Dec. n. o 51.900/63 -

!II -

art. 9.0, §§ 1.0 a 3.0; art. 12; art. 35; art. 36.
art. 8.0, §§ 7.0 a 9.0; art. 24, § 3.0, e; art. 98, 3.°,
I, § 4.0; art. 102; art. 103, §§ 2.0, 3.0 e 5.°, b; art.
217.

PRAZO PARA RECOLHI;MENTO

Contado da data do pagamento,
crédito, emprêgo, remessa ou entrega do
empréstimo .......................... 30 dias.
VIGÊNCIA: De 1-1-1963 até 30-11-1964

IV -

TAXAS
De 1-1-1963 até 30-11-1964

10%

lU· 21 . LUCROS E OUTROS RENDIMENTOS
ATRIBUÍDOS AOS TITULARES DE
COTAS DE CAPITAL
r - INCIDtNCIA

o impôsto incide sôbre os lucros e outros interêsses pagos ou creditados por pessoas jurídicas aos titulares de cotas de capital.
VIGí:NCIA: a partir de 1-1-1963 até

NOTAS:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

A tributação foi Instituída pelo art. 8.°, d e pelo art. 12 e parágrafos, da Lei n.o 4.154,
de 28-11-1962, respectivamente, para beneficiários pessoas físicas e pessOas jurídicas.
A tributação não alcança as cotas de capital que resultarem de aumentos de capital
em virtude de correção monetária do ativo imobillzado ou de aproveitamento de reservas já tributadas (arts. 57 e 83, da Lei n.O 3.470, de 28-11-1958).
Os sócios beneficiados com a redistribuição, por pessoa jurídica, de rendimentos já tributadOS na fonte, compensarão na sua declaração pessoal o Impôsto retido. Essa compensação aplica-se, também, aos casos em que a redistribuição gere rendimento sujeito
á tributação na fonte. Se se tratar de pessoa física e ficar apurado pela declaração
que o Impôsto devido é inferior ao descontado na fonte, cabe ao contribuinte o direito
á devolução do excesso Ilago.
Tratando-se de beneficiário pessoa física, a incidência não alcança os rendimentos Inferiores a 3 vêzes o salário mínimo fiscal em cada um dos anos de 1963 e 1964 OU
a Cr$ 126.000 (Importância sujeita á atualização monetária) a partir do ano de 1965.
Os salários mínimos fiscais faram:
de 1-1-1963 a 23- 2-1964 - Cr$ 21.000
de 24-2-1964 a 31-12-1964 - Cr$ 42.000
O Impôsto não alcança os rendimentos que uma pessoa jurídica pagar a outra pessoa
jurídica e que já tenham sofrido a incidência quando auferidos por aquela que os distribuiu, ou quando percebidos por uma terceira sociedade, que, por seu turno, os tiver
distribuído a esta última.
No caso de redistribuição por pessoas jurídicas, através de pagamento, crédito, emprêgo,
remessa ou entrega, o rendimento de cotas de capital fica sujeito ao impôsto que fôr
devido, na fonte, em qualquer caso de distribuição de lucros, compensado o Impôsto
retido na fonte original.
Não cabe a cobrança do Impôsto quando o beneficiário do rendimento fôr pessoa jurídica
imune ou isenta do Impôsto de renda.
A L-el n. O 4.862, de 29-11-1965,' pUblicada em 30-11-1965 (art. 24), determina que o impôsto de renda arrecadado na fonte, como anteCipação do que fôr apurado na declaração de rendimentos, será restituído, mediante requerimento formulado pelo próprio
contribuinte ou seu procurador, se a declaração respectiva, do exerciclo seguinte, apresentar resultado negativo.

II - LEGISLAÇÃO
Lei n. o 4.154/62 - art. 8.°, d, §§ 1.0, 3.0 a 10; art. 12 e §§ 1.0 e 2.0;
art. 35; art. 36.
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Dec. n. o 51.900/63 -

art. 98, 3.0, I, 4.0, d, §§ 3.0, 6.0 a 8.0; art. 102;
art. 103, § 5.0, b.

Dec. n. o 55.866/65 -

art. 80, e; art. 82; art. 239, 2.0, d e §§ 2.0 e 3.°;
art. 240, parágrafo único; art. 242; art. 243; art.
244, § 6.0, b.

Dec. n.o 56.284/65 - art. 23.
Lei n. o 4.862/65 - art. 24.
Lei n. o 4.863/65 - art. 28.
Dec. n.o 57.585/66 -

Todo

Dec. n. O 58.400/66 -

art. 125, d e § 1.0; art. 127 e parágrafo único;
art. 128; art. 307, c e §§ 1.0 a 5.°; art. 309; art.
310, § 6.°, b.

NOTA:

O art. 23 do Dec. 56.284/65 deu nova redação ao artigo 82 do DêC.
aerescentou-Ihe parágrafo único.

UI -

11,0

55.866/65, e

PRAZO PARA RECOLHIMENTO

a)

Beneficiário pessoa física

1) Quando a distribuição dos lucros se opera no
encerramento do exercício:

1.0)

Contado da data do balanço. ....

120 dias.

VIGÊNCIA: de 1-1-1963 até 4-4-1965

2.°) Contado do mês em que se
efetuar a distribuição dos lucros. ...........

dentro do mês
seguinte.

VIGÊNCIA: de 5-4-1965 até 16-5-1965

3.°)

Novamente contado da data do

balanço.
VIGÊNCIA: de 17-5-1965 até

120

d~as.
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2) Quando a distribuição dos lucros se opera fora
do encerramento do exercício:
Contado da data da distribuição dos
lucros. ..........................................
VIGÊNCIA: de 1-1-1963 até 4-4-1965
de 5-4-1965 até

b)

30 dias
30 dias

dentro do mês
seguinte

Beneficiário pessoa jurídica:

Quando a distribuição dos lucros se opera no
encerramento do exercício:
1)

Contado da data do balanço.

120 dias.

VIGÊNCIA: de 1-1-1963 até

Quando a distribuição dos lucros se opera fora
do encerramento do exercício:
2)

Contado da data da distribuição.

30 dias.

VIGÊNCIA: de 1-1-1963 até

IV -

TAXAS
a)

Beneficiário pessoa física.

VIGÊNCIAS : 1)
2)

de 1-1-1963 até 31-12-1965
de 1-1-1966 até 31-12-1966

10%
10%

+

1%
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b)

Beneficiário pessoa jurídica.

VIGÊNCIAS : 1)
2)

de 1-1-1963 até 31-12-1965
de 1-1-1966 até 31-12-1966

15%
15%

+

1,5%

NOTAS:
1)
2)

Quando o rendimento beneficiar domiciliado no exterior veja-se o Item Ilr-5 "Outros
Rendimentos de Residentes ou DOmiciliados no Exterior".
No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.a.
de 30-11-1965), o impôsto de renda será cObrado com um adicional de 10% na forma
do Regulamento baixado com o Dec. n.O 57.585, d" 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966). nesta
publicação.

IH - 22 . LUCROS E INTERÊSSES DISTRIBUÍDOS POR
OUTRAS SOCIEDADES, EXCETO AS ANÔNIMAS,
A QUAISQUER PESSOAS JURÍDICAS
I -

INCIDí:NCIA

o impôsto incide sôbre lucros e interêsses distribuídos por outras
sociedades, além das anônimas, a quaisquer pessoas jurídicas.
VIGí:NCIA: a partir de 1-1-1963 até

NOTAS:
1)
2)

3)

Os sócios ou acionistas beneficiados com a redistribuição dos rendimentos aqui estudados compensarão na sua declaração pessoal do impôsto descontado na fonte.
Os rendimentos percebidos por uma pessoa jurídica de outra pessoa jurídica não )loderão ser absorvidos em mais de lO'7o do Eeu valor, pelas deduçôes da pessoa jurídica que
os receber, não computados nessas deduçôes os tributos de qualquer natureza, ficando
o excesso sujeito à tributação comO' lucro. Esta restrição não se aplica aos rendimentos
percebidos por sociedades de investimentos e por companhias de seguros e de capitalização.
Não incide o impôsto sôbre rendimentos que uma pesEoa jurídica pagar a outra e que
já tiverem sofrido a incidência quando percebidos por aquela que os distribuir, ou
quando percebidos por uma terceira sociedade que, por seu turno, os tiver distribuído
a Posta úlloma.

4)

O impôsto ~ recolhido como antecipação e será diminuído do que fôr devido na fonte
pelo beneficiário domiciliado no exterior.

5)

O impôsto não incide sôbre rendimentos atribuídos a pessoas jurídiCas imunes ou Isentas do imDôsto de renda.

II -

LEGISLAÇAO

Lei n. o 4.154/62 - art. 8.0, d, §§ 3.0 a 5.0, 7.0 e 8.0.
Dec. n. o 51.900/63 - art. 98, 4.0, d, §§ 6.0 a 8.0 e 11; art. 102; art. 103
e § 5.°, b.
Dec. n. o 55.866/65 - art. 239, 2.0, d, § 3.0; art. 240, parágrafo único;
art. 242; art. 243; art. 244 e § 7.0.
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Lei n. o 4.863/65
art. 28.
Dec. n. O 57.585/66 - Todo.
Dec. n. o 58.400/66 - art. 307, c, §§ 2.0 a 5.0; art. 309; art. 310 e § 7.0.

III -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO

a)

Rendimentos distribuídos por sociedades por cotas de responsabilidade limitada.

Veja-se: III-21 - "Lucros e Outros Rendimentos Atribuídos aos
Titulares de Cotas de Capital."
b)

Rendimentos distribuídos pelas demais sociedades, exceto as
anônimas e limitadas.

Contado da data do crédito, emprêgo, remessa, entrega, pagamento do rendimento. ............................ 30 dias.
VIGtNCIA: de 1-1-1963 até

NOTA:

Quanto aos rendimentos distribuídos pelas sociedades anônimas, vejam-se, conforme
o caso:
IU-l4 - "Rendimentos de Ações e de Partes Beneficiárias ou de Fundador, ao Portador";
IlI-16 - "Rendimentos de Ações Nominativas e de Ações Endossáveis, Pertencentes a
Pessoas Jurídicas."

IV -

TAXA
De 1-1-1963 até 31-12-1965
de 1-1-1966 até 31-12-1966

15%
15%

+

1,5%

NOTA:

No ano de 1966, à. vista do determinado no art. 28, da Lei n.o 4.863, de 29-11-1965

(D.O. de 30-11-1965), o impõsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na
forma do Regulamento baixado COm o Dec. n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.O. de 7-1-1966),

nesta publicação.

IH - 23 - REAVALIAÇÃO DO ATIVO
I -

INCIDtNCIA

o

impôsto incide sôbre o valor das ações novas e os interêsses além
dos dividendos, atribuídos, pelas sociedades anônimas, aos proprietários de ações, pessoas físicas e jurídicas, nos casos de valorização do
ativo ou de venda de parte dêste, sem redução do capital, ou de utilização de fundos de reavaliação do ativo. A partir de 1963, a tributação
alcança também idênticos rendimentos produzidos pelas sociedades por
cotas de responsabilidade limitada.
VIGtNCIA: a partir de 24-3-1942 até

NOTAS:
1)
2)

A Incidência vem sendo ()Ibjeto de disposições regulamentares a partir do D.-L. n. O 4.178,
de 13-3-1942, pUblicado em 24-3-1942.
Anteriormente, se bem que desde o Decreto n." 17.390/26 já se tributasse o valor das
açôes novas e dos Interêsses além dos dividendos distribuídos aos titulares de ações ao
portador, não fôra feita, na legislação do tributo, remissão expressa à valorização do
ativo.

3)

.

,

O D.-L. n." 4.178/42 referia-se às bonificações em ações novas e outros interêsses além
dos dividendos, nos casos de valorização do ativo ou de venda de pOJTte dêste SJem redução do capital.
4) A Lei n." 154, de 25-11-1947, que vig'Ürou a partir de 1-1-1948, mandou incluir na incidência a distribuiçáo resultante da utilização, pelas sociedades anônimas, dos fundos
de reavaliação de ativo entre outros.
5) A Lei n." 1.474/51 (D.O. de 26-11-1951), em seu art. 1.0, letra "H", instituiu, para os
aumentos de capital das sociedades de qualquer tipo, mediante reavaliação do ativo
imobilizado adquirido até 31-12-1946, realizados até 31-12-1952, incidência única e excepdanai de impõsto, na fonte, sem outro ônus para os sócios. O dispositivo é precursor
do sistema de correção monetãria do ativo imobilizado das emprêsas, estabelecido, em
caráter permanente na legislação do tributo, pela Lei n.O 3.470/58. O problema correção
monetária do ativo imobllizado será 'Objeto de item especial, nesta publicação.
6) A partir de 1-1-1963, face ao disposto nos arts. 8. 0 , 12 e 36, da Lei n." 4.154, de 28-11-1962,
passaram a ser alcançados pela incidência de que se cogita neste item, também os
benefícios atribuídos aos titulares de açôes nominativas, pessoas físicas e jurídicas,
sempre equiparada a tributação da espécie, no que concerne a pra210s e taxas, à dos
dividendos comuns.
7) A partir de 1-1-1963, outrossim, por fôrça do art. 3.°, da Lei n.o 4.154/62, os beneficiários das bonificações resultantes da reavaliação do ativo ou de venda de parte dêste
sem redução do capital social - titulares de ações ao portador - podem optar pela
identificação ou não perante a fonte pagadora, incidindo em taxa maior o rendimento
de beneficiário não identificado.
8) Ainda a partir da vigência da Lei n." 4.154/62 (1-1-1963) passaram a subordinar-se à
incidência idênticos rendimentos que beneficiem sócios das sociedades por quotas de
responsablidade limitada.
9) Ver notas, também aplicáveis à espéCie, aos itens qee cogitam de rendimentos de ações
dos diversos tipos e, ainda, ao que diz respeito aos "Lucros e Outros Rendimentos Atribuídos aos Titulares de Cotas de Capital" III-21.
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II -

LEGISLAÇÃO

Dec. n.o 17.390/26 - art. 4.°, b.
D.L. n. o 4.178/42 - art. 96, 2.0, c, I a IlI; art. 99; art. 102.
D.L. n. o 5.844/43 - art. 96, 2.°, c, I a IlI; art. 99; art. 102.
Lei n. o 154/47 - art. 1.0 (96, 2.°, c, I).
Dec. n. o 24.239/47 - art. 96, 2.°, d, I e IlI; art. 99; art. 102.
Lei n. o 1.474/51 - art. 1.0, "H" (art. 96, 3.0, d, I e lI).
Dec. n. O 36.773/55 - art. 96, 3.°, c, I e lI; art. 100; art. 102.
Dec. n.o 40.702/56 - art. 96, 3.°, c, I e lI; art. 100; art. 102.
Lei n.o 2.862/56 - art. 25.
Dec. n. o 47.373/59 - art. 96, 3.0, c, I e lI; art. 102; art. 103.
Lei n. o 4.154/62 - art, 3.0, a, §§ 1.0, 2.0, 3.0 e 5.0; art. 8.0, e, I e lI,
§§ 3.0, 4.0, 7.0 a 10; art. 12, § 2.0.
Dec. n. o 51.900/63 - art. 96, 3.0, c, I e lI, §§ 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 e 7.0;
art. 98, 3. 0 , I, 4. 0 , e, I e lI, §§ 5.0 a 8.0 e 11; art.
102; art. 103, §§ 2.0, 5.0, b.
O
Lei n. 4.357/64 - art. 18.
Lei n. o 4.506/64 - art. 84; art. 90.
Dec. n. o 55.866/65 - art. 80, e; art. 82; art. 236, 3.0, c, §§ 3.0 a 5.0;
art. 237; art. 239, 3.°; art. 240 e parágrafo único;
art. 242; art. 243; art. 244, §§ 2.° e 6.0, b.
Dec. n.o 56.284/65 - art. 23.
Lei n. o 4.728/65 - art, 55 e § 1.0; art. 60; art. 61, I.
Lei n. O 4.863/65 - art 28.
Dec. n.o 57.585/66 - Todo.
Dec. n. o 58.400/66 - art. 125, d; art. 127; art. 272, § 5.0; art. 301, 2.°,
b e § 4.0; art. 302; art. 307, §§ 3.0 a 5.°; art. 308;
art. 309; art. 310, §§ 2.0 e 6. 0 ,b.

III -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO

Quanto aos prazos, vejam-se, conforme o caso, sempre a partir de
24-3-1942, as indicações feitas nos seguintes itens:
IlI-14 IlI-15 -

RENDIMENTOS DE AçõES E DE PARTES BENEFICIÁRIAS
OU DE FUNDADOR, AO PORTADOR.
RENDIMENTOS DE AÇÕES NOMINATIVAS E DE AÇÕES
NOMINATIVAS ENDOSSÁVEIS, PERTENCENTES A PESSOAS FíSICAS.
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III-16 -

III-21 -

IV -
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RENDIMENTOS DE AÇÕES NOMINATIVAS E DE AÇÕES
NOMINATIVAS ENDOSSÁVEIS, PERTENCENTES A PESSOAS JURíDICAS.
LUCROS E OUTROS RENDIMENTOS ATRIBUíDOS AOS TITULARES DE COTAS DE CAPITAL.

TAXAS

Quanto às taxas, vejam-se, conforme o caso, sempre a partir de
24-3-1942, as indicações feitas nos seguintes itens de incidência:
III-14 III-15 -

lII-16 -

1II-21 -

RENDIMENTOS DE AçõES E DE PARTES BENEFICIÁRIAS
OU DE FUNDADOR, AO PORTADOR.
RENDIMENTOS DE AÇõES NOMINATIVAS E DE AçõES
NOMINATIVAS ENDOSSÁVEIS, PERTENCENTES A PESSOAS FíSICAS.
RENDIMENTOS DE AÇõES NOMINATIVAS E DE AÇÕES
NOMINATIVAS ENDOSSÁVEIS, PERTENCENTES A PESSOAS JURíDICAS.
LUCROS E OUTROS RENDIMENTOS ATRIBUíDOS AOS TITULARES DE COTAS DE CAPITAL.

IH - 24 - CORREÇÃO MONETARIA DO ATIVO
IMOBILIZADO
I -

INCIDÊNCIA

o impôsto incide sôbre o montante da variação líquida do ativo
imobilizado, apurada pela aplicação dos índices de correção monetária
aos valôres originais dos bens e das correspondentes depreciações e
amortizações, tendo em vista, respectivamente, o ano de aquisição e
o da contabilização.
VIGÊNCIAS: 1)
2)
3)

a partir de 26-11-1951 até 30- 6-1953
a partir de 5-9-1956 até 31-10-1956
a partir de 28-11-1958 até

NOTAS:

1)

2)

3)

4)

A Lei n.O 1.474. de 26-11-1951, pUblicada na mesma data (art. 1.0, "H"), modificando o
art. 96, do Decreto n.o 24.239/47, instituiu (§§ 3.° e 4.°), excepcionalmente, a reavaliação
do ativo imobilizado das emprêsas, adquirido até 31-12-1946, com o benefício de taxa
reduzida (10%), recolhida, na fonte, pela pessoa jurídica, sem outro õnus para os
respecti vos sócio'l.
As disposições legais citadas na nota anterior podem ser consideradas precursoras das
determinações legais, que, a partir da Lei n.O 3.470, de 28-11-1958, possibilitaram, em
caráter permanente e facultativo, a correção monetária. do ativo imobiliza.do das emprêsas.
A reavaliação do ativo imobilizado, instituída pela Lei n.O 1.474, de 26-11-1951 (regulamentada pelo Decreto n.O 30.812, de 2-5-1952 - D.a. de 4-5-1952). com carátel' temporário, estabeleceu que os aumentos de capital com o seu resultado deveriam realizar-se
até 31 de dezembro de 1952. A Lei n." 1.772, de 18-12-1952 (art. 1.0) prorrogou, até 30
de junho de 1953, o prazo previsto pela Lei n." 1.474/51.
Para cs aumentos de capital com o produto da reavaliação do ativo imobilizado, com
os benefícios de uma só e reduzida taxa de lllcidência, foram estabelecidas, pela Lei
n." 1.474, as seguintes normas:
a)

a reavaliação deveria, para fins de tributação, ser acompanhada e aceita pelo
DIR, e não poderia ultrapassar os seguintes coeficientes (multiplicadores):
para os bens adquiridos antes ou durante o período de:
1925
1930
1935
1938
1940
1943
1945

b)

a 1929
a 1934
a 1937
a 1939
a 1942
a 1944
a 1946

8,0
7,5
6,5
4,0
3,0
2,0
1,5 ;

Só poderiam fazer o aumento de capital, COm os favores da Lei, as sociedades
que tivessem o seu capital integralizado, não se podendo fazer a reavaliação para
fins de pagamento ou integralização das ações ou das cotas;
c) o montante da reavaliação não poderia ser, em tempo algum, computado para
efeito de depreciações ou amortizações dedutíveis do lucro tributável em poder
da pessoa jurídica;
d) as novas ações, ou as anteriores cujo valor nominal fõsse acrescido, seriam obrigatóriamente nominativas e só poderiam ser transferidas e convertidas depois
de dois anos;
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e)
f)

g)

5)
6)

7)
8)

9)

nenhum SOCIO de sociedade de pessoas poderia ceder suas cotas, antes de integralmente pago o impõsto;
as pessoas jurídicas que se utilizassem do favor legal, até o integral pagamento
do impõsto, ficavam impedidas de diminuir o capital, incorporar-se a outra,
fundir-se, dissolver-se, salvo nos casos de morte ou falência, a não ser que pagassem o impõsto devido, às taxas normais;
o não pagamento do impõsto ou de suas cotas, n'Os tempos próprios, ou qualquer infração às limitações impostas pela Lei, faria cessar os favores, sujeitando
a sociedade e os sócios ao pagamento do impõsto às taxas normais; esta imposição
da Lei n." 1.474/51 (art. 1.", "H") foi modificada pela Lei n.O 1.772, de 18-12-1952,
publicada em 22-12-1952 (art. 1.0, § 3.°), que permitiu o pagamento das cotas
atrasadas não mais de dois meses, com a multa de 10%.

Disciplinando a aplicação de dispositivos da Lei n.O 1.474/51, foi baixada, pelo DIR, a
Portaria n.O 1.012, de 11-12-1951, cujos itens pertinentes à matéria, constam desta publicação e devem ser consultados pelO leitor.
A Lei n.O 1.772/52 (D.a. de 22-12-1952) declarou (art. 1.0, § 1.0) que a reavaliação de
ativos das emprêsas de seguros, de capitalização, de bancos e, em geral, daqueles cujos
aumentos de capital dependessem de autorização governamental, só se tornariam defitivas após a aprovação pela autoridade competente e na forma legal.
Esgotado o prazo previsto pela Lei n.O 1.474/51, não houve mais a concessão do beneficio até 'O advento da Lei n." 2.862, de 4-9-1956, publicada em 5-9-1956, que, novamente,
cuidou da reavaliação do ativo imobilizado, mediante taxação também excepcional.
Pela Lei n.o 2.862/56 (art. 5.°) as pessoas jurídicas poderiam elevar seu capital mediante reavaliação do ativo imobilizado, adquiridO até 31-12-1950, em prazo exíguo, que
termin'Ou em 31 de outubro de 1956. Para o caso estabeleceu também tributação excepcional (10%).
O uso dos favores da Lei n." 2.862/56 impunha às pessoas jurídicas as seguintes condições:
a)

as reavaliações ficaram limitadas aos segUintes coeficientes (art. 5.", a)
para os bens adquiridos:
antes de
de 1930 a
de 1935 a
de 1938 a
de 1940 a
de 1943 a
de 1945 a
de 1947 a
de 1949 a

1929
1934
1937
1939
1942
1944
1946
1948
1950

~

10
9
8
7
6
5
4
3
2 ;

os rendimentos resultantes do aumento de capital decorrente de reavaliação do
ativo, como no caso da Lei n." 1.474/51, eram tributados na fonte, ficando
isentos de qualquer outro Impõsto, sõbre os mesmos rendimentos, os titulares,
sócios ou acionistas da pessoa Jurídica que os tivesse distribuído (art. 5.°, b),
não podendo esta abater de seu lucro tributável o montante do aludido impõsto pago na fonte (art. 5.°, § 3.°);
os coeficientes d.e reavaliação deveriam ser aplicados ao valor d'O custo dos
c)
bens e, se tivesse havido reavaliações anteriores, somente seria considerada para
o aumento de capital e para os efeitos da incidência, a diferença entre o resultado das reavaliações anteriores e o da que se fizesse nos moldes da Lei
n.O 2.862/56 (art. 5.°, c);
d} os aument·os de capital realizados com a utilização de reservas constituídas mediante reavaliação do ativo imobilizado sob o regime do Decreto-Lei n." 9.407,
de 27-6-1946, ou de acõrdo com o disposto na letra h, do § 1.0 e § 5.° art. 43,
do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 24.239, de 22-12-1947, ficarão sujeitos ao impõsto ora em foco, nos casos de aumento de capital com a reavaliação do ativo (art. 5.°, d). É bom lembrar que o D.-L. n.O 9.407/46 concedeu
isenção às pessoas jurídicas, para as reavaliações do ativo; as pessoas físicas,
beneficiadas COm a distribuição dêsses rendimentos, entretanto, pagavam normalmente o impõsto devido em suas declarações;
e} como aconteceu com a Lei n.O 1.474/51, também não se autorizava a dedução
do lucro tributável, em qualquer tempo, de depreciações ou amortizações, relativamente ao valor acrescido aos bens, com a reavaliação, devendo esta ser, obrigatóriamente, destacada na contabilidade (art. 5.°, e);
repetiu-se, também, o impedimento que havia na L·ei n.O 1.474/51, para as pesf)
soas jurídicas que usassem do benefício da reavaliação do ativo com o pagamento de taxa excepcional, de diminuírem o capital social, incorporarem-se a
outras, fundirem-se, dissolverem-se ou extinguirem-se, antes de deoorridos 3
anos da data da reavaliação, sem o pagamento do impõsto às taxas normais
(art. 5.°, § 1.0);
g} a alienação dos bens reavaliados, antes de decorridos 5 anos da reavaliação,
sujeitava a pessoa jurídica e os beneficiários a'O pagamento do impõsto às taxas normais, em relação aos bens alienados, salvo no caso de morte ou falência
(art. 5.°, § 7.°);
h) não sofriam nova tributação proporcional e complementar, 'Ou na fonte, os aumentos de capital das pessoas juridlcas mediante aumento do valor do ativo
resultante dos aumentos de capital, realizados na forma ora em estud'O, por
sociedades das quais fõssem sócias ou acionistas, bem como as ações novas
ou cotas distribuídas em virtude daqueles aumentos de capital (art. 5.", § 9.0).

b)

lO}
ll}

No caso de aumentos de capital, feitos sob a égide da Lei n.O 2.862/56, convém consultar, nesta publicação, o Decreto n.O 39.995, de 13-9-1956, que regUlamentou a aplicação do disposto no art. 5.°, da Lei citada.
Vencido o prazo da Lei n.O 2.862/56 (31-10-1956) voltaram os aumentos de capital com
o resultado de reavaliacões do ativo imobilizado ao regime normal de tributação como
lucros das pessoas jurídiCas, inclusive quanto aos seus reflel<os nas declarações das
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12)

pessoas físicas dos titulares, SOClOS ou acionistas. E assim permaneceu até que a Lei
n.O 3.470, de 28-11-1958, pUblicada na mesma data, instituiu, Cm caráter permanente,
a correção monetãria do ativo imobilizado.
Tôda a matéria pertinente à correção monetária do ativo imobilizado, prevista na Lei
n.o 3.470/58, está incluída em seu art. 57 e respectivos parágrafos, dispositivos nos quais
foram estabelecidas, em resumo, as seguintes normas:
a)

b)
c)

d)

e)

f)

a correção monetária do ativo imobilizado seria ainda facultativa, podendo ser
realizada, a qualquer tempo, até o limite dos coeficientes, vigentes à época
da sua efetivação, determinados, bienalmente, pelo Conselho Nacional de Economia (art. 57);
a nova correção monetária do valor originai do ativo imobilizado, uma vez
tornada efetiva, vigoraria, para tOdos os efeitos, até que nova correção, à base
naturalmente de novos coeficientes, fõsse realizada (art. 57);
os coeficientes aplicáveis à espécie seriam calculados de modo a exprimir a influência. no período decorrido entre o ano da aquisição do bem e o fim de
cada biênio, das variações do pOder aquisitivo da moeda nacional na tradução
monetária do valor originai dos bens que constituem o ativo imobilizado. Em
cada biênio devia ser fixado um nôvo coeficiente para cada um dos anos dos
biênios anteriores (art. 57, § 1.0):
a alteração da tradução monetária do ativo imobilizado teria por limite a variação resultante da aplicação, ao registro contábil do valor original de cada
bem e das suas respectivas amortizaçôes ou depreciações, do coeficiente fixado
para o ano respectivo (art. 57, § 2.°, a e b);
entender-se-ia por valor original do bem à Importáncia em moeda nacional
pela qual tivesse sido adquirido ou incorporado ao acêrvo da emprêsa; quando
a incorporação houvesse sido feita em moeda estrangeira, a conversão para
moeda nacional seria feita à taxa vigente à época da aquisição; quando desconhecida a taxa, seria adotada, para a conversão, a taxa média do ano (art. 57,
§ 3.°);
não seriam corrigidas as parcelas do ativo correspondentes a auxílios, subvenções -ou outros recursos públicos, não eXigíveis, recebidos pela firma ou sociedade para auxilio na realização do ativo, nem a parcela do ativo imobilizado
correspondente ao saldo devedor de empréstimo tomado do BNDE, salvo se
a firma ou sociedade aquiescesse com o Banco em que houvesse simultânea
correção do saldo devedor do empréstimo, aos mesmos coeficientes (art. 57,
§ 4.°);

g)

h)
i)

j)

k)
I)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

13)

simultâneamente à correção do ativo imobilizado, deveriam ser registradas as
variações cambiais no saldo devedor d-os empréstimos em moeda estrangeira ou
das operações referidas no art. 16 da Lei n.o 2.973/56 (art. 57, § 5.0);
a variação do ativo poderia ser compensada por prejuízos (art. 57, ~ 5.");
ao aumento líquido do montante do ativo resultante das correções e compensações deveria c-orresponder aumento, em igual importância, no capital social,
admitindo-se a reserva, em conta especial, apenas da fração do valor nominal
de ações, para ser aplicada, em aumento de capital, na correção seguinte
(art. 57, § 6.°);
se da correção não resultasse aumento líquido do ativo, dentro de 30 dias
dos registros contábeis, a firma ou sociedade deveria submeter à competente
Repartição do Impôsto de Renda demonstrativo dos cálculos e registros efetuados
(art. 57, § 9.°);
a falta de Integralização do capital não impediria a correção, mas o aumento
do ativo líquido e de capital não podelia ser aplicado na integralização de
ações ou cotas (art. 57, § 13):
como na legislação anterior, não se admitia que, em tempo algum, para os efeitos de depreciações ou amortizações, fôsse considerado o montante da correção
(art. 57, § 14);
ficaria a pessoa jurídica obrigada a destacar na contabilidade o re"istro do valor original dos bens e as variações resultantes da correção (art. 57, § 14);
o impõsto pago pelas pessoas jurídicas (10%), como õnus destas, sõbre o aumento de capital correspondente ao aumento líquido do ativo não seria considerado como dedução, para efeito de apuração do lucro tributável, mas eximia
do pagamento de qualquer outro impõsto sôbre o mesmo rendimento os acionistas ou sócios das sociedades ou titulares das firmas que os tenham distribuído (art. 57, §§ 7.°, 15 e 18);
não sofreriam nova tributação, proporcional e complementar, ou na fonte, os
aumentos de capital das pessoas jurídicas, mediante aumento do valor do ativo
decorrente dos aumentos de capital realizados em virtude de correcão monetária por sociedades das quais fôssem acionistas ou sócias, bem como as ações
novas ou cotas distribuídas em virtude daqueles aumentos de capital (art. 57,
§ 16);
só pOderiam utilizar o beneficio do aumento do capital com correção monetária as pessoas jurídicas quites com o impôsto de renda, na data em que
se tornasse efetivo o aumento, através de ato próprio (art. 57, § 17);
quando o aumento do capital, por efeito de correção monetária do ativo imobilizado, fôsse realizado por sociedades ou firmas isentas do impõsto. seus acionistas, sócios ou titulares ficariam desobrigados de qualquer impôsto, desde
que recolhido pela fonte o tributo devido (art. 57, § 19); e
a Lei estabeleceu o prazo de 90 dias para que o CNE fixasse os coeficientes
relativos à primeira correção (art. 57, § 21), o que OCOrTeu pela Resolução n." I,
de 29-1-1959, pUblicada no D.a. de 4-2-1959, constante desta publicação.

A Lei n." 4.239, de 27-6-1963 (D.a. de 12-7-1963) cogitando (art. 17 e seus parágrafOS) da
reavaliação do ativo das emprêsas industriais e agrícolas, localizadas na área de atuação da SUDENE, declara isento de quaisquer impostos e taxas federais o aumento de
capital feito com êsses recursos, desde que feito dentro do prazo de um ano da publlcação da Lei. Declara, ainda (art. 17, ~§ L" e 2.°), que as firmas e sociedades poderão
corrigir o valor original dos bens do seu ativo imobilizado, até o limite de tempo fi-
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14)

15)

16)

17)
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xado em lei; que (art. 17, § 3.°) a alteração da correção monetária do ativo terá por
limite a diferença entre o valor original e o venal à época da Lei; entende-se (art. 17,
§ 4.") por valor original a importãncia em moeda nadonal pela qual tenha sido adquirido ou incorporado à sociedade; no caso de aquisição em moeda estrangeira (art. 17,
§ 5.") a conversé.o se fará pela taxa vigorante na época da aqulsiç§'o ou incorporação
e, no caso ele ser desconhecida a taxa, a base será a taxa média do ano. Os dispositivos
legais citados foram regulamentados pelo Decreto n.O 52.779, de 29-10-1963 (D.a.
de 30-10-1963), nesta publicação, que me,ece ser consultado pelo leitor. ll:sse decreto
esclarece (art. 1.0) que a correção monetária deverá ser realizada entre 12-7-1963 e
12-7-1964, para desfrutar do benefício da isenção. Convém consultar, sôbre o assunto,
nesta publicação, O Oficio-Circular n.O 30, de 23-8-1964, do DIR.
A Lei n.O 4.242, de 17-7-1963 (ar~. 79), reduziu Dara um ano o prazo para revisão dos
coeficientes de correção monetária do ativo imobilizado que, no regime instituído pela
Lei n.O 3.470/58, seriam bienalmente l'evistos, daí decorrendo a Resolução n.O 1, de
29-1-1964, que fixou novos coeficientes para vigo!arem no ano de 1964. Conviria consultar, também, neste trabalho, a re,peito da matéria em apreciação, a Resolução n.O 5,
de 16-8-1963, do CNE, publicada no D.a. de 28-8-1963.
Repetindo disposição da Lei n.o 1.772/52, o Regulamento aprovado pelo Decreto número 47.373/59 (D.a. de 15-12-1959) declarou, no § 21, do art. 101, que, em se tratando
de emprêsas de seguros, de capitalização, bancos e outras, cujos aumentos de capital
dependam de autorização governamental, o recolhimento do impôsto poderã ser feito
como depósito, em dinheiro, para ser convertido em renda após aquela aprovação.
A Lei n.o 4.357, de 16-7-1964, publicada em 17-7-1964, estabeleceu, em seu art. 3.°, que
a correção monetária do valor original dos bens do ativo imobillzado das pessoas jurídicas, prevista pelo art. 57 da Lei n.O 3.470/58. será obrigatória a partir de 16-7-1964,
segundo os coeficientes fixados, anualmente, pelo CNE, de modo a traduzir a variação
do poder aquisitivo da moeda nacional, entre o mês de dezembro do último ano e a média
anual de cada um dos anos anteriores.
A Lei n.o 4.357/64 fixou, em resumo, as seguintes normas:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

11)

i)

j)

o CNE deveria, dentro de 30 dias, ajustar os coeficientes em vigor, ao disposto no art. 3.°, § L"; em face dessa recomendação, foi baixada, em 13-8-1964,
a Resolução n.O 4, do CNE, publicada em 9-8-1964, que fixou coeficientes
para vigorarem até 31-12-1964, substituindo, portanto, os coeficientes aprovados
pela Resolução n.O 1/64, referida na neta n.O 14;
as pessoas juríd,cas deveriam process'tr, dentro de 90 dias, o reajustamento de
seu capital social pela correção monetária dos valôres de seu ativo imobilizado,
constantes do último balanço (art. 3.°, § 2.°); êste prazo foi prorrogado - ver
art. 1.0 e parágrafO único da Lei n.o 4.481, de 14-11-1964 (D.a. de 17-11-1964),
nesta publicação;
o resultado da correção monetãria, Obrigatória em cada ano, seria registrado
em conta própria, no Passivo não Exigível, até sua incorporação ao capital;
o aumento do capital resultante da correção deverá ser refletido em alteração
contratual ou estatutãria, dentro de 4 meses contados do balanço a que corresponder a correção operada;
excepCionalmente, será permitido que no aumento de capital seja aplicada parte
do resultado da correção, somente para evitar que o valor nominal das ações
e das cotas e quinhões do capital seja expresso em números fracionários, devendo
o saldo ficar em conta de passivo não exigível, para ser adicionado à correção
monetãria seguinte (art. 3.°, § 5.°);
quando a variação do valor do capital, em virtude da correção monetária, fôr
superiO'r a 3 vêzes a importância do capital registrado, poderâ ser autorizado,
pelo Ministro da Fazenda, mediante requerimento, que a variação constitua
reserva de capital, excluída da limitação do § 2.° do art. 130 do D.Lo. n.O 2.627,
de 26-9-1940, mas sujeita, assim mesmo, à tributação especial (5%); a reserva
constituída deverá ser, obrigatoriamente, aplicada no aumento do capital, dentro dos 5 an'Ús seguintes ao balanço da correção, sem qualquer outro ônus
(art. 3.°, § 6.°);
o impôsto incidente sôbre a correção monetãria será dispensado. desde que o
contribuinte prefira adquirir Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, para
vencimento em prazo não inferior a 5 anos, contados da data do balanço que
consignar a correção monetária geradora da obrigação tributária, em valor
nominal atualizado correspondente ao dôbro do que seria devido como impôsto
(art. 3.°, § 8."); a aqUisição das Obrigações será feita em tantos pagamentos
mensais quantos correspO'nderiam à quitação do impôsto, por cuja remissão
a pessoa jurídica tivesse optado (art. 3.°, § 9.°); na determinação do montante
a ser aplicado na aquisição de Obrigações, serão desprezadas as importãncia,s
inferiores ao valor unitário daquelas (art. 3.°. § 10); as Obrigações serão nominativas e intransferíveis, durante 5 anos, a contar da data do balanço corrigido,
salvo nos casos de fusão, incorporação, sucessão ou liquidação (art. 3.", § 12);
o Banco do Brasil fornecerá ao Ministério da Fazenda extratos das contas e
demonstrações do recolhimento das importãncias destinadas à subscrição de Obrigações Reajustãveis do Te muro Nacional. acompanhados dos documentos relativos à sua movimentação (art. 3.°, § 11);
sôbre o aumento de capital feito, Obrigatoriamente, com o resultado da correção
monetária do ativo imobilizado, não incide o imposto do sêlo (art. 3.°, § 13);
às correções monetãrias previstas no art. 3 .. '. aplicam-se as normas estabelecidas
nos parágrafos do art. 57 da Lei n." 3.470/58, exceto o que estabeleceram os
parágrafOS 11, 12, 14 e 17, que dizem respeito a observãncia dos prazos para
pagamento parcelado, à depreciação ou à amortização dos valôres corrigidos, à

situação fiscal do contribuinte, na data da correção (art. 3.", !i 18).
18)

Com a Lei n." 4.357/64 (art. 3.". ~ 19), ficamln também as filiais, sucursais, agências
ou representações de sociedades esti'angeiras obrigadas a corrigir o registro contãbil dos
bens (do ativo imobilizado) que possuam no pais. pOdendo o correspondente aumento
do capital refletir-se apenas s6bre a parte destinrca às operações no Bras:!.

140
19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)
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As emprêsas que deixarem de fazer a correção manetária a que estão obrigadas, será
imposta correção ex officio, com a perda do direito de optar pela aquisição de Obrigações e com multa em valor igual ao do impõsto (Lei n." 4.357(64. art. 3.°, § 20).
Ficaram dispen"adas da obrigatoriedade da correção monetária do ativo imobilizado as
sociedades de economia mista, nas quais pelo menos 5Fô das ações com direito a voto
pertençam à União, aos Estados ou aos Municípos e as emprêsas concessionárias de
serviços públicos, cujos lucros não excedam a 12% do capital; as pessoas jurídicas organizadas exclusivamente para a prestação de serviços profissionais de médico, engenheiro, dentista, advogCluo, veterinário, contador, pintor, despachante e outros que se
lhes possam assemelhar. com capital até Cr$ 630.000; as pessoas jurídicas cujo capital
social não exceda de Cr$ 2.100.000 (Lei n.O 4.357/64, art. 3.°, §§ 21 e 22).
Ficaram. também, desobrigados de fazer a correção monetária do ativo imobilizado as
firmas individuais e os que praticarem habitual e profissionalmente em seu próprio
nome, operações de natureza civil ou comercial OOm o fim especulativo de lucro (Decreto n." 54.145/64 - art. 1.0, § 2.°, e) e as sociedades que se encontrarem em concordata, falência ou liquidação e aquelas cujos bens imóveis estejam situados em áreas
demarcadas para desapropriação ou em relação aos quais haja processo em andamento
para êsse fim (Lei n.O 4.506/64 - art. 77).
No exercício de 1965, o saldo da correção monetária não aplicado no aumento do
capital, para evitar que o valor nominal das ações e cotas seja fracionário, pode ser
considerado como capital para os efeitos do impõsto adicional de renda (art. 3.°, § 23,
da Lei n.O 4.357/64).
O Regulamento aprovado pelO Decreto n.o 55.866/65 art. 217 (Dec. n.O 58.4.00/66
art. 276) repetiu o que fizera o Decreto n.O 47.373/59, declarando que, no caso de emprêsas que dependam de autorização governamental para aumentos de capital, poderão
elas recolher como depósito, em dinheiro. o impõsto ou o dôbro do valor em obrigações
reaju"táveis. para conversão em renda, após a aprovação.
Integram o ativo imobilizado, para os efeitos da correção monetária, os bens que se
destinem à exploração do Objeto soelal ou à manutenção das atividades da pessoa jurídica (Dec. n.o 55.866/65, art. 202; Dec. n.O 58.400/66 - art. 263).
Não integram O ativo imobilizado, para os efeitos da correção monetária: os bens destinados à revenda ou a serem aplicados ou consumidos na produção de bens ou serviços para a venda; os bens que constituam o ativo realizável ou disponível, inclusive
imóveis adquiridos para revenda ou construidos para venda; e os bens garantidores das
reservas técnicas das companhias de seguro ou de capitalização (Dec. n.O 55.866/65 art. 202, ~ 1.0 e alíneas; Dec. n.O 58.400/66 - art. 263, parágrafo único e alíneas).
Para os fins de aumento de capital COm o resultado da correção monetária dO ativo
imobilizado. os acionistas poderão reunir-se em assembléia para deliberar, em primeira
convocação, cam a presença de qualquer número (Lei n." 4.481/64 - art. 1.0, parágrafo
único) .
A Lei n." 4.504, de 30-11-1964, publlcada na mesma data (art. 53 e §§ 8.° a 11), estabeleceu que às emprêsas rurais, organizadas sob a forma de sociedades civis, é facultado promover o reajustamento do valor das seus imóveis rurais e o aumento do seu
ativo liquido. independentemente de qualquer comprovação com isenção do tributo. A
falta de integrallzação do capital não impede a correção do ativo, cujo aumento líquidO.
todavia, não poderá ser aplicado na integralização de ações ou cotas. Também não sofrerão qualquer tributação, em poder das pessoas jurídicas ou das pessoas físicas que
delas participem, 'Os aumentos de capital das emprêsas, resultantes da incorporação ao
seu ativo de ações ou cotas distribuídas em virtude de correção monetária por emprêsas rurais de que sejam sócias ou acionistas. Os valôres reajustados não poderão ser
inferiores àqueles que se encontrariam pela apllcação dos coeficientes de correção monetária, fixados pelo CNE.
Os aumentos de capital com a correção monetária do ativo imobilizado. COmo previsto
na Lei n." 4.357/64. bem como o resultante do recebimento de ações novas ou cotas
distribuídas em d.corrência de correções monetárias, estão isentos do impôsto do sêlo
(Lei n.o 4.505/64, art. 28, item IV, alínea a).
A pessoa jurídica que, por fôrça de L·ei, possua, em seu ativo, títulos de capital de
outras emprêsas, pOderá distribuir, mediante autorização do Ministro da Fazenda, por
vários exercícios sucessivos, até o máximo de 5, os lucros decorrentes do aumento de
capital das emprêsas de que seja acionista (Lei n.O 4.357/64 - art. 33).
A Lei n." 4.728, de 14-7-1965, publicada a 16-7-1965, declara que o resultado líquido das
correções monetárias do ativo imobilizado poderá, a opção da pessoa jurídica, ser incorporado ao capUaL social ou a reservas (art. 68). Antes da Lei n.O 4.728, citada, o
Ministro da Fazenda, pela Portaria n.O 131, de 19-4-1965 (D.O. de 22-4-1965), nesta publicação. resolvera dispensar a obrigatoriedade de incorporação ao capital do resultado
da correção monetária do ativo imobillzado, inclusive nos casos de sociedades anônimas
que já tives"em deliberado sôbre o aumento do capital, mas não houvessem, ainda,
concretizado a distribuição das ações novas, desde que outra assembléia deliberasse,
expressamente, transpor para a reserva social o valor atribuíd'Ü à correção monetária
efetivada. Como condição, a Portaria Ministerial apenas exigiu o recolhimento do impôsto devido sôbre o resultado da correcão monetária.
Estabeleceu a Lei n." 4.728/65 (art. 68 e seus parágrafos) que. no caso de correção
monetária do ativo: o impôsto incidirá, sem prejuízo do disposto no art. 76, da Lei
n." 4.506(64, sôbre o aumento líquido do ativo, independentemente de sua incorporação
ao capital; os resultados das correções ~erão considerados reservas, para efeito da apuração de excesso de reservas em relação ao capital social. salvo caso especial, julgado
pelo Conselho Monetário Nacional, a requerimento da emprêsa interessada, que justificará a exclusão; as sociedades que, em 1965, tenham aprovad'Ü aumento de capital
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ainda não registrado, poderão usar da opção para a constituição de reserva, desde que
paguem o impôsto devido. Sôbre o assunto, convém consultar, nesta publicação, a Portaria Ministerial n.O 323, de 10-9-1965, regulando soluçôes para os casos ocorridos entre
a data da pUblicação da Portaria n.O 131, de 19-4-1965, e a da Lei n.O 4.728/65.
32) A partir de 1-1-1967, a correção monetária do ativo Imobilizado das emprêsas, feita de
acôrdo com o art. 3.° da Lei n. U 4.357/64, não sofrerá qualquer ônus financeiro, a
título de impôsto ou de empréstimo compulsório, beneficio que não atingirá as prestaçôes de correções anteriores, devidas ainda a 1-1-1967 (Lei n.O 4.506/64 art. 76
e seu parágrafo).
33) De acôrdo COm o estabelecido no art. 3.°, lU, da Lei n.O 4.663, de 3-6-1965, publicada
a 4-6-1965, as emprêsas que satisfizerem as condições previstas no art. 2.°, da mesma
Lei, pagarão o impOsto devido pela correção monetária do ativo imoblllzado, realizada
durante o exercício de 1966, à razão da taxa de 2%.
34) O Decreto n.O 54.145, de 19-8-1964, publicado em 20-8-1964, determinou (art. 3.°, a)
que a primeira correção monetária obrigatória, instituíd!!. pel!!. Lei n.O 4.357/64, deveria
realizar-se até 15-10-1964.
35) Estabeleceu também o Decreto n.O 54.145/64 (art. 11, § 1.0) que, no cálculo do impôsto
devido pelas sociedades de economia mista que procederem à correção monetária do
ativo imobilizado, serão excluídas as participações dos governos da União, dos Estados
e dos Municípios e respectivas autarquias.
36) De acõrdo com o estatuído no art. 5.° e parágrafos da Lei n.O 4.3571'64, as firmas ou
sociedades que tenham por atividade predominante a exploraçãü de empreendimentos
Industriais ou agrícolas, com sede na Amazônia ou no Nordeste, nas áreas de atuação
da SPVEA ou SUDENE, poderão corrigir, com Isenção, até 30-6-1965, o registro contábil dü valor original dos bens do ativo Imobilizado, desde que a reavaliação fique
compreendida nos limites dos coeficientes fixados pelo CNE. Slmultâneamente, serão
registradas, obrigatóriamente, as diferenças do passivo, resultantes de variaçóes cambiais do saldo devedor de empréstimos em moeda estrangeira e compensados os prejuízos apurados em balançü, no caso de inexistência de reservas. A diferença entre a
variaçáo do ativo e as compensações referidas será aplicada em aumento de capital.
O recebimento de ações novas, cotas ou quinhões de capital, pelos acionistas, sócios ou
cotistas, inclusive os acréscimos que beneliciem os titulares de firmas individuais e os
aumentos de capital, até 31-12-1965, por flrmas ou sociedades, para efeito exclusivo
de incorporação de ações, cotas ou quínhões recebidas de entidades beneficiadas pela
isenção, ficariam igualmente isentos de quaisquer Impostos ou taxas federais. As isenções aqui mencionadas não beneficiariam as pessoas que tivessem quaisquer débitos
para com a Fazenda Nacional, exceto se pendentes de decisão.
37) Para efeito dü Impôsto de Renda e da correção monetária, consideram-se bens imóveis
as florestas e as árvores em pé, constantes do ativo das emprêsas Industriais de madeiras, carpintarias, tanoarias, fábricas de papel de celulose, pastas de madeiras, compensados, laminados e outras slmllares, desde que adqUiridas há mais de três anos,
com ou sem terra, mediante escritura pública. Para os mesmos fins, são considerados
bens Imóveis as árvores orlUndas do reflorestamento (art. 29 da Lei n.O 4.357/64, alterado pelo art. 7.° da Lei n.O 4.481/64). O art. 29, da Lei n.O 4.357/64, foi revogado pelo
art. 52 da Lei n.o 4.862, de 29-11-1965, publicada a 30-11-1965.
38) O art. 33 da Lei n.O 4.862(65 estabelece que o valor dos bens imóveis para efeito de
-correção monetária (art. 3.°, da Lei n.O 4.357/64), poderá sofrer uma redução, a critério do contribuinte, na mesma proporção existente entre o salário mínimo da região
onde êles estiverem situados e o maior salário mínimo do País.
39) Ainda a Lei n.O 4.862/65 (art. 40, § 2.°) dispõe que a importância da correção do custo
de aquisição ou de plantio de recursos flürestais explorados pelas emprêsas será mantido obrigatoriamente na escrituração das mesmas, em conta do passivo não exigível,
devendo ainda figurar destacadamente no ativo.
40) Não será exigida prova de qUitação do impõsto de renda, nos casos de alterações de
contratos ou estatutos sociais e relativamente ao arquivamento das atas de assembléiasgerais de acionistas, quando não Importarem em mOdificaçáo do capital social ou da
remuneração dos sócios ou dIretores, bem como os instrumentos de elevação do capital de firmas e sociedades, promovida de conformidade com o art. 3.° da Lei n.O 4.357/64
(art. 30 da Lei n.O 4.862/65).
41) A Lei n.O 4.869, de 1-12-1965 (D.O. de 2-12-1965) - art. 26 e parágrafOS - repetiu, para
vigorar pelo período de um ano após a sua publicação, o que dispunha a Lei n.O 4.239/63
sôbre correçâo monetária de atlvo imobilizado das emprêsas industriais e agrícolas localizadas na área de atuação da SUDENE. Por se tratar de repetição, convém que ,o
leitor consulte a nota n. U 13. Lembramos que não se repetiu, no nôvo Plano-Diretor
da SUDENE, apenas, o § 3.° do art. 17, da Lei n.O 4.239/63, que estabelecia como limite
da alteração da tradução monetária do ativo a diferença entre 'O valor original dos bens
e o venal à época da correçáe:..
42) Têm pertinência com a matéria tratada neste item e merecem ser consultados, nesta
pUblicação, os atos normativos baixados pelas competentes autoridades e a seguir relacionados, em ordem cronológica:
Portaria n. o 1.012, de 11-12-1951, do DIR.
Resolução n. o 1, de 29-1-1959, DO CNE.
O.~. n. o 12, de 13-3-1959, do DIR.
O.S. n. o 20, de 10-8-1959, do DIR.
Resolução n. O 2, de 13-12-1960, do CNE.
O.S. n. o 10, de 13-3-1961, do DIR.
Resolução n. O 3, de 24-1-1963, do CNE.
O.S. n. o 5, de 14-2-1963, do DIR.
Resolução n. O 5, de 16-8-1963, do CNE.
O.S. n. o 16, de 16-9-1963, do DIR
Resolução n.o 1, de 29-1-1964, do CNE.
O.S. n. o 4, de 14-2-1964, do DIR.
O.S. n. o 10, de 2-6-1964, do DIR.
Resolução n. O 4, de 13-8-1961, do CNE.
Of.Circ. n.O 30, de 28-8-1964, do DIR.
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Circular n.O Gb. 12, de 14-9-1964, do MF.
Circular 11.0 107, de 23-9-1964, da SUMO C (hoje Banco Central).
O.S. 11.0 19, de 14-9-1964, do DIR.
Of.Circ. n. ° 37, de 8-10-1964, do DIR.
Portaria n.O Gb. 361, de 13-10-1964, do MF.
Resolução 11.0 2, de 22-1-1965, do CNE.
O.S. 11.0 8, de 25-1-1965, do DIR.
Portaria n.O Gb. 125, de 14-4-1965, do MF.
Portaria n.O Gb. 131, de 19-4-1965, do MF.
Portaria 11.° Gb. 323, de 10-9-1965, do MF.
Resolução n. o 3, de 25-1-1966, (lo SNE.

II -

LEGISLAÇÃO

Lei n. o 1.474/51 Dec. n. o 30.812/52
Lei n.O 1.772/52 Lei n. o 2.862/56 Dec. n.o 39.995/56
Lei n.o 3.470/58 Dec. n.o 47.373/59
Dec. n. o 51.900/62
Lei n.o 4.239/63 Dec. n.o 52.779/63
Lei n.o 4.357/64 -

art 1.0, "H" (art. 96, §§ 3.0 e 4.°).
art. 2.0; art. 3.0.
art. 1.0 e parágrafos.
art. 5.0, suas alíneas e parágrafos.
- todo.
art. 57 e seus parágrafos.
- art. 101 e seus parágrafos.
- art. 101 e seus parágrafos.
art. 17 e seus parágrafos.
- todo.
art. 3.0, §§ 1.0 a 23; art. 5.0, §§ 1.0 a 4.0; art. 6.0
e parágrafo único; art. 29; art. 33.
Dec. n. o 54.145/64 - todo.
Lei n.o 4.388/64 - art 12 e §§ 1.0 e 3.0.
Dec. n.o 54.936/64 - todo.
Lei n.o 4.481/64 - art. 1.0; art. 7.0; art. 9.0; art. 10.
Lei n.o 4.504/64 - art. 53, §§ 8.0 a 11.
Lei n.o 4.506/64 - art. 76 e parágrafo único; art. 77; art. 78; art. 85;
art. 90.
Dec. n.o 55.866/65 - art. 80, § 1.0; art. 127, §§ 1.0 e 2.0; art. 185;
arts. 200 a 223, seus parágrafos e alíneas; art.
236, § 2.0; art. 239, § 2.0; art. 405, §§ 1.0 e 2.0;
art. 430, parágrafo único.
-
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Lei n.o 4.663/65 - art. 2.0; art. 3.°, lII.
Lei n.o 4.728/65 - art. 60; art. 61, I; art. 64; art. 68 e seus parágra.fos.
Dec. n. O 56.967/65 - art. 1.0; art. 5.0, lII; art. 6.0; art. 21.
Lei n. o 4.862/65 - art. 30; art. 33; art. 34; art. 35, § 2.0, lI, § 7.0;
art. 40, § 2.0; art. 52.
O
Lei n. 4.863/65 - art. 28.
Lei n. o 4.869/65 - art. 26 e parágrafos.
Dec. n. O 57.585/66 - todo.
Dec. n. o 57.618/66 - art. 1.0, lI; art. 19.
Dec. n. o 58.400/66 - art. 125, § 1.0; art. 186, §§ 1.0 e 2.0; art. 244 e
parágrafo único; art. 254, § 1.0, b e e; arts. 261 a
285, alíneas e parágrafos; art. 293, d; art. 301,
§ 2.0; art. 307, § 1.0; art. 497, parágrafo único.

III -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO
No Caso da Lei n. o 1.474/51

Pagamento em 24 prestações mensais, iguais e
sucessivas:
Primeira prestação:

Prazo contado da data da assembléia-geral que autorizasse o aumento do capital, se se tratasse de sociedades por ações, ou da reforma do contrato social, se
.se tratasse de sociedades de pessoas .............. 30 dias.
Demais prestações:

Prazo baseado na data do vencimento da primeira cota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

dentro de cada
um dos meses
subseqüen teso

VIGÊNCIA: de 26-11-1951 até 30-6-1955.
NOTAS:

1)

2)

A Lei n.O 1.474/51 estabeleceu que os aumentos de capital com a reavaliação de ativo
sob taxas favoráveis deveriam realizar-se até 31-12-1952, podendo o pagamento do impôsto ser realizado em 24 prestações mensais, vencendo-se a primeira 30 dias após a
efetivação do aumento. A Lei n.o 1.772/52, pror::ogou, para 30 de junho de 1953, o prazo
para a realização dos aumentos de caultal previstos pela Lei n.o 1.474/51, estendendo,
automàticamente, o prazo para o recolhimento da última prestação até 30-6-1955.
O não pagamEnto do impôsto ou de suas prestações, nos tempcs próprios. fazia cessar
os favores da Lei, sujeitando a sociedade e os sócios ao pagamento do impôsto da pessoa jurídica e da pessoa física, às taxas normais.
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No caso da Lei n.O 2.862/56

Pagamento do impôsto em 36 prestações mensais,
sendo a primeira equivalente a 30% do impôsto devido
e as demais iguais a 1/35 (um trinta e cinco avos)
do saldo.
Primeira prestação:
Prazo contado do mês da realização da assembléiageral que houver aprovado o aumento do capital, no
caso das sociedades anônimas, ou da alteração do contrato, no caso das demais sociedades, ou ainda, da contabilização do aumento do capital, se se tratar de firma individual ....................................

dentro do mês
seguinte.

Demais prestações:

Contado do mês em que se efetuar o recolhimento
da primeira prestação, cada prestação seguinte (35 ao
todo) deveria ser recolhida ........................

dentro de cada
um dos meses
subseqüentes.

VIGÊNCIA: de 5-9-1956 até 31-10-1959.
NOTA:

A Lei n." 2.862/56 (art. 5.°) autorizou o aumento de capital, com a reavaliação do
ativo sob taxação especial, até 31-10-1956, e permitiu o recolhimento do lmpõsto em 36
prestações, vencendo-se a primeira, no máximo, até 30-11-1956. Portanto, a última poderia vencer apenas até 31-10-1959.

No caso da Lei n.o 3.470/58

Pagamento em 12 prestações iguais, mensais e sucessivas.
Primeira prestação:
Prazo contado da data da assembléia-geral que
houver aprovado o aumento de capital, no caso das sociedades anônimas, ou da alteração do contrato, no
caso das demais sociedades, ou, ainda, da contabilização do aumento do capital, se se tratar de firma individual ........................................... 30 dias.
Demais prestações:

Prazo baseado na data do vencimento da primeira prestação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
VIGÊNCIA: de 28-11-1958 até

dentro de cada
um dos meses
su bseqüen teso
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NOTAS:
1)

2)
3)
4)

A autorização legal para os aumentos de capital COm o resultado da correção monetária
do ativo imobilizado, em caráter permanente, passou a vigorar desde 28-11-1958, data
da publicação da Lei n.O 3.470. Todavia, face ao estabelecido no art. 57, § 21, da Lei
citada, foi concedida ao CNE o prazo de 90 dias para a fixação dos coeficientes destinados á primeira correção. Assim, só a partir de 4-2-1959, data da publicação da Resolução n.O 1, de 29-1-1959, do CNE, tornou-se possível a correção monetária do ativo
imobilizado, nos moldes estatuídos pela Lei n.O 3.470/58.
A falta de pagamento da L" prestação, dentro do praza fixado, importará na, cobl'ança
do tributo devido pela pessoa jurídica e pelas pessoas físicas ou na fonte, ás taxas
n.ormais.
Será tolerado o atraso no recolhimento das prestações restantes, até 4 meses, mediante
o pagamento da multa de mora (art. 57, § 11, da Lei n.O 3.470/58).
Se o atraso fõr maior importará na perda das beneficios dêste artigo, salvo nos casos
de abosluta impossibilidade de pagamento, a juízo exclusivo do Ministro da Fazenda,
que poderá autorizar a redução da correção e de reajustamento do capital na proporção do impõsto que já houver sido pago (art. 57, § 12, da Lei n.O 3.470/58).

No caso da Lei n. O 4.357/64

A Lei n.O 4.357/64 determinou (art. 3.°, § 18) que às correções monetárias de que trata o seu art. 3.° aplicam-se as normas estabelecidas
nos parágrafos do art. 57, da Lei n,o 3.470/58, salvo as disposições
de seus §§ 11, 12, 14 e 17. Os dois primeiros parágrafos referem-se a
prazo para recolhimento do impôsto. Por sua vez o art. 10, da aludida Lei n.O 4.357/64, estatuiu que, ressalvados os casos especiais previstos em Lei, quando a importância do tributo fôr exigível parceladamente, vencida uma prestação e não paga até o vencimento da seguinte, considerar-se-á vencida a dívida global, sujeitando-se o devedor às sanções legais.
Convém ter em vista os prazos especiais abaixo apresentados:
1)

2)

3)

o recolhimento do impôsto poderá ser efetuado em tantas prestações mensais quantas necessárias a que cada uma não ultrapasse a quinta parte da média mensal do lucro tributável,
indicado no último balanço, observado, todavia, o limite
máximo de 24 prestações (Lei n.o 4.357/64 - art. 3.0, § 16);
quando o pagamento do impôsto ou aquisição de Obrigações
Reajustáveis resultar em exigência de prestações mensais superiores a 2% da média mensal da receita bruta da pessoa
jurídica, indicada em seu último balanço, poderá ela recolher
o impôs to, ou as quantias destinadas à subscrição das Obrigações em tantas prestações mensais quantas necessárias a que
cada uma não exceda o limite referido (Lei n.o 4.357/64,
art. 3.0, § 17);
para os efeitos do limite indicado no caso 2, considera-se receita bruta o total das operações realizadas por conta própria
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4)

e das importâncias recebidas como preço de serviços prestados
(Dec. n. o 54.145/64 - art. 14, parágrafo único).
modificando a redação do § 17, do art. 3.0 da Lei n. o 4.357/64
(anotado no caso 1), o art. 78 da Lei n. o 4.506/64 (D.a. de
30-11-1964) declarou que, no caso de as prestações mensais
(de impôsto OH de obrigações) ultrapassarem a percentagem
de 2 % da média mensal da receita bruta da pessoa jurídica,
indicada no seu último balanço, essas prestações poderão ser
limitadas ao mínimo de 24, desde que o aumento do capital
seja reduzido ao valor cuja tributação corresponda às aludidas
prestações.

TAXAS

IV -

Aumentos de capital, com reavaliação ou correção monetária do ativo imobilizado, realizados nos
seguintes períodos:
de
de
de
de
de

26-11-1951
5- 9-1956
28-11-1958
17- 7-1964
1- 1-1966

até
até
até
até
até

30- 6-1953
31-10-1956
16- 7-1964
31-12-1965
31-12-1966

10%
10%
10%
5%
5%

+

0,5%

NOTAS:
1)

2)

Nos intervalos entre os períodos acima indicados não ocorreu a tributação excepcional.
A partir de 1-1-1967, face ao determinado pelO art. 76, da Lei n.O 4.506, de 30-11-1964,
a correção monetária do ativo imobilizado das emprêsas, prevista no art. 3.°, da Lei
11." 4.357/64, não sofrerá qualquer ônus financeiro, a título de impôsto ou de empréstimo compulsório.

3)
4}

5)

As firmas ou sociedades que atenderem às condições exigidas pela Lei n.O 4.663, de
3-6-1965 (art. 2.°) pagarão o impôsto sôbre a correção monetária do ativo imoblllzado,
à razão da taxa de 2% (art. 3.°, item IH).
De acôrdo com o previsto no art. 35, § 2.°, item lI, da L'ei n.O 4.862, de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965, as emprêsas comerciais e industriais que tenham aderido e cumprido integralmente o programa de contenção de preços expresso na Portaria Interministerial n.o 71, de 23-2-1965, e que assumam com a CONEP, até 31-1-1966, nôvo compromisso de estabilização a ser observado até 31-12-1966, pagarão o impôsto devido pela
correção monetária do ativo imobllizado, realizada durante o ano de 1966, à razão de
2%; na forma do § 7.0 do mesmo artigo, se a emprêsa deixar de cumprir o programa
da CONEP, sem renunciar expressamente ao compromisso, ficará sujeita às sanções legais aplicáveis aos casos de evidente intuito de fraude, além do pagamento dO' impôsto
pelas taxas normais.
No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.a.
de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adiciOnal de 10% na forma
do Regulamento baixado com o Dec. n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), nesta
publicação.

IH· 25 . AUMENTO DE CAPITAL COM APROVEITAMENTO
DE RESERVAS
TRIBUTAÇ~~D
EXCEPCIONAL
I -

INCID:ÊNCIA

o impôsto incide sôbre os aumentos de capital das sociedades em
geral, com recursos provenientes de reservas ou lucros em suspenso,
como ônus da pessoa jurídica.
VIGÊNCIAS: 1)
2)
3)

de 26-11-1951 até 30- 6-1953
de 5- 9-1956 até 31-10-1956
de 28-11-1958 até

NOTAS:
1)

A Lei n.O 1.474/51, pUblicada em 26-11-1951, instituiu (art. 1.0, "H"), para prevalecer até
31-12-1952, a tributação excepcional dos aumentos de capital com aproveitamento de
reservas acumuladas até 31-12-1951, mediante o recolhimento de impõsto pela fonte,
pela pessoa jurídica, sem nenhum outro õnus para os respectivos sócios ou acionistas.
2) Sõbre a tributação excepcional prevista pela Lei n.O 1.474/51, vale a pena consultar a
Portaria n. 1.012, de 11-12-1951, do DIR, que orientou a cobrança do tributo até que
fõsse baixado o Decreto n.O 30.812/52, que regulamentou disposições da Lei citada.
3) O prazo de prevalência inicialmente fixado para terminar em 31-12-1955, foi, pela Lei
n.O 1.772/52, prorrogado para 30-6-1953.
4) Para o aumento de capital com o benefício de taxação excepcional não se computavam
as provisões, fundos de reservas que não houvessem sido anteriOrmente tributados como
lucros da pessoa jurídica.
5) Antes da Lei n.O 1.474/51, as bonificações em ações novas, decorrentes de aumento de
capital com aproveitamento de reservas, sofriam incidência normal do tributo, como
quaisquer lucros distribuídos pelas sociedades, na fonte ou nas declarações dos beneficiados pessoas físicas. A incidência normal voltou a prevalecer nos períodos entre os
términos e princípios de vigências das Leis ns. 1.474/51, 2.862/56 e 3.470/58, esta última
adotando permanentemente a tributação excepcional da espécie.
6) A Lei n.O 1.772/52 (art. 1.0, § 1.0), além de prorrogar o prazo para a realização dos aumentos de capital previstos na Lei n." 1.474/51, declarou que a incorporação de reservas das emprêsas de seguros, de capitalização, de bancos e, em geral, daquelas cujos
aumentos de capital dependessem de autorização governamental, só se tornará efetiva
após a aprovação pela autoridade competente e na forma legal.
7) Não se admitem como incorporáveis ao capital, com os benefícios da taxação excepcional, as reservas técnicas ou matematicas das companhias de seguros e capitalização
(art. 1.0, § Lu, da Lei n. O 1.772/52).
8) O Decreto n." 30.812/52, que regulamentou a Lei n.O 1.474/51 (art. 1.0, § 3.°), declarou
que o impõsto excepcional excluía nova tributação proporcional em poder da pessoa
jurídica e complementar, em poder da pessoa física, recaindo o õnus sõbre os sócios
ou acionistas, titUlares de ações nominativas ou ao portador.
9) O mesmo diploma legal (art. 3.°. a a e) estabelece que as ações novas resultantes do
aumento de capital com aproveitamento de reservas deveriam ser nominativas, sÓ podendo ser convertidas em ações ao portador ou transferidas, depois de um ano; nenhum sócio das emprêsas pOderia ceder suas respectivas cotas, antes de estar integralmente pago a impõsto; nenhuma emprêsa que usasse o benefício poderia diminuir
seu capital, incorporar-se a outra, fundir-se ou dissolver-se, salvo em caso de morte
ou falência, sem pagar o impõsto devido às taxas normais; o não pagamento do impõsto
nos prazos próprios, faria cessar o favor, sujeitando a sociedade e seus sócios ao pagamento do impõsto às taxas normais; os aumentos de capital, realizados pelas soc!eU
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10)

dades, no ano de 1952, com a utilização de ações novas ou cotas recebidas de outra
sociedade, por fôrça de aumentos de capital com aproveitamento de reservas, não sofreriam nova tributação proporcional e complementar ou na fonte.
A Lei n.O 2.862/56 estabeleceu, mais uma vez, o regime de tributação especial para os
aumentos de capital com aproveitamento de reservas trib'lltadas constituídas até
31-12-1955. Essa lei, datada de 4-9-1956, foi pUblicada em 4-9-1956, quando passou a
vigorar.

11)

A Lei n.O 2.862/56 estabeleceu as seguintes normas gerais:
a)

os aumentos de capital com aproveitamento de reservas constitl\ídas até
31-12-1955, deveriam sel' feitos até 31-10-1956 (art. 5.°) e ficavam sujeitos somente (art. 5.°, b) ao impôsto, na fonte, como ônus da pessoa jurídica (art. 5.°,
§ 2. 0 ) , que não poderia deduzi-lo para efeito de apuração do lucro tributável
pelo impôsto de renda (art. 5.0, § 3.°); o impôsto devido (12%) deveria ser
recolhido em 30 prestações mensais, sendo a primeira equivalente a 1/3 do
seu valor (art. 5.°, § 2.°, b), obrigatoriamente recolhida dentro do mês seguinte ao da realização da assembléia-geral da sociedade anônima, ou da alteração do contratCl, no caso das demais sociedades (art. 5.°, § 4."); as prestações
seguintes, iguais e sucessivas, seriam pagas dentro dos meses subseqüentes;

b)

o atraso no recolhimento das demais prestações era admitido até 4 meses, mediante o pagamento da multa de mora regulamentar, importando o atraso maior
na perda dos benefícios da taxação excepcional (art. 5.", S 5.");
eram excluídas da incidência as quantias correspondentes a ações nominativas
ou cotas de capital distribuídas a entidades que gozassem de isenção do impôsto de renda (art. 5.°, § 8. 0 ) ; também se excluíam da incidência do impOsto
as importâncias correspondentes às participações dos governos da União, dos
Estados e dos MunicípiOS (art. 5.°, § 10); não sofriam, por sua vez, nova tributação proporcional e complementar, ou na fonte, os aumentos de capital,
do tipo ora focalizado, realizados por sociedades das quais fóssem acionistas
ou sócias, bem como as ações novas ou cotas distribuídas em virtude daqueles
aumentos de capital (art. 5.°, § 9.").

c)

12)

13)

A L·ei n.O 3.470, de 28-11-1953, pUblicada na mesma data, reinstituiu (art. 83) o regime
de tributação excepcional, desta vez em caráter permanente, na legiSlação do tributo,
para os aumentos de capital com aproveitamento de reservas ou lucros suspensos, constituindo o impôsto ônus da pessoa juridica, não admitido (art. 83, § 3.°) como dedução, para Os efeitos da apuração dO lucro tributável.
Só se admitem como incorporáveiS ao capital com beneficio da taxação especial (Lei
n.O 3.470/58 - art. 83, § L") as provisões, fundos ou reservas tributados em poder da
pessoa jurídica.

14)

O impósto há que ser recolhido em 10 prestações iguais, mensais e sucessivas, com a
primeira prestação dentro do mês seguinte àquele em que se realizar o aumento do
capital, devendo a gUia de recolhimento ser instruída com cópia da ata da assembléiageral no caso das sociedades anônimas, ou do instrumento de alteração do contrato,
no caso das demais sociedades (Lei n." 3.470/58 - art. 83, § 2.°).

15)

A falta de pagamento da primeira prestação dentro do mês seguinte àquele em que
se verificar o aumento do capital, a extinção da sociedade ou a diminuição de seu
capital, antes de 5 anos cantados da data em que tenha sido realizado aumento, importará na CObrança do impôsto devido, às taxas normais (Lei n." 3.470/58 - art. 83,
§ 4.°), exceto nos casos de extinção da sociedade ou de diminuição do capital decorrente de falência ou da morte de qualquer sócio (art. 100, § 9.", do Decreto n.O 47.373/59).
Não pOdem usar do benefício da taxação excepcional as pessoas jurídicas que tiverem
débito apurado de impõsto de renda, adicional de renda e multas, vencido na data do
pagamento da primeira prestação, nem as que tenham diminuído seu capital depois
de 1-1-1958 (Lei n.O 3.470/58, art. 5.°, § 3.°),

16)

17)

O pagamento do impósto espeCial pela pesSOa jurídica exime os acionistas ou SOCIOS,
mesmo que também sejam êstes pessoas jurídicas, do pagamento de qualquer outro
impôsto sôbre os mesmos rendimentos (Lei n.O 3.470/58, art. 83, § 6.°).

18)
19)

Se a pessoa jurídica isenta do impôsto de renda recolher o impôsto de que se trata
neste item, também os seus acionistas ou sócios ficarão isentos de qualquer outro
impôsto sóbre o mesmo rendimento (Lei n,o 3.470/58, art. 83, § 7.°).
Na regulamentação do art. 83, da Lei n.O 3.470/58 (art. 100, § 8.°, do Decreto n.o 47.373/59),
observando determinação do art. 1.", da Lei n.o 1.772/52, faculta-se, nos casos de incorporação de reservas das emprêsas de seguro, de capitalização, bancos e outras, cujos
aumentos de capital dependam de aprovação governamental, o recolhimento do impõsto como depósito, em dinheiro, para posterior conversão em renda.

20)

Convém consultar, a respeito da matéria, a O.S. n.O 13, de 13-3-1959, do DIR, nesta
publicação.

21)

A Lei n." 4.239, de 27-6-1963, pUblicada em 12-7-1963, que aprovou (J Plano-Diretor
da SUDENE, declarou, no seu artigo 17, que o aumento de capital resultante da incorporação de reservas de emprêsas industriais e agrícolas, localizadas na área de atuação da SUDENE, ficava isento de quaisquer impostos ou taxas federais, desde que realizado até um ano após a pUblicação da lei. O Decreto n.o 52.779, de 29-10-1963, (D.O.
de 30-10-1963), nesta publicação, regulamentou o art. 17 e seus parágrafos, da Lei
n.o 4.239 citada, fixando que o aumento de capital com isenção, deveria realizar-se entre 12-7-1963 e 12-7-1964, definilodo o que se deveria entender COmo área de atuação
da SUDENE e declarando que, para os fms previstos, considerar-se-iam reservas os fundos ou reservas e as provisões tributadas, inclusive os lucros suspensos ou não distribuidos. Sôbre CI assunto convém consultar, também, nesta publicação, o ofício-circular n." ~O, dp. 28-8-1964, do DIR.

22)

De acôrao com o art. 49 da Lei n.o 4.862. de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965, que
deu nova redação ao art. 58 da Lei n." 4.728, de 14-7-1965, não incidirá o impôsto de
que trata êste item nos aumentos de capital das pessoas jurídicas mediante utilização
das reservas formadas com as importáncias recebidas pelas sociedades anônimas, a titulo de ágio na emissão de ações; também não incidirá o impôsto de que trata êstc

MANUAL DO IMPôSTO DE RENDA NA FONTE - III -25

23)

LI -

149

item nos aumentos de capital das pessoas jurídicas, mediante a utillzação de reservas
decorrentes do acréscimo do valor do ativo, resultantes de aumento de capital com
aproveitamento de ágios recebidos na emissão de ações, por sociedades das quais sejam
acionistas.
A Lei n." 4.869, de 1-12-1965, publlcada em 2-12-1965, que aprovou nõvo Plano-Diretor
da SUDENE, no artigo 26, repetiu, integralmente, Os têrmos da Lei n.O 4.239/63 (ver
nota 21), quanto à isençíllo de emprêsas agrícolas e industI1ais, locallzadas na área de
atuação da SUDENE, no caso do aumento de capital mediante incorporação de reservas
tributadas, desde que realizado até 2-12-1966 (art. 26).

LEGISLAÇAO

Lei n. o 1.474/51 - art. 1.0, "H" (art. 96, § 2.0, I e II).
Dec. n. o 30.812/52 - art. 1.0 e parágrafos; art. 3.0, a a e.
Lei n. o 1.772/52 - art. 1.0 e parágrafos; art. 2.°.
Lei n. o 2.862/56 - art. 5.0, b, d, §§ 2.0, b, 3.0, 40, 5.0, 8.0 e 10.
Dec. n. o 39.995/56 - art. 4.0 e parágrafos; art. 5.0; art. 6.0; art. 7.0;
art. 8.0, b e parágrafos; art. 9.°; art. 10 e parágrafo único; art. 11; art. 12.
Lei n. o 3.470/58 - art. 83 e parágrafos.
Dec. n. o 47.373/59 - art. 100 e parágrafos.
Dec. n. O 51.900/62 - art. 100 e parágrafos.
Lei n. O 4.239/63 - art. 17.
Dec. n. o 52.779/63 - todo.
Dec. n. o 55.866/65 - art. 224, §§ 1.0 e 2.0, a e b; art. 225 e parágrafos;
art. 226 e parágrafo único; art. 227; art. 228.
Lei n. o 4.862/65 - art. 42 e parágrafo único; art. 49.,
Lei n. o 4.863/65 - art. 28.
Lei n.o 4.869/65 - art. 26.
Dec. n.o 57.585/66 - todo.
Dec. n. o 58.400/66 - arts. 286 a 291, suas alíneas e parágrafos; art. 293, d.

III -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO
a)

no caso da Lei n. o 1.474/51

O pagamento deve!'ia ser feito em 12 prestações
mensais, iguais e sucessivas:
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1. a prestação:
Prazo contado da data da assembléia que apro\Tar o aumento do capital, no caso das sociedades por
ações, ou da alteração do contrato, nos casos dos demais tipos societários ............................ 30 dias.

Demais prestações:
Tendo por base a data do vencimento do prazo
para recolhimento da primeira prestação, nos meses
subseqüentes o vencimento era ................... até igual data
VIGÊNCIA: de 26-11-1952 até 30-6-1954.
NOTA,:

A Lei n.o 1.474/51. com a prorrogação de prazo dada pela Lei n.O 1.772/52, admitiu
fôssem feitos aumentos de capital com aproc)itamentc: de reservas, beneficiados pela
taxação excepCional, até 30-6-1953. Sendo facultado o recolhimento do impôsto em 12
prestações mensais, a vigênCia ctêsse prazo terminou a 30-6-1954.

b)

no caso da Lei n. O 2.862/56

o pagamento deveria ser feito em 30 prestações
mensais, sendo a primeira equivalente a 1/3 do impôsto devido e as restantes iguais, mensais e sucessivas:
1. a prestação:
Prazo contado do mês em que fôsse realizada a
assembléia-geral que houvesse aprovado o aumento do
capital, no caso das sociedades anônimas, ou da alteração do contrato, nos casos das demais sociedades,
ou, ainda, da contabilização, se se tratar de firma individual ......................................... dentro do mês
seguinte.

Demais prestações:
Tendo por base o mês do vencimento da primeira
prestação ........................................ dentro de cada
um dos meses
subseqüentes.
VIGÊNCIA: de 4-9-1956 até 30-4-1959.
NOTA:

Determinando a Lei n.O 2,862/56 que os aumentos de capital com a taxação favorável eram admitidos até 31-10-1956 e que seria concedido o pagamento em 30 prestações mensais, a última delas poderia ser recolhida até 30-4-1959.

c)

o

no caso da Lei n.o 3.470/58

pagamento deve ser feito em 10 prestações
mensais, iguais e sucessivas:
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l.a prestação:

Prazo contado do mês em que se realizar a assembléia-geral aprovando o aumento do capital, no
caso das sociedades anônimas, ou da alteração do contrato, no caso das demais sociedades, ou, ainda, da contabilização se se tratar de firma individual ......... dentro do mês
seguinte.

Demais prestações:
Tendo por base o mês do vencimento da primeira prestação ..................................... dentro de cada
um dos meses
subseqüentes.
VIGli:NCIA: de 28-11-1958 até

TAXAS

IV -

A umentos de capital realizados:
a
a
a
a

partir
partir
partir
partir

de
de
de
de

26-11-1951
13- 9-1956
28-11-1958
1- 1-1966

até
até
até
até

30- 6-1953
31-10-1956
31-12-1965
31-12-1966

15%
12%
15%
15%

+

1,5%

NOTAS:

1)
2)

Nos intervalos das vigências de taxas acima indicadas, os aumentos de capital
com aproveitamento de reservas, sofreram a tributação às taxas normais.
No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n." 4.863, de 29-11-1965 (D.O.
de 30-11··1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na forma
do Regulamento baixado com o Dec. n." 57.585, de 6-1-1966 (D.O. de 7-1-1966), nesta
publlcação.

111 - 26 - PRÊMIOS EM DINHEIRO OBTIDOS EM
LOTERIAS OU SORTEIOS DE
QUALQUER ESPÉCIE
I -

INCIDÊNCIA

o impôsto incide sôbre os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias, assistenciais ou não, inclusive as exploradas
diretamente pelo Estado. A incidência alcança, também, os concursos
desportivos em geral, compreendidos os de turfe e sorteios de qualquer espécie, exclusive os de antecipação nos títulos de capitalização
e os de amortização e resgate das ações das sociedades anônimas.
VIGÊNCIA: a partir de 24-3-1939 até

NOTAS:

1)

A tributação foi instituída pelo D.-L. n.O 1.168, de 22-3-1939 (art. 19 e parágrafos),
que passou a vigorar na própria data de sua publicação (art. 40). Referiu-se o dispositivo aos "lucros decorrentes de prêmiOS em dinheiro, obtidos em loteria ou sorteio de
qualquer espécie". A importância do prêmiO, deduzido o impõsto pago, devia ser indicada na declaração, para os efpitos do impõsto complementar progressivo.

2)

Foi adotada, na instituição da incidência, a taxa proporcional de 8%, que era a prevista pelo art. 11, n.O 48, do Decreto n.O 19.550, de 31-12-1930, para os rendimentos da
2." categoria, entre os quais se classificaram os prêmiCls aqui focalizados.

3)

O D.L. n.O 1.391, de 29-6-1939 (art. 1.°), pUblicado em 1-7-39, declarou que as emprêsas
e quaisquer estabelecimentos encarregados de pagar prêmiOS de loterias ou sorteios,
descontassem e rec::>lhessem aos cofres da União, dentro de 30 dias, o impôsto proporcional a que estavam sujeitos. Não haveria o desconto quando o prêmiO fôsse igual
ou inferior ao preço de custo do bilhete sorteado.

4)

O D.L. n.O 4.178, de 13-3-1942 (D.a. de 24-3-42), declarou que o tributo só incidiria
sôbre Os luc,os superiores a Cr$ 1.000 e submeteu também à. incidência os prêmios em
concursos desportivos, inclusive 0'3 de turfe, compreendidos nestes os bettings.

5)

A Lei n.O 1.474, de 26-11-1951 (art. 1.0, h), mantendo o mesmo critério para as loterias
comuns e para os concursos desportivos, estabeleceu diferenciação para as loterias de
final!dade exclusivamente assistencial, inclueive as exploradas diretamente pelo Estado.
A Lei n.O 4.154, de 28-11-1962 (art. 19), fêz a incidência alcançar também as "acumuladas" do turfe, excetuando as pules de ponta, de placê e de duplas.

6)
7)

Reformando a redação dada ao inciso 5.° do art. 96 do regulamento aprovado pelo
Dec. 51.900/63, a Lei n.O 4.269, de 22 de outubro de 1963 (art. 1.0), mandou excluir da
incidência as pules simples e acumuladas, de ponta, de placê e de duplas.

8)

A Lei n." 4.506, de 30-11.-1964 (art. 14), deu tratamento igual às loterias de finalidade
assistencial ou não e fêz com que a incidência alcançasse, sem restrição, os prêmios
de turfe. O limite de isenção (Cr$ 1.000) não foI maIs focalizado.
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LEGISLAÇAO

n.o 19.550/30 - art. 11, n. o 48.
n. O 1.168/39 - art. 19 e parágrafos; art. 40.
n. o 1.391/39 - art. 1.0 e parágrafos.
n. O 4.178/42 - art. 96, e, parágrafo único; art. 99; art. 102.
n. o 5.844/43 - art. 96, 3.0 e parágrafo único; art. 99; art. 102;
art. 207.
o
D.L. n. 9.407/46 - art. 1.0 (96,3.°).
Lei n. O 154/47 - art. 15; art. 27.
Dec. n.o 24.239/47 - art. 96, f e parágrafo único; art. 99; art. 102.
Lei n. o 1.474/51 - art. 1.0, h; art. 5.0.
Dec. n. o 36.773/55 - art. 96, 4.0 e 5.0; art. 100; art. 102.
Dec. n. o 40.702/56 - art. 96, 4.0 e 5.0; art. 100; art. 102.
Dec. 47.373/59 - art. 96, 4.0 e 5.0; art. 102; art. 103.
Lei n.o 4.154/62 - art. 19.
Dec. n. O 51.900/63 - art. 96, 4.0 e 5.0, § 7.0; art. 102; art. 103.
Lei n. o 4.269/63 - art. 1.0.
Lei n. O 4.506/64 - art. 14.
Dec. n. O 55.866/65 - art. 236, 5.0; art. 243; art. 244.
Lei n.O 4.863/65 - art. 28.
Dec. n.o 57.585/66 - Todo.
Dec. n. o 58.400/66 - art. 301, 3.0; arts. 309 a 311.
Dec.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.

III -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO

Contado da data do pagamento. ..............

30 dias.

VIGÊNCIA: de 24-3-1939 até 23-3-1942
Contado da data do crédito (sorteio).

30 dias.

VIGÊNCIA: de 24-3-1942 até

NOTA:

O D.L. n." 1.168, de 22-3-1939, que Instituiu a tributação do rendimento, fixou o
pra:.:> pa:a recolhimento do impõsto em 30 dias da data do pagamento do prêmio,
situação que se modificou com o D.L. n.O 4.178. de 13-3-1942, o qual mandou se contasse o prazo da data do crédito (do sorteio, no caso).
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IV -

TAXAS
a)

Loterias ou sorteios de qualquer espécie:
De
de
de
de

b)

24-3-1939
1-1-1944
29-6-1946
1-1-1948

até
até
até
até

31-12-1943
28- 6-1946
31-12-1947
31-12-1951

8%
10%
20%
15%

Loterias ou sorteios de qualquer espécie,
não assistenciais:
De 1-1-1952 até 31-12-1962
de 1-1-1963 até 31-12-1964

c)

+

5%

25%
25%

+

5%

30%
30%

+

3%

Loterias de finalidade exclusivamente assistencial:

De 1-1-1952 até 31-12-1962 .............
de 1-1-1963 até 31-12-1964
•••••••••

d)

30%
30%

o

•••

Loterias ou sorteios de qualquer espécie:

De 1-1-1965 até 31-12-1965 .............
de 1-1-1966 até 31-12-1966
o'

•••••••••••

NOTAS:

1)
2)

A partir da vigência do D.L. n.O 4.178/42 (D.a. de 24-3-1942), as taxas previstas nas
tabelas a, b e c apllcam-se, também, aos prêmios de turfe, com as variações indicadas
nas notas 4 a 8, ao título "Incidência".
No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.a.
de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na forma
do Regulamento baixado com o Dec. n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), nesta
pUblicação.

IH· 27 . BENEFÍCIOS ATRIBUÍDOS AOS PORTADORES
DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

o

impôsto incide .sôbre o valor dos benefícios líquidos, superiores
a Cr$ 1.000, resultantes de amortização antecipada, mediante sorteio,
dos títulos de capitalização e sôbre os lucros da emprêsa emitente,
atribuídos aos portadores dêsses títulos.
VIG:ÊNCIA: a partir de 1-1-1952 até

II -

LEGISLAÇÃO

Lei n. o 1.474/51 - art. 1.0, h.
Dec. n. o 36.773/55 - art. 96, 2.0, a e c; art. 100; art. 102.
Dec. n. o 40.702/56 - art. 96, 2.0, a e b; art. 100; art. 102.
Dec. n. o 47.373/59 - art. 96, 2.0, a e b; art. 102; art. 103.
Dec. n. o 51.900/63 - art. 96, 2.0, a e b; art. 102; art. 103.
Dec. n. o 55.866/65 - art. 236, 2.0, a e b; art. 243; art. 244.
Lei n.o 4.863/65 - art. 28.
Dec. n.o 57.585/66 - Todo.
Dec. n. o 58.400/66 - art. 301, 2.°, e e f; art. 309; art. 310.

IH -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO

Contado da data do sorteio dos prêmios ou da
data do pagamento, crédito, emprêgo, remessa ou
entrega dos lucros ...............................
VIG:ÊNCIA: de janeiro de 1952 até

30 dias.
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IV -

TAXAS

De janeiro de 1952 até 31-12-1965 .......... .
de 1-1-1966 até 31-12-1966 ................. .

15%
15%

+ 1,5%

NOTA:

No ano de 1966, à vista do determinado pelo art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965
(D.a. de 30-11-1965), o impôsto será cobrado COm um adicional de 10% na forma do
Regulamento baixado com o Dec. n.o 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966), nesta publicação.

111·28· RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO
I -

INCIDÊNCIA

o impôsto incide sôbre a remuneração mensal do trabalho, paga
aos assalariados e compreendida nos limites constantes de tabelas especiais, modificadas periàdicamente, e que figuram, em separado, nesta
publicação.
VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1955 até

NOTAS:
1)

A tributação da espeCle foi instituída pela Lei n.O 2.354, de 29-11-1954 (arts. 12 e 24)
e passou a vigorar (art. 43), a partir de janeiro de 1955.

2)

As tabelas de incidência foram organizadas, sempre, com base nos limites de isenção
e tendo em vista O número de dependentes do contribuinte, consideradas, também, as
contribuições de previdência e o impõsto sindical.
Recomenda-se cuidadosa leitura das notas e observações que acompanham as tabelas
anexas, aprovadas por Leis, Decretos ou por Ordens de Serviço do DIR, antes de fazer-se
o enquadramento dos salários nas tabelas.
A partir de 5-9-1956, data em que passou a vigorar a Lei n.o 2.862, de 4-9'-1956, os rendimentos pagos antecipadamente passaram a ser considerados nos meses a que se referirem.
Pela O.S. n.O 2/63, o DIR entendeu que os rendimentos pagos acumuladamente (e não
só antecipadamente) serão considerados nos meses a que se referirem. O entendimento
foi consagrado pelo artigo 67 do regulamento aprovado pelo Decreto n.O 55.866/65.
Não caberá ao empregador responsabilidade pelas informações prestadas pelos assalariados, para os efeitos do desconto do impôsto na fonte.
Se a fonte não efetuar a retenção do impôsto, responderá pelo seu recolhimento,
como se o houvesse retido (D.L. n.O 5.844, de 1943, art. 104).

3)

4)

5)

6)
7)
8)

Além dos casos previstas nas tabelas, poderão os empregados em geral, os servidores
civis e militares da União, inclusive os servidores de autarquias e os serventuários da
justiça federal, optar pelo recolhimento mensal e antecipado do impôsto, à razão das
taxas de 2% a 10% ap!1cadas sôbre o rendimento. A opção deverá ser manifestada,
por escrito, perante a fonte pagadora, que deverá descontar e recolher o impôsto,
mantida a obrigatoriedade de apresentação anual da declaração de rendimentos do
contribuinte (art. 10, §§ 3.° e 4.°, da Lei n.O 4.354/62).

9)

O impôsto, descontado e recolhido pelas fontes pagadoras, será deduzido do que fôr
devido na declaração de rendimentos, no caso de o contribuinte ficar a ela obrigado.
A partir do ano de 1955, se se verificar que o impôsto pago na fonte foi maior do
que o que seria devido pela declaração, caberá ao contribuinte o direito de haver a
restituição do excesso.
São clasificadas como rendimentos do trabalho assalariado tôdas as espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício de empregos, cargas ou ftmçôes,
e, também, quaisquer proventos ou vantagens pagos sob qualquer título e forma contratual, pelos cofres pÚblicos (inclusive magistrados, serventuários da Justiça, membros
do Ministério Público e funcionários e membros das casas LegIslativas), pelas entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista, pelas firmas e sociedades e por
pa rticulares.

10)
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Considera-se, também, como rendimento do trabalho assalariado, a partir de 17-7-1964,
data da publicação da Lei n.O 4.357/64 (art. 16), a remuneração dos trabalhadores avulsos, a que se refere a Lei Orgãnica da Previdência Social (Lei n.O 3.807, de 26-8-1960 art. 4.0, letra c). Neste caso, a~ caixas, associações e organizações sindicais de empregados e empregadores que interfiram no pagamento da remuneração dos serviços prestados pelos trabalhadores avulsos, são responsáveis pela desconto e pelo recolhimento
do impôsto, ficando ainda obrigadas a prestar às autoridades fiscais todos os esclarecimentos ou informações, como representantes das fontes pagadoras.
12) A partir de 30-11-1964, por fôrça do disposto no art. 16, parágrafo único da Lei número 4.506, de 30-11-1964, classificam-se, também, como rendimentO' do trabalho assalariado, os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento
de remuneração do trabalho.
13) Considera-se, outrossim, como rendimento do trabalho assalariado, para os efeitos do
do desconto do impôsto na fonte, a remuneração auferida pelas titulares das emprêsas
individuais, pelos sócios, diretores e conselheiros das sociedades comerciais ou civis de
qualquer espécie, independentemente dos ilmites de remuneração.
14) Não se computam, no ca.so da nota anterior, as gratificações ou participações nos lucros,
atribuídos aos dirigentes ou administradores de emprêsas.
15) A partir de 1965 (art. 70 do Dec. n." 55.866/65), para efeito do cálculo do impôsto,
será desprezada a fração de renda líquida inferior a Cr$ 1.000.

11)

16)

A partir de 17-7-1964, data da vigência da Lei n.O 4.357, de 16-7-1964 (art. 13), será
desprezada, em cada guia de recolhimento, a fração de impôsto inferior a Cr$ 1.000.
A aludida fração, verificada em cada guia de recolhimento, será escriturada destacadamente, devendo ser recolhida aos cofres públicos, sempre que o seu montante ultrapassar
àquele limite minimo (O.S. n.O 28/64 DIR - itens 18 e 19; art. 337, §§ 1.0 e 2.°, do
Decreto n.O 55.866/65; art. 419, §§ 1.0 e 2.° do Dec. n.O 58.400/66).

17)

As fontes pagadoras devem fornecer aos assalariados comprovantes dos descontos efetuados, documentos que estão isentos do impôsto do sêlo.

18)

De acôrdo com o recomendado na O.S. n.O 28/64 do DIR (item 11), o sel'vidor público,
civil ou militar, de autarquia ou de sociedades de economia mista, que fôr desquitado,
e não responda pelo sustento da ex-espôsa, poderá deduzir como encargo de família,
importância equivalente. se houver incluído, entre os seus beneficiários, na forma do
art. 5.° da Lei n.O 4.069, de 11-6-1962, pessoa que viva sob sua exclusiva dependência
econômica, no mínimo há cinco anos. A Lei 4.862/65 estendeu o benefício a todos os
contribuintes, como esclarece a O.S. 24, de 29-12-1965, do DIR.
O empregador deve apresentar, até o último dia útil de abril, anualmente, de preferência com a declaração de rendimentos, relação das guias de recolhimento do impôsto
incidente sôbre rendimentos do trabalho assalariado, relativas ao ano anterior, com
as indicações de que tratam os Regulamentos aprovados pelo Decreto n.O 55.866/65
(art. 75) e pelo Decreto n.O 58.40.0/66 (art. 120).

19)

20)

Com a nova redação dada aos artigos 95, IH e 203 da Constituição Federal, pela Emenda
Constitucional n.O 9, de 22-7-1964, pUblicada no D.a. de 24-7-1964, perderam a imunidade
fiscal, de que até então desfrutavam, os vencimentos dos magistrados, os direitos do
autor e a remuneração dos professôres e dos jornalistas. Pelo art. 1.0 da Lei n.O 4.480,
de 14-11-1964 (D.a. de 17-11-1964) foram expressamente subordinados à incidência do
impôsto de renda, mediante desconto pelas fontes pagadoras, as importâncias correspondentes a direitos de autor e as relativas ao exercício da magistratura ou da profissão de jornalista ou de professor, devidas a partir de 1.° de agôsto de 1964.

21)

No tipo de incidência de que vimos tratando, somente podem ser enquadrados os
rendimentos referido's na nota anterior, quando os beneficiários forem 2ssalariados da
fonte pagadora.

22)

O DIR entende (Ofício-Circular n.O 53/65 que é irrefutável a legalidade da incidência do impôsto de renda, na fonte, sôbre o chamado 13.0 salário, desde que a importáncia paga a êsse título (cota mensal - duodécimo) somada ao salário normal
(remuneração básica) venha a enquadrar-se no limite das tabelas correspondentes.
O DIR declarou, pela Ofício-Circular n.O 61/65, no sentido de aclarar dúvidas surgidas,
à vista da Lei n.o 4.74g, de 12-8-1965, quanto ao impôsto de renda na fonte sôbre o
13.0 salário, que o desconto tributário, quando cabível, deverá ser efetuado de urna só
vez, no mês em que fôr complementado o pagamento do 13.° salário e não no mês
em que houver sido paga, a titulo de adiantamento, a metade dessa gratificação salarial.

23)

A Lei n.O 4.862, de 29-1-1965, pUblicada em 30-11-1965, declarou equiparado, para todos
os efeitos legais, relativamente ao Impósto de renda, aos filhos legítimos, naturais reconhecidos e adotivos, o menor pobre, que o contribuinte crie e eduque (art. 3.°, § 2.°).
25) A mesma Lei n. O 4.862/65 (art. 24) determina que o impôsto de renda arrecadado na
fonte, como antecipação do que fôr apurado na declaração de rendimentos, será restituído, mediante requerimento formlúado pelo próprio contribuinte ou seu procurador,
se a declaração respectiva, do exercício seguinte, apresentar resultado negativo.
26) Ainda a mesma Lei n. O 4.862/65 (art. 29) declara isentos do impôsto de renda os proventos e pensões, concedidos de acórdo com os D.L. n." 8.794 e 8.795. ambos de 23-1-1946.
e com a Lei n.O 2.579, de 23-8-1955, em decorrência de reformas ou falecimentos de
ex-combatentes da FEB.
27) A partir de maio de 1965, face ao determinado no art. 10 da Lei n.o 4.621, de 30-4-1965
(D.a. da mesma data), foi adotado nôvo critério para fixação da renda liquida mensal
da assalariado. Em virtude da citada disposição legal, pelo art. 22 do Dec. n.O 56.284,
de 14-5-1965 (D.a. de 17) fOi dada nova redação ao art. 64 do Dec. n.O 55.866/65.
24)
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28)

Em razão do estabelecido no art. 25 do Dec. 56.284/65 não integraria o rendimento bruto
do assalariado a impO'rtância correspondente à redução da remuneração de empregados
e diretores, recolhida ao Banco Nacional de Habitação.

29)

O Diretor do DIR através do Ofício-Circular n.O 35, de 26-7-1966, nesta publicação,
transmitiu teor de despacho a respeito da o'brigatoriedade da retenção e dO recolhimento sôbre a remuneração de escreventes e auxiliares dos serventuários titulares de
Cartórios e Oficios, na forma do estabelec1do nos arts. 47 e 107 do Dec. 58.400/66.

II -- LEGISLAÇÃO
D.L. n.o 5.844/43 - art. 104.
Lei n. o 2.354/54 - art. 12; art. 24; art. 43.
Dec. n. o 36.773/55 - art. 5.0 e § 1.0, I; art. 98, 2.0 e parágrafo único;
art. 100; art. 102, § 4.0; art. 103; art. 170.
Lei n. O 2.862/56 - art. 20 e §§ 1.0 a 5.0; art. 32.
Dec. n. o 40.702/56 - art. 5.0 e § 1.0, I; art. 98, 2.0 e §§ 1.0 e 2.0; art.
100; art. 102, § 4.°; art. 103.
o
Lei n. 3.470/58 - art. 40, §§ 1.0 e 2.0, a, b, c; art. 61 e parágrafos.
Dec. n. o 47.373/59 - art. 5.0 e § 1.0, I; art. 63, §§ 10 e 11; art. 98, 2.0,
§§ 1.0 a 3.0; art. 102; art. 103, §§ 6.0 e 7.0.
Lei n. o 3.553/59 - art 1.0.
Lei n. O 3.898/61 - art. 3.0; art. 5.0 e parágrafo único.
Lei n. o 4.069/62 - art. 5.0.
Lei n. o 4.154/62 - art. 10, §§ 3.0 a 5.0.
Lei n.o 4.242/63 - art. 44.
Dec. n. o 51.900/63 - art. 5.0 e § 1.0, I; art. 98, 1.0, §§ 1.0 e 2.0; art.
102, §§ 3.0 e 4.0; art. 103, §§ 6.0 e 7.0; art. 207 e
§§ 2.0 e 4.0; art. 208.
Lei n. o 4.357/64 - art. 12; art. 13; art. 16 e parágrafo único.
Lei n. o 4.506/64 - art. 10, I e II, §§ 1.0 a 3.0; art. 16, I a XI, parágrafo
único; art. 17, I a X; art. 45, § 3.0.
Dec. n. o 55.866/65 - art. 63 e parágrafo único; art. 64; art. 65, a a k;
art. 66; art. 67; art. 68, §§ 1.0 a 3.0; art. 69; art.
70; art. 71; art. 72, §§ 1.0 e 2.°; art. 73; art. 74, parágrafo único; art. 75; art. 262 e parágrafo único;
art. 307 e parágrafo único; art. 337 e §§ 1.0 e 2.°;
art. 435; art. 437.
Lei n. o 4.621/65 - art. 10.
Dec. n. o 56.284/65 - art. 22; art. 25.
Lei n. o 4.862/65 - art. 3.0 e §§ 1.0 e 2.0; art. 7.0; art. 23; art. 24; art. 29;
art. 54.
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Lei n. O 4.863/65 - art. 28.
Dec. n.o 57.585/66 - Todo.
Dec. n. o 58.400/66 - arts. 107 a 120, alíneas e parágrafos; art. 317 e
parágrafo único; art. 367; art. 419, §§ 1.0 e 2.0; art.
501.

III -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO

Contado do mês em que se efetuar o pagamento,
crédito, emprêgo ou entrega dos salários.
a)

no caso do assalariado comum. ............

dentro do mês
seguinte.

VIGÊNCIA: de 1-1-1955 até
b) No caso do trabalhador avulso, a que se refere
a Lei Orgânica da Previdência Social.
VIGÊNCIA: de 17-7-1964 até 4-4-1965
VIGÊNCIA: de 5-4-1965 até

dentro do mês
seguinte.
dentro do mês
subseqüente ao
seguinte.

NOTA:

A Lei n.O 4.862, de 29-11-1965, pUblicada em 30-11-1965, estabeleceu em seu art. 7.°,
que o impõsto descontado e retido, do assalariado, mensalmente, pelas fontes pagadoras, poderá ser recolhido aos cofres públicos, a juizo do Ministro da Fazenda, dentro
do trimestre seguinte ao mês a que corresponder.

IV -

TAXAS

Poderão ser consultadas as tabelas em anexo e indicadas a seguir:
1
Aprovada pelo Decreto n. o 36.773/55.
Salários de Cr$ 4.167 a Cr$ 10.000.
Vigência: de 1-1-1955 até 31-12-1956.
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2 -

Aprovada pelo Decreto n.o 40.702/56.
Salários de Cr$ 5.001 a Cr$ 10.000.
Vigência: de 1-1-1957 até 31-12-1958.

3 -

Aprovada pela O.S. n.O 1/59, do DIR, baseada na Lei n. o 3.470/58.
Salários de Cr$ 8.501 a Cr$ 15.000.
Vigência: de 1-1-1959 até 26-4-1959.

4 -

Aprovada pela O.S. n.o 16/59, do DIR, baseada nas leis número 3.470/58 e 4.553/59.
Salários de Cr$ 8.501 até Cr$ 15.000.
Vigência: de 27-4-1959 até 31-12-1959.

5 -

Aprovada pelo Decreto n.o 47.373/59.
Salários de Cr$ 8.501 a Cr$ 15.000.
Vigência: de 1-1-1960 até 30-4-1961.

6 -

Aprovada pela O.S. n.O 15/61, do DIR, baseada na Lei número 3.898/61.
Salários de Cr$ 22.001 a Cr$ 40.000.
Vigência: de 1-5-1961 até 31-12-1961.

7 -

Aprovada pela O.S. n.o 25/61, do DIR, baseada na Lei número 3.898/61 e no Decreto n.o 51.336/61.
Salários de Cr$ 30.801 a Cr$ 56.800.
Vigência: de 1-1-1962 até 31-1-1963.

8 -

Aprovada pela O.S. n.o 2/63, do DIR, baseada nas Leis número 3.898/61 e 4.154/62.
Salários de Cr$ 46.201 a Cr$ 84.000.
Vigência: de 1-2-1963 até 29-2-1964.

9 -

Aprovada pela O.S. n.o 5/64, do DIR, baseada nos Decretos número 51.900/63 e 53.578/64.
Salários de Cr$ 92.401 a Cr$ 168.000.
Vigência: de 1-3-1964 até 31-12-1964.

10 -

Aprovada pela O.S. n.o 15/64, do DIR, baseada na Lei número 4.357/64.
Salários acima de Cr$ 168.000.
Vigência: de 1-7-1964 até 31-12-1964.

11 -

Aprovada pela O.S. n. o 28/64, do DIR, baseada na Lei número 4.506/64.
Salários a partir de Cr$ 85.000.
Vigência: de 1-1-1965 até 31-12-1965.

12 -

Aprovada pela O.S. n.o 24/65, do DIR, baseada nas Leis números 4.862/65 e 4.863/65 (Ver, também, Decreto n.o 57.585/66).
Salários a partir de Cr$ 125.000.
Vigência: de 1-1-1966 até

TABELAS

TABELA 1

Tabe14 para desconto do impôsto de renda, na fonte, sôbre rendimentos do trabalho. RIR aprovado pelo Dec. n.O 36.773, de 13-1-1955 (item 2.0 do art. 98)

Vig'ência: 1-1-1955 a 31-12-1956

RENDIMENTOS
MENSAIS
SUJEITOS
AO DESCONTO
--

---_.~-_._--------

~~-.-.---_._-

De Cr$ 4.167 até Cr$ 4.300

4.301
4.401
4.501
4.601
4.701
4.801
4.901
5.001
5.101
5.201
5.301
5.401
5.501
5.601
5.701
5.801
5.901
6.001
6.101
6.201
6.301
6.401
6.501
6.601
6.701
6.801
6.901
7.001
7.101
7.201
7.301
7.401
7.501
7.601
7.701
7.801
7.901
8.001
8.101
8.201
8.301
8.401
8.501
8.601
8.701
8.801
8.901
9.001
9.101
9.201
9.301
9.401
9.501
9.601
9.701
9.801
9.901

4.400
4.500
4.600
4.700
4.800
4.900
5.000
5.100
5.200
5.300
5.400
5.500
5.600
5.700
5.800
5.900
6.000
6.100
6.200
6.300
6.400
6.500
6.600
6.700
6.800
6.900
7.000
7.100
7.200
7.300
7.400
7.500
7.600
7.700
7.800
7.900
8.000
8.100
8.200
8.300
8.400
8 . .5DO

8.600
8.700
8.800
8.930
9.000
9.100
9.200
9.300
9.400
9.500
9.600
9.700
9.800
9.900
10.000

Solteiro,
viúvo ou
desquitado
sem filhos

--- 5

Casado,
Solteiro,
1?em. filhos,
viúvo ou
solteiro,
desquitado viúvo ou
com 1
desquitado
filho
com 2
filhos
-

-

Casado,
com 1
filho,
solteiro,
viúvo ou
desquitado
com 3
filhos
-

Casado,
com 2
filhos,
solteiro,
viúvo ou
desquitado
com 4
filhos
-

10

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160

165
170
175
180
185
190
195
200
20,5

210
215
220
225
230
23.5
240
245
2.50
2.5.5
260
265
270
275
280
285
290

3
8
13
18
23
28
33
38
43
48
53
58
63
68
73
78
83
88
93
98
103
188
113
118
123
128
133
138
143
148
]53
158
]63
]68
173
178
183
188
193
198
2C3
208
213
218
223
228

5
10

15
20
25
3D
35
40
45
5:1
55
60
65
7<1
75
83
85
9)
9.5
100
lU.5

no

11.5
120
12.5
130
13.5
140
145
150
155
160
165

3
8
13
18
23
28
33
38
43
48
.53
58
63
68
73
78
83
88
93
98
103

5
10
15
20
25
30
35
40

-
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NOTAS:
I -

Nã'O estão sujeitos ao desconto do Impõsto na fonte os rendimentos inferiores a Cr$ 4.167
(quatro mil cento e sessenta e sete cruzeiros) em cada mês.
I! - Os abatimentos relativos ao outro cõnjuge e aos filhos, na constãncia da sociedade
conjugal, cabem sómente ao cabeça do casal. No caso da dissolução da sociedade conjugal, em virtude de desquite ou de anulação de casamento, a cada cônjuge cabe o
abatimento relativo aos filhos que sustentar.
lI! - Ressalvado o caso previsto na primeira parte da Nota II, a mulher casada fica equiparada à solteira e à viúva para os efeitos do desconto do impôsto na fonte, pela forma
estabelecida nesta tabela. sôbre 'Os rendimentos do seu trabalho.
IV - Os filhos a que se refere esta tabela são: os menores ou Inválidos; a filha viúva sem
arrimo, solteira ou abandonada sem recursos pelo marido; os maiores, até 24 anos,
inclusive, que estejam ainda cursando estabelecimento de ensino superior. Só se computarão os filhos legítimos, legitimados, naturais reconhecidos e adotivos, que não tiverem rendimentos próprios.
V - Equipara-se aos filhos, para os efeitos do desconto do impõsto na fonte, o descedente
menor ou inválido sem arrimo de seus pais.
OBSERVAÇÕES:
1 2 3 -

4 5 6 7 -

8 -

A base para o desconto se rã a remuneração total (salãrio, vencimento, retirada, ordenado, comissão, gratificação 'Ou outro qualquer rendimento do trabalho classlflcável na
cédula "C" da declaração), em cada mês, a partir de janeiro de 1955, inclusive.
No mês ou nos meses em que a remuneração total fôr entre Cr$ 4.167 (quatro mil
cento e sessenta e sete cruzeiros) e Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros), haverá o desconto,
cOnforme ~. tabela.
No mês ou nos meses em que a remuneração total fõr superior a Cr$ 10.000 {dez mil
cruzeiros), não haverá o desconto; nesse caso, o contribuinte ficará obrigada a apresentar a declaração de rendimentos no exercício seguinte, independentemente das descontos a que está sujeito nos meses em que a remuneração total fõr superior a Cr$ 4.167
(guatro mil cento' e sessenta e sete cruzeiros) e não exceder a Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros). A declaração referida incluirá todos os rendimentos percebidos, inclusive os que
serviram de base ao desconto, e do Impõsto calculado nessa declaração abater-se-á o
que houver sido descontado na fonte de acõrdo com a tabela.
Na caso de funcionários públicos, na remuneração de cada mês serão considerados os
vencimentos e vantagens em geral, salvo salário-família, ajudas de custo para viagens,
diárias Como Indenizações de despesas e quota-partes de multas.
O recolhimento será feito às repartições arrecadadoras, pelas fontes, durante o mês seguinte ao do pagamento ou crédito do rendimento.
No caso de filiais ou agênCias, os recolhimentos serão efetuados às repartições do local
de cada uma delas.
As informações sôbre os encargo'3 de família para efeito do desconto do impõsto serão
prestadas pelos empregados, anualmente, em modelos próprios fornecidos pelas repartições do Impôsto de Renda, em duas vias, das quais uma ficará em pOder do empregador e a outra será encaminhada, pelo empregados, à Delegacia Regional ou Seccional,
ou à Inspetoria do Impõsto de Renda da jurisdição.
Casado, com mais de 2 filhos; desquitada, solteiro ou viúvo, com mais de 4 filhos,
não sofre desconto do impôsto.
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TABELA 2
Tabela para desconto do impôsto de renda, na fonte, sôbre rendimentos do trabalho. FC1R aprovado pelo Dec. n.o 40.702, de 31-12-1956 (item 2.0 do art. 98)

Vigência: de 1-1-1957 até 31-12-1958

RENDIMENTOS MENSAIS
SUJEITOS AO DESCONTO

De Cr$ 5.001 até Cr$ 5.100 .....
5.101
5.201
5.301
5.401
5.501
5.601
5.701
5.801
5.901
6.001
6.101
6.201
6.301
6.401
6.501
6.601
6.701
6.801
6.901
7.001
7.101
7.201
7.301
7.401
7.501
7.601
7.701
7.801
7.901
8.001
8.101
8.201
8.301
8.401
8.501
8.601
8.701
8.801
8.901
9.001
9.101
9.201
9.301
9.401
9.501
9.601
9.701
9.801
9.901

5.200 ..
5.300 ... .
5.400 ... ,
5.500 .... .
5.600 .... .
5.700 ... .
5.800 ... .
5.900 ... .
6.000 .... .
6.100 .. ..
6.200 .. ..
6.300 ... .
6.400 .. .
6.500 ... .
6.600 ... .
6.700 ... .
6.800 ... .
6.900 ... .
7.000 ... .
7.100 ..
7.200 ....
7.300 ...
7.400 ... .
7.500 ... .
7.600 ... .
7.700 ... .
7.800 ... .
7.900 ... .
8.000 ... .
8.100 ... .
8.200 ... .
8.300 ... .
8.400 ... .
8.500 ... .
8.600 ... .
8.700 ... .
8.800 ... .
8.900 .. .
9.000 ... .
9.100 ... .
9.200 ... .
9.300 ... .
9.400 ... .
9.500 .. .
9.600 .. ..
9.700 .. ..
9.800 .. ..
9.900 .... .
10.000 ... .

Solteiro,
viúvo ou
desquitado,
sem filhos

Solteiro,
viúvo ou
desquitado,
com 1 filho

45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
21.5
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290

45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185

Solteiro,
viúvo ou
desquitado,
com 2 filhos,
casado,
sem filhos

45
50
55
60
65
70
75
80

Casado, com filho; desquitado, solteiro ou viúvo, com mais de 2 filhos, não sofrem desconto do impõsto.
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NOTAS:
I II -

lU -

IV -

V -

Não estão sujeitos ao desconto do impôsta na fonte os rendimentos inferiores a Cr$ 5.001
em cada mês.
Os abatimentos relativos ao outro cônjuge e aos filhos, na constãncia da sociedade
conjugal, cabem somente ao cabeça do casal. No caso da dissolução da sociedade conjugal, em virtude de desquite ou de anulação de casamento, a cada cônjuge cabe o
abatimento relativo aos filhos que sustentar.
Ressalvado o caso previsto na primeira parte da nota U, a mulher casada fica eqUiparada à solteira ou à viúva para os efeitos do desconto do impôsto na fonte, pela
forma estabelecida nesta tabela, sôbre os rendimentos do seu trabalho.
Os filhos a que se refere esta tabela são: as menores ou invàlidos; a filha viúva sem
arrimo, solteira ou abandonada sem recursos pelo marido; os maiores, até 24 anos,
inclusive, que estejam ainda cursando estabelecimento de ensino superior. Só se computarão os filhos legitimos ou legitimados, naturais reconhecidos e adotivos, que não tiverem rendimentos próprios.
Equipara-se aos filhos, para os efeitos do desconto de impósto na fonte, o descendente
menor ou inválido sem arrimo de seus pais.

OESERV AÇõES:

1 -

2 3 -

4 5 6 7 -

8 -

9 -

Ao base para o desconto será a remuneração total (salário, vencimento, retirada, ordenado, comissão, gratificação ou outro qualquer rendimento do trabalho proveniente do
exercício de emprêgo, cargo ou função, classificável na cédula "C" da declaração), em
cada mês, a partir de janeiro de 1957, inclusive, admitidos os abatimentos da contribuição de previdência social dO empregado e do Impôsto sindical.
No mês ou nos meses em que o rendimento apurado de acôrdo com o n.O 1 fôr acima
de Cr$ 5.001 até 10.000, haverá o desconto conforme a tabela.
No mês ou nos meses em que o rendimento fór superior a Cr$ 10.000, haverá o desconto com base nessa importáncla, ficando o contribuinte obrigado a apresentar a
declaração de rendimentos no exercício seguinte. A deClaração referida incluirá todos
as rendimentos percebidos, inclusive os que serviram de base ao desconto, e do impôsto
calculado nessa declaração abater-se-á o que houver sido descontado na fonte de acôrdo
com a tabela.
No caso de funcionários públicos, na remuneraçáo de cada mês serão considerados os
vencimentos e vantagens em geral. salvo salário-família, ajudas de custo para viagens,
diárias cOmo indenlzaçôes de despesas e quotas-partes de multas.
O recolhimento será feito às repartições arrecadadoras, pelas fontes, durante o mês
seguinte ao do pagamento ou crédito do rendimento.
No caso de filiais ou agênCias, os recolhimentos serão efetuados às repartições do local
de cada uma delas.
Até o último dia útil dc fevereiro de cada ano, serão prestadas, por intermédio do
empreg'ador, à Delegacia Regional ou Seccional, ou à Inspetoria do Impôsto de Renda da
jurisdição, informações ~ôbre o impôsto descüntado de cada empregado durante o ano
anterior, assim como sôbre os respectivos encargos de família.
Os encargos de família para efeito do desconto do impôsto serão declarados, em duas
vias, pelos empregadüs, em modelos própriOS aprovados pela Divisão do Impôsto de
Renda, uma das quais ficará em poder do empregador e a outra será encaminhada,
pelo mesmo empregador, à repartição da sua jurisdição.
Os rendimentos pagos antecipadamente serão considerados nos meses a que se referirem.

Tabela para desconto do im.pôsto de renda, na jante, sôbre rendimento do trabalho. Lei n. O 3.470, de 28-11-1958 (art. 40)

(Ordem de Serviço n. o 1, de 5-1-59, da DIR)
Vigência: de 1-1-1959 até 26-4-1959

REl\"DL'\IE-"'TOS 1\ IE 2\"S AIS
SUJEITOS AO DESCOJ\TO

-De Cr$

---

8.Sf)l até Cr$
8.601
8.701

8.sa1
8.901
!l. 001

9.101
9.201
9.301
9.401
!l. SOl
9.601
(l.701
9.801
9.901
10.001
10.101
10.201
10.301
10.401
10.501
10.601
10.701
10.801
10.901
11.001
11.101
11.201
11 .331
11.401
11. 501
11.601
11.701
11.801
11.901

12.001
12.101
12.201
12.301
12.401
12.501
12.601
12.701
12.801
12. \lOl
13.001
13.101
13.201
13.301
13.401
13.501
13.601
13.701
13.801
13.!)01
14.001
14.101
14.201
14.301
14.401
14.501
14.601
14.701
14.801
14.901

Solteiro,
viúvo ou
desquitado,
sem dependenü'

Solteiro,
viúvo ou
desquitado,
com 1
dependente

.

8.600 .....
8.700 ....
8.800 ....
8.900 ....
9.00(\ ....
9.100 ....
9.200 ....
9.300 .....
9.400 .....
9.500 .....
9.600 .....
9.700 .....
9.800 .....
9.900 .....
10.000 ....
10.100 .....
10.200 .....
10.300 ....
10.400 ......
10.500 .....
10.600 .....
10.700 ....
10.800 .....
10.900 ....
11.000 ....
11.100 ....
11.200 .....
11.3JO ....
11.400 ....
11. SOO ....
11.600 ....
11. 700 ...
11.800 ....
11.900 ....
12.000 .....
12.100 ....
12.200 ...
12.300 ...
12.400 ....
12.500 ....
12.600 ....
12.700 ...
12.800 ...
12.900 ...
13.000 ....
13.100 ....
13.200 .. ..
13.300 ....
13.400 ..
13 ..500 ....
13.600 ...
13.700 ..
13.800 ....
13.900 ....
14.000 ..
14.100 ....
14.200 ....
14.300 .....
14.400 ....
14.500 ....
14.600 ....
14.700 ....
14.800 ....
14.900 ....
15.000 .....

Solteiro,
viúvo ou
desquitado,
com 2
dependentes,
casado,
sem filhos
.-

85
90
100
lOS
110
115
120
130
135
140
145
150
160
165
170
17S
180
190
195
200
205
210
220
22S
230
23.5
240
25S
265
270
280
285
3110
310
315
32S
330
34S
355
260
370
375
390
"100
405
·115
42]
1-35
445
45[)
460
470

4HO
500
510
520
530
550
560
570
fi80
590
010
620
630

110
115
125
130
13S
140
14S
155
160
165
170
175
185
HIO
19S
200
205
215
220
225
230
235
245
2.50
255
260
265
280
290
2!J5
305
310
325
335
340
3S0
351')
370
380
385

135
140
150
1.55
160
165
170
180
185
190
19.5
200
210
215
220

"-
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ORDEM DE SERVIÇO N.o 1, DE 5 DE JANEIRO DE 1959
Atualiza a tabela para o desconto do impôsto na jonte, de que trata o inciso 2. 0 do
art. 98 do Regulamento vigente

O DIRETOR DA DIVISA0 DO IMPõSTO DE RENDA, no uso de suas atribuições,
Considerando que a Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958, modificando
a cobrança do impôsto de renda; a partir de 1 de janeiro corrente, alterou o
limite de isenção, elevou os abatimentos de encargos de família relativos ao
outro cônjuge e aos filhos, bem como admitiu outros abatimentos no sistema
de desconto do impôsto, nas fontes, sôbre rendimentos do trabalho, a que se
refere o inciso 2.°, do art. 98, jo Regulamento do Impôsto de Renda em vigor;
Considerando que, enquanto não forem consolidadas em nôvo regulamento
a.s novas disposições legais, é de conveniência o estabelecimento de normas para
a cobrança do impôsto na fonte sôbre os rendimentos do trabalho, resolve:
I - Os descontos do impôsto na fonte, sôbre os rendimentos do trabalho,
de que trata o inciso 2.0, do art. 98, do Regulamento vigente, a partir de 1 de
janeiro de 1959, serão efetuados em conformidade com a tabela, notas e observações anexas a esta Ordem de Serviço;
II - Ficam mantidas tôdas as instruções e Ordens de Serviço anteriores,
dispondo sôbre o desconto e recolhimento dêsse impôsto, nas partes que não
tenham sido altera.das por esta Ordem de Serviço. - Noé Winkler, Diretor.
NOTAS:

I - Não estão sujeitos ao desc'Ünto do impôsto na fonte os re,ndimentos inferiores,
em cada mês, a Cr$ 8.501; nem os percebidos pelos solteiros, viuvos ou desquitados,
com mais de dois dependentes, ou pelos casados, com um ou mais dependentes, além
do outro cônjuge.
II _ O cônjuge, os filhos e outros dependentes, na constância da sociedade conjugal,
serâo considerados encargos do cabeça do casaL
III - A mulher casada e equiparada à solteira ou à viúva, sem dependentes; será
considerada cabeça de casal - além dos casos previstos na lei civil - quando o marido estiver sOb sua dependência econômica, não recebendo êle proventos de valor anual
superior a Cr$ 90.000.
IV - A mulher cuja casamento houver sido anulado, a desquitada e a que houver
sido abandonada, sem recursos, pelo marido, ficam sujeitas ao desconto do impôsto
como solteiras ou viúvas, considerado o número de filhos e outros dependentes que
susten tarem.
V _ Consideram-se filhos ou dependentes para os efeitos do desconto do impôsto,
desde que não posuam rendimentos próprios:
a) os filhos menores ou inválidos e os maiores até 24 anos de idade, que ainda
estejam cursando estabelecimento de ensino superior sejam legitimos, legitimados, naturais reconhecidos e adotivos;
b) as filhas solteiras, viúvas sem arrimo ou abandonadas, sem recursos, pelo marido;
c) os descendentes menores ou inválidos sem arrimo dos pais;
d) os ascendentes, irmãos e irmãs, incapacitados para o trabalho;
e) os menores de 18 anos, pobres, que os contribuintes comprovadamente criem
e eduquem.
OBSERVAÇõES:

1 - No cálculo do lmpôsto de acôrdo com a tabela anexa foi considerada a quota de
Cr$ 1.000 mensais (Cr$ 12.000 anuais), relativa ao abatimento concedido ex otficio a
todos os assalariados, correspondente aos demais abatimentos previstos em lei, além
dos encargos de familia.
2 - A base para o desconto será a remuneração total (salário, vencimento, retirada,
'Ordenado, comissão, honorários, gratificação ou outro qualquer rendimento do trabalho
proveniente do exercício de emprêgo, cargo ou função, tributável na cédula "C" da
declaração), em cada mês, a partir de janeiro de 1959 inclusive, deduzidos a contribuição de previdência social do empregadO e o impôsto sindical.
3 - No mês ou nos meses em que o rendimento apurado de acôrdo com o item 2
seja entre Cr$ 8.501 e Cr$ 15.000, haverá o desconto, conforme a tabela.
4 - No mês ou nos meses em que o rendimento fôr superior a Cr$ 15.000, haverá
o desconto com base nessa importância, ficando o contribuinte ObrigadO a apresentar
a declaração de rendimentos. no exercício seguinte. A declaraçâo referida incluirá todos
os rendimentos percebidos, inclusive os que serviram de base ao desconto, e do lmpôsto calculado nessa declaração abater-se-á o que houver sido descontado na fonte
de acôrdo com a tabela.
'
5 - No caso de funcionârios pÚbllcos, na remuneração de cada mês serão considerados os vencimentos e vantagens em geral, salvo salário-famílla, ajudas de custo para
"Iagens. diárias como indenlzacões de desoesas e quotas-partes de multas.
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6 - O recolhimento será feito ás repartições arrecadadoras, pelas fontes, durante
o mês seguinte ao pagamento ou crédito do rendimento.
7 - No caso de filiais ou agências, os recolhimentos serão efetuados às repartições
do local de cada uma delas.
8 - Até o último dia útil dO' mês de abril de cada ano, serão prestadas, por intermédio do empregador, à Delegacia Regional ou Seccional, ou à Inspetoria do Impôsto
de Renda da jurisdição, informações sôbre o impôsto descontado de cada empregado,
durante o ano anterior, assim como sôbre os respectivos encargos de família.
9 - Os encargos de família e outros dependentes para os efeitos do desconto do
impôsto, nas fontes, serão declarados pelos empregados, em modelos prôprios, aprovados
pela Divisão do Impôsto de Renda, em duas vias, uma das quais ficará em poder do
empregador e a outra será encaminhada, pelo mesmo empregador, à repartição da sua
jurisdição.
10 - Os rendimentos pagos antecipadamente serão considerados nos meses a que se
referirem.
11 - Os contribuintes sujeitos ao desconto dO' impôsto, conforme a tabela anexa,
desde que não estejam obrigados a apresentar declaração de rendimentos no exercicio seguinte, são obrigados a informar até 30 de abril de cada ano, os rendimentos
pagos a terceiros, no ano anterior, indicando nome e enderêço das pessoas que os
receberam.
12 - As informações referidas no item anterior, prestadas em fórmulas próprias,
deverão ser entregues às repartições, por intermédio dos empregadores.
13 - A prova de outros dependentes, além do cônjuge e dos filhos do empregado
(contribuinte), será feita junto à fonte pagadora, a qual deverá conservar o documento
respectivo com uma via da informação sôbre a situação de família, que ficará em seu
poder, na conformidade do item 9.

Tabela para desconto do impôsto de renda, na jonte, sôbre rendimentos do trabalho. RIR aprovado pelo Dec. n.O 47.373, de 7-12-1959 (item 2.° do art. 98)

(Ordem de Serviço n. O 16, de 28-4-59, da DIR)
Vigência: 27-4-1959 até 31-12-1959

RENDBIEXTOS MENSAIS
SUJEITOS AO DESCOXTO

Solteiro,
viúvo ou
desquitado,
sem dependente

De Cr$ 8.501 até Cr$ 8.680 ....
8.700 ....
8.601
8.800 .....
8.701
8.!l00 ....
8.801
9.000 ....
8.!l01
9.100 ....
!J.001
~). 101
9.2JO ....
!l.300 ....
9.201
9.400 ....
9.301
9.500 .....
9.401
9.600 .....
9.501
9.700 ....
9.601
9.800 ....
9.701
9.900 ....
9.801
10.000 ....
9.901
10.100 .....
10.001
10.200 .....
10.101
10.300 ....
10.201
10.400 .....
10.301
10.500 .....
10.401
10.600 .....
10.501
10.700 ....
10.601
10.800 .....
10.701
10.980 .....
10.801
11.000 .....
10.901
11.100 ....
11.001
11.200 ....
11.101
11.300.
11.201
11.400 .....
11. 301
11.500 ....
11.401
11.600 .....
11.501
11. 700 .....
11.601
11.880 ....
11.701
11.900 .....
11.801
12.000 .....
11. 901
12.100 .....
12.001
12.200 ....
12.101
12.300 ....
12.201
12.400.
12.301
12.500 ....
12.401
12.600 ....
12.501
12.700 ....
12.601
12.800 ....
12.701
12.900 ....
12.801
13.000 ....
12.\)81
13.100 ....
13.001
13.200 ....
13.101
13.300 ....
13.201
13.400 ....
13.301
13.500 ....
13.401
13.600 ....
13.501
13.700.
13.601
13.800 ....
13.701
13.900 ....
13.801
14.000 .....
13.901
14.100 ..
14.001
14.200 ....
14.101
14.300 ....
14.281
14.400 .....
14.301
14.500 ....
14.401
14.600 .....
14.501
14.700 ....
14.601
14.800 ...
14.701
14.980 ....
14.801
15.000 ......
14.901

85
89
!l5
!l8
102
105
109
115
118
122
125
129
135
138
143
145
14\l
155
158
162
165
169
175
178
182
185
HlD
2JO
285
210
215
220
230
235
240
245
250
260
265
270
275
280
2\l0
29.5
380
305
310
320
325
33:1
33.5
343
357
365
372
380
388
402
410
417
425
433
H7
455
462

Solteiro,
viúvo ou
desquitado,
com 1
dependente

110
114
120
123
127
130
134
140
143
147
150
154
160
163
167
170
174
180
183
187
1\lO
194
200
203
207
210
215
225
230
235
240
245
255
260
265
270
275
285
290
295

Solteiro,
viúvo ou
desquitado,
com 2
dependentes,
casado
sem filhos

135
139
145
148
152
155
159
165
168
172
175
17!l
185
188
192
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Em 28 de abril de 1959
Substitui a tabela para o desconto do impôsto na fonte (O.S. n.o l/59) a partir de 27
de abril de 1959

o DIRETOR DA DIVISÃO DO IMPôSTO DE RENDA, no uso das suas atribuições,
CONSIDERANDO que a Lei n. o 3.470, de 28 de novembro de 1958, no seu
art. 40, determina o reajustamento da tabela para o desconto do impôs to na
fonte, de que trata o art. 98, inciso 2. 0 , do Regulamento do Impôsto de Renda
vigente, observados o impôs to complementar progressivo, o limite de isenção e
os abatimentos a que têm direito as pessoas físicas;
CONSIDERANDO que a Lei n. O 3.553, de 27 de abril de 1959, no seu art. 1.0
estabeleceu nova tabela para o cálculo do impôsto complementar progressivo
no corrente exercício financeiro de 1959;
CONSIDERANDO que a Lei n. O 3.553, citada., entrou em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em contrário;
RESOLVE:
A partir de 27 de abril de 1959, o impôs to na fonte, sôbre os rendimentos
do trabalho, de que trata o inciso 2. 0 , do art. 98, do Regulamento do Impôsto de
Renda vigente, será descontado na conformidade da tabela anexa, observadas as
demais prescrições da Ordem do Serviço n. O 1, de 5 de janeiro de 1959, desta Divisão, bem como as instruções e Ordens de Serviço anteriores, sôbre a matéria,
nas partes que não tenham sido alteradas ou expressamente revoga.das.
(a)

NOÉ WINKLER

Diretor

Tabela para desconto do impôsto de renda, na fonte, sôbre rendimentos do trabalho. RIR aprovado pelo Dec. n. O 47.373, de 7-12-1959 (item 2.° do art. 98)

Vigência: 1-1-1960 até 30-4-1961

RENDIMENTOS MENSAIS
SUJEITOS AO DESCONTO

--

J)l'

~--

..

_-

--"------. --_.

-----

Cr$ 8.501 até Cr$ 8.600 ....

8.601
8.701
8.801
8.901
9.001
9.101
9.201
9.301
9.401
9.501
9.601
9.701
9.801
9.901
10.001
10.101
10.201
10.301
10.401
10.501
10.601
10.701
10.801
10.901
11.001
11.101
11.201
11.301
11.401
11.501
11.601
11. 701
11.801
11.901
12.001
12.101
12.201
12.301
12.481
12.50 1
12.601
12.7<11
12.801
12.901

13.001
13.101
13.201
13.301
13.401
13.501
13.601
13.701
13.801
13.901
14.001
14.101
14.201
14.301
14.401
14.501
14.Ei01
14.701
14.801
14.901

Solteiro,
viúvo ou
desquitado,
sem dependente

8.700 ....
8.800 ....
8.900 ...
9.000 ....
9.100 ....
9.200 ....
9.300 ....
9.400 ...
9.500 ....
9.600 ....
9.700 ....
9.800 ....
9.900 ....
10.000 ....
10.100 ....
10.200 ....
10.300 ....
10.400 ....
10.500 ....
10.600 ....
10.700 ....
10.800 .....
10.900 ....
11.000 ....
11.100 .....
11.200 ....
11.300 ....
11.400 ....
11.500 ....
11.600 ....
11.700 ....

11.800 ....
11.900 ....
12.000 ....
12.100 ....
12.200 .....
12.300 ....
12.400 ....
12.500 ....
12.600 ....
12.700 ....
12.800 ....
12.900 ....
13.000 ....
13.100 ....
13.200 ....
13.300 ....
13.400 ....
13500 ....
13. EiOO ....
13.700 ....
13.800 ....
13.900 ....
14.000 .....
14.100 .....
14.200 ....
14.300 .....
14.400 .....
14.500 .....
14.600 ......
14.700 .....
14.800 ......
14.900 .....
15.000 .....

- ---

85
89
95
98
102
105
109
115
118
122
125
129
135
138
143
145
149
155
158
162
165
169
175
178
182
185
189
195
198
202
205
209
215
218
222
22Ei
229
235
240
245
250
255
265
270
275
28[)
285
295
3JO
305
310
315
325
330
335
340
345
355
360
365
370
375
385

Solteiro,
viúvo ou
desquitado,
com 2
dependentes,
casado,
sem filhos

Solteiro,
viúvo ou
desquitado,
com 1
dependente
---_ ..

~--~

-

--------~~-

390

110
114
120
123
127
130
134
140
143
147
150
154
160
163
167
170
174
180
183
187
190
194
200
203
207
210
214
220
223
227
230
234
240
243
247
2.50
254
260
265

135
139
145
148
152
155
159
165
168
172
17,5
179
185
188

395

270

192
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(Dec. n.O 47.373, de 7-12-59)

TABELAS PARA DESCONTO DO IMPôSTO DE RENDA NA FONTE
NOTAS
I - Não estão sujeitos ao desconto de impôste na fente es rendimentes inferieres,
em cada mês, a Cr$ 8.501; nem es percebides pelos selteiros, viúves eu desquitados,
com maiS de deis dependentes, ou pelos casados, com um eu mais dependentes, além
de eutre cônjuge.
II - O cônjuge, es filhos e eutros dependentes, na censtâncla da sociedade cenjugal, serão. considerades encargos do cabeça de casal.
III - A mulher casada é equiparada à seltelra eu à viúva, sem dependentes; será
censlderada cabeça de casal - além des casos previstes na lei civil quando. e marIdo.
estiver seb sua dependência ecenômlca, não. recebendo êle proventos de valer anual
superior a Cr$ 90.000.
IV - A mulher cujo. casamento houver sido. anulado., a desquitada e a que houver
sido abandenada, sem recursos, pelo marido., ficam sujeitas ao. descente de Impôste
come solteiras eu viúvas, considerado. e número. de fllhes e outres dependentes que
sustentarem.
V - Consideram-se filhos eu dependentes, para es efeitos do descente do Impôsto,
desde que não pesuam rsendlmentes próprios:
a)

os filhes menores eu Inválides e es maiores até 24 anos de Idade, que ainda
estejam cursando. estabelecimento. de ensIne superior, sejam legítlmes, legitimades, naturais recenhecldes e adetives;
b) as filhas seltelras, viúvas sem arrimo eu abandonadas, sem recurses pele marido.;
c) Os descendentes meneres eu invâlldes sem arrime des pais;
d) es ascendentes, Irmães e Irmãs, incapacitados para o trabalho;
e) es menores de 18 anos, pebres, que es centribuIntes cemprevadamente criem
e eduquem.
OBSERVAÇÕES
1 - No. cálculo. de impôste de acôrdo cem a tabela anexa, fel censiderada a quota
de Cr$ 1.000 mensais (Cr$ 12.000 anuais) relativa ao abatimento. cencedide ex officio
de Cr$ 1.000 mensais (Cr$ 12.000 anuais) relativa ao abatimento. concedido. em lei, além
dos encarges de familla.
2 - A base para o descento será a remuneração. total (salário., vencimento., retirada, erdenade, cemissãe, henerárles, gratificação, ou eutre qualquer rendimento. do
trabalhe proveniente de exercício. de emprêge, cargo. eu função, classlficável na cédula "CU da declaração, em cada mês, deduzidos a centribuiçãe de preVidência seclal
de empregado e e Impôste sindical).
3 - No. mês eu nes meses em que o rendimento apurado. de acôrdo cem e item 2
seja entre Cr$ 8.501 e Cr$ 15.000, haverá e descente, cenferme a tabela.
4 - No mês ou nos meses em que e rendimento fôr superler a Cr$ 15.000, haverá
e descento cem base nessa Impertância, ficando e contribuinte ebrlgado a apresentar
a declaração de rendimentos, no. exercício seguinte. A declaração. referida incluirá todes
os rendimentes percebides, inclusive es que serviram de base ao desconte, e de impôste calculado. nessa declaração abater-se-á e que houver sido. descontado. na fente,
de acôrde cem a tabela.
5 - No. caso de servidores públices civis e militares, em geral, na remuneração.
de cada mês serão. considerades os vencimentos e vantagens, salve salárie-famílla.
ajudas de cüste para viagens, diárias como Indenizações de despesas e quetas-partes
de multas.
6 - O recolhimento. será feito. às repartições arrecada deras, pelas fentes, durante e
mês seguinte ao. pagamento. ou crédito de rendImento.
7 - No oaso de f1llals eu agências, es recelhimentos serão. efetuades às repartições
do local de cada uma delas.
8 - Até e último. dia útil de mês de abril de cada ano, serão. prestadas, por Intermédio. de empregader, à DelegacIa RegIenal eu Seccienal, eu à Inspetoria de Impôste de Renda da jurisdição., Infermaçôes sôbre e Impõste descentade de cada empregado, durante e ano anterior, assim cerne sôbre os respectlves encarges de família.
9 - Os encargos de família e eutres dependentes, para es efeites de descente de
Impôsto, nas fentes, serão. declarades pelos empregados, em medelos própries, aprovados pela Divisão do Impôste de Renda, em duas vias, uma das quais ficará em peder
de empregader e a eutra será encaminhada, pele mesmo empregader, à repartição da
sua jurisdição.
10 - Os rendimentos pages antecipadamente serão considerades nes meses a que
se referirem.
11 - Os contribuintes SUjeitos ao. descente de Impôste, cenforme a tabela anexa,
desde que não. estejam ebrigades a apresentar declaração. de rendimentes no. exercício.
seguinte, são ebrlgados a infermar, até 30 de abril de cada ano, Os rendimentos pagos
a terceiros, no. ano. anterier, indicando nem e e enderêço das pesseas que es receberam.
12 - As infermações feferldas no item anterier, prestadas em fórmulas próprias,
deverão. ser entregues às repartições,. per Intermédio des empregaderes.
13 - A prova de eutres dependentes, além de cônjuge e des filhes de empregado.
(contribuinte), será feita junte à fente pagadora, a qual deverá conservar e decumente
respectivo. cem uma via da infermaçãe sôbre a situação. da família, que ficará em seu
peder, na conformidade de Item 9.
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TABELA 6
Tabela para desconto do impôs to de renda, na fonte, sôbre rendimentos do trabalho. Lei n. o 3.898, de 19-5-1961 (art. 5.0 , § 1. 0 )
(Ordem de Serviço n. o 15, de 24-5-61, da DIR)
Vigência: 1-5-1961 até 31-12-61

Solteiro,
Solteiro,
Solteiro,
Casado,
Casado,
viúvo ou viúvo ou
sem
com 1
RENDIMENTOS MENSAIS viúvo ou desquitado,
desquitado, dependente dependente
desquitado,
SUJEITOS AO DESCONTO
sem
com 1
com 2
além outro além outro
dppendente dependente dependentes cônjuge
cônjuge
-- -_.- .. ----- ._--".------- - --- "---

De Cr$ 22.001 até Cr$ 22.500
:;3.000
22.501
23.500
23.001
23.501
24.000
24.001
24.500
24.5Q1
2S.000
25.001
25.500
25.501
26.000
26.001
26.500
26.501
27.000
27.001
27.500
27.501
28.000
28.001
28.500
29.000
28.501
29.001
29.500
29.501
30.000
30.001
30.500
30.501
31.000
31.500
31. 001
32.000
31. 501
32.001
32.500
32.501
33.000
33.001
33.500
33.501
34.000
34.001
34.500
34.501
35.000
35.001
35.500
35.501
36.000
36.001
36.500
36.501
37.000
37.500
37.001
37.501
38.000
38.001
38.500
38.501
39.000
39.001
39.500
39.501
40.000

----

o_o

1
1
1
1
1
1

220
235
250
26S
280
295
310
325
340
355
370
390
410
430
450
470
490
510
530
460
59.')
630
665
700
735
770
805
846
901
056
011
066
121
176
231
286

-_o

~-

295
310

325
340
355
370
385
400
415
430
445
465
485
50S
525
54.5
565
585
605
635
670

370
385

!OO
415
430
445

320
335
350
365
380
395
410
425
440
455
470
490
510
530
550
570

395
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Em 24 de maio de 1961
Atualiza a tabela para o desconto do impôsto na jonte, de que trata o inciso 2. 0 do
art. 98 do Regulamento vigente

O DIRETOR DA DIVISãO DO IMPõSTO DE RENDA, no uso de suas atribuições,
Considerando que a Lei n. O 3.898, de 19-5-61, modificando a cobrança do
impôsto de renda, com vigência a partir de 20 de maio de 1961, alterou o limite
de isenção, elevou os abatimentos de encargos de família relativos ao outro cônjuge e aos dependentes, bem como aumentou o abatimento introduzido no sistema de desconto do impôsto sôbre rendimentos do trabalho, a que se refere
o inciso 2. 0 , do art. 98, do Regulamento do Impôsto de Renda;
Considerando que o art. 5.0 da referida Lei n. O 3.898 determinou o reajustamento da tabela para o desconto na fonte do impôsto sôbre rendimentos do
trabalho, em conformidade COm as alterações previstas no nôvo diploma legal,
RESOLVE:
I - Os descontos do impôsto na. fonte, sôbre os rendimentos do trabalho,
de que trata o inciso 2.0 , do art. 98, do Regulamento vigente, a partir de maio
de 1961 serão efetuados de acôrdo ,com a tabela, notas e observações anexas a
esta Ordem de Serviço;
II - Ficam mantidas tôdas as instruções e Ordens de Serviços anteriores,
dispondo sôbre o desconto e recolhimento dêsse ímpôsto, nas partes que não
tenham sido alteradas por esta Ordem de Serviço.

(al

JosÉ

BITTENOOURT ANJO

COUTINHO

Diretor
NOTAS:
I - Não estão sujeitos ao desconto do impôsto na fonte os rendimentos Inferiores,
em cada mês, a Cr$ 22.001; nem os percebidos pelos solteiros, viúvos ou desquitados,
com mais de dois dependentes, ou pelos casados, COm mais de dois dependentes, além
do outro cônjuge.
II - O cônjuge, os filhos e outros dependentes, na constância da sociedade conjugal, serão considerados encargos do cabeça do casai.
III - A mulher casada é equiparada à solteira ou à viúva, sem dependentes, será
.:onslderada cabeça de casal - além dos casos preVistos na lei civil, quando o marido
estiver sob sua dependência econômica, não recebendo êle proventos de valOT anual superior a Cr$ 240,000.
IV - A mulher cujo casamento houver sido anulado, a desquitada e a que houver
sido abandonada, sem recursos, pelo marido, ficam sujeitas ao desconto do impôsto como
solteiras ou viúvas, considerado o número de filhos e outros d'ependentes que sustentarem.
V - Consideram-se filhos ou dependentes, para os efeitos do desconto do impôsto,
desde que não possuam rendimentos próprios:
a) os filhos menores ou Inválidos e os maiores até 24 anos de Idade, que ainda
estejam cursando estabelecimento de ensino superior, sejam legítimos, legitimados, naturais reconhecidos e adotivos;
b) as filhas solteiras, viúvas sem arrimo ou abandonadas, sem recursos, pelo marido;
c) os descendentes menores ou inválidos sem arrimo dos pais;
d) os ascendentes, Irmãos e irmãs, incapacitados para o trabalho;
e) os menores de 18 anos, pobres, que os contribuintes comprovadamente criem e
eduquem.

OBSERVAÇõES:

1 - No cálculo do impôsto de acôrdo com a tabela anexa, fO'i considerada a quota
de Cr$ 2.000 mensais (Cr$ 24.000 anuais) relativa ao abatimento concedido ex ofticio
a todos os assalariados. correspondentes aos demais abatimentos previstos em lei, além
dos encargos de família.
2 - A base para o desconto será a remuneração total (salário, vencimento, retirada,
ordenado, comissão, honorários, gratificação ou outro qualquer rendimento do trabalho
proveniente do exercício de emprêgo, cargo ou função, classlficável na cédula "C" da
declaração), em cada mês, deduzidos a contribuição de previdência social do empregadO
e o Impôsto sindlcai.
3 - No mês ou nos meses em que o rendimento apurado de acôrdo com o item 2
seja entre Cr$ 22.001 e Cr$ 40.000, haverá o desconto, conforme a tabela.
4 - No mês ou nos meses em que o rendimento fôr superior a Cr$ 40.000 haverá
o desconto com base nessa importãncla, ficando o contribuinte obrigado a apresentar
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a declaração de rendimentos, no exerC1ClO seguinte. A declaração referida incluirá todos
os rendimentos percebidos, inclusive os que serviram de base ao desconto, e do impôsto
calculado nessa declaração abater-se-á o que houver sido descontado na fonte, de acôrdo
com a tabela.
5 - No caso 'de servidores públicos civis e militares, em geral, na remuneração de
cada mês serão considerados os vencimentos e vantagens, salvo salário-família, ajudas
de custo para viagens, diárias coma indenizaçôes de despesas e quotas-partes de multas.
6 - O recolhimento será feito ás repartições arrecadadoras, pelas fOntes, durante o
mês seguinte ao pagamento ou crédito do rendimento.
7 - No caso de filiais ou agências, os recolhimentos serão efetuados ás repartições
do local de cada uma delas.
8 - Até a último dia útil do mês de abril de cada ano, serão prestadas, por intermédio do empregador, à Delegacia Regional ou Seccional, ou á Inspetoria do Impôsto
de Renda da jurisdição informações sôbre o impôsto descontado de cada empregado,
durante o ano anterior, assim como sôbre os respectivos encargos de família.
9 - Os encargos de família e outras dependentes, para os efeitos do desconto do
impôsto, nas fontes, serão declarados pelos empregados, em modelos próprios, aprovados pela Divisão do Impôsto de Renda, em duas vias, uma das quais ficará em poder
do empregador e a outra será encaminhada, pelO mesmo empregador, á repartição da
SUa jurisdição.
10 - Os rendimentos pagos antecipadamente serão considerados nos meses a que se
referirem.
11 - Os contribuintes sujeitos ao desconto do impôsto, conforme a tabela anexa,
desde que não estejam obrigados a apresentar declaração de rendimentos no exercício
seguinte, são obrigados a informar, até 30 de abril de cada ano, os rendimentos pagos
a terceiros, no ano anterior, indicando nome e enderêço das pessoas que os receberam,
12 As informações referidas no item anterior, prestadas em fórmulas próprias,
deverão ser entregues ás repartições, por intermédio dos empregadores.
13 - A prova de outros dependentes, além do cônjuge e dos filhas do empregado
(contribUinte), será feita junto á fonte pagadora, a qual deverá conservar o documento
respectivo com uma via da informação sôbre a situação de família, que ficará em seu
poder, na conformidade do item 9,
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TABELA 7
Tabela para desconto do impôsto de renda, na jante, sôbre rendimentos do trabalho. Lei n.o 3.898, de 19-5-61 (art. 5.0, § 1.0) e Dec. n. O 51.336/61

(Ordem de Serviço n. O 25, de 31-10-61, da DIR)
Vigência: 1-1-1962 até 31-1-1963
Solteiro,
Solteiro,
Solteiro,
Casado,
Casado,
viúvo ou viúvo ou viúvo ou
sem
com 1
RENDIMENTOS MENSAIS desquitado, desquitado, desquitado, dependente dependente
sem
com 1
com 2
além do ou- além do ouSUJEITOS AO DESCONTO
dependente dependente dependentes tro cônjuge tro cônjuge

----,---"----------De Cr$ 30.801 até Cr$ 31.800

31.801
32.801
33.801
34.801
35.801
36.801
37.801
38.801
39.801
40.801
41.800
42.801
43.801
44.801
45.801
46.801
47.801
48.801
49.801
SO.801
Sl.801
52.801
53.801
1)4.801
55.801

32.800
33.800
34.800
35.800
36.800
37.800
38.800
39.800
40.800
41.800
42.800
43.800
44.800
45.800
46.800
47.800
48.800
49.800
50.800
51.800
S2.800
53.800
.54.800
SS.800
56.800

-------

.... - " - -

~.

308
328
348
368
388
4(8
428
448
488
S28
568
608
648
688
728
768
808
848
888
928
968
1.008
1.048
1.088
1.128
1.178

423
443
463
483
.5í3
S23
1)43
573
613
653
693
733
773
813
853

518
538
558
S78
598

448
468
488
508
528
548
568
588
628
668
708
748

1)63
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ORDEM DE SERVIÇO -

DIR -

Em 31 de outubro de 1961

61/25

Atualiza a tabela para o desconto do impôsto na fonte, de que trata o inciso 2. 0 do
art. 98, do Regulamento vigente e a do impôsto cOmplementar progressivo

O DIRETOR DA DIVISÃO DO IMPôSTO DE RENDA, no uso de suas atrIbuições, e
CONSIDERANDO que o artigo 1.0 da Lei n.o 3.898, de 19 de maio de 1961,
determina o reajustamento do limite mínimo de isenção das pessoas físicas, dos
abatimentos relativos aos encargos de família, dos limites das classes de renda
para incidência das alíquotas progressivas e da tabela. de desconto na fonte do
impôsto sôbre os rendimentos do trabalho, com base na última alteração do salário mínimo mensal mais elevado no País;
CONSIDERANDO que o limite mínimo de isenção pa.ra as pessoas físicas
é estabelecido em função do salário mínimo mensal mais elevado vigente no
País no ano anterior ao que o impôsto fôr devido, conforme o disposto no artigo 2. 0 da citada Lei;
CONSIDERANDO que, a partir de 16 do corrente mês, o valor do salário
mínimo mensal mais elevado no País passou a. ser de Cr$ 13.440 (treze mil quatrocentos e quarenta cruzeiros) , conforme o Decreto n. O 51.336, de 13 de outubro
de 1961, ajustado, para efeito fiscal, em Cr$ 14.000 (quatorze mil cruzeiros):
RECOMENDA:
I - Que o impôsto complementar progressivo das pessoas físicas, a partir
do próximo exercício de 1962, seja cobrado em conformidade com a tabela
anexa;
II - Que os descontos do impôsto na fonte, sôbre os rendimentos do trabalho, de que trata o inciso 2. 0 , do art. 98, do Regulamento vigente, a partir
de 1. 0 de janeiro de 1962, ::ejam efetuados e recolhidos de acôrdo com a tabela,
nota.s e observações anexas.
Ficam mantidas tôdas as instruções e Ordens de Serviço anteriores, dispondo sôbre o desconto e recolhimento dêsse impôsto, nas partes que não tenham sido alteradas por esta ordem de Serviço.
(a)

JosÉ BITTENCOURT ANJO COUTINHO

Diretor
NOTAS:

I - Não estão sujeitos ao desconto do impôsto na fonte os rendimentos inferiores,
em cada mês, a Cr$ 30.801; nem os percebidos pelos solteiros, viúvos ou desquitados,
com mais de dois dependentes, ou pelos casados, com mais de um dependente, além
do outro cônjuge.
II - O cônjuge, os filhos e outros dependentes, na constãncia da sociedade conjugal, serão considerados encargos do cabeça do casal.
III - A mulher casada é equiparada à solteira ou à viúva, sem dependentes; será
considerada cabeça de casal - além dos casos previstas na lei civil, quando o marido
estiver sob sua dependência econômica, não recebendo êle proventos de valor anual
sQ.nerior a Cr$ 336.000.
IV - A mulher cujo casamento houver sido anulado, a desquitada e a que houver
sido abandonada, sem recursos, pelo marido, ficam sujeitas ao desconto do impôsto
cama solteiras ou viúvas, considerado o número de filhos e outros dependentes que
sustentarem.
V - Consideram-se filhos ou dependentes, para os efeitos do desconto de impôsto,
desde que não possuam rendimentos próprios:
a) os filhos menores ou inválidos e os maiores até 24 anos de idade, que ainda
estejam cursando estabelecimento de ensino superior, sejam legitimas, legitimados, naturais reconhecidos e adotivos;
b) as filhas solteiras, viúvas sem arrimo ou abandonadas, sem recursos, pela marido;
c) os descendentes menores ou inválidos sem arrimo dos pais;
d) os ascendentes, irmãos e irmãs, incapacitados para o trabalho;
e) os menores de 18 anos, pobres, que os contribuintes comprovadamente criem e
eduquem.
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OBSERVAÇÕES:
1 - No cálculo do impôsto de acôrdo com a tabela anexa, foi considerada a quota
de Cr$ 2.800 mensais (Cr$ 33.600 anuais) relativa ao abatimento concedido ex officio a
todos os assalariados, correspondente aos demais abatimentos previstos em lei, além
dos encargos de famílla.
2 - A base para o desconto será a remuneração total (salário, vencimento. retIrada, ordenado, comissão, honorários, gratificação ou outro qualquer rendimento do
trabalho proveniente do exercício de emprêgo, cargo 'Ou função, class!flcável na cédula
"C" da declaração), em cada mês, deduzidos a contribuição de previdência social do
empregado e o Impôsto sindical.
3 - No mês ou nos meses em que 'O rendimento apurado de acôrdo com o Item 2
seja entre Cr$ 30.801 e Cr$ 56.000, haverá o desconto, conforme a tabela.
4 - No mês ou nos meses em que o rendimento fôr superior a Cr$ 56.000, haverá o
desconto com base nessa importância, ficando o contribuinte obrigado a apresentar
a declaração de rendimentos, no exercício seguinte. A declaração referida incluirá todos
os rendimentos percebidos, inclusive os que serviram de base ao desconto, e do Impôsto calculado nessa declaração abater-se-á o que houver sido descontado na fonte,
de acôrdo com a tabela.
5 - No caso de servidores públicos civis e milltares, em geral, na remuneração de
cada mês serão considerados Os vencimentos e vantagens, salvo salárlo-famílla, ajudas
de custo para viagens, diárias como indenizações de despesas e quotas-partes de multas.
6 - O recolhimento será feito âs repartições arrecadadoras, pelas fontes, durante o
mês seguinte ao pagamento ou crédito do rendimento.
7 - No caso de filiais ou agências, os recolhimentos serão efetuados âs repartições
dO local de cada uma delas.
8 - Até o último dia út!l do mês de abr!l de cada ano, serã'O prestadas, por Intermédio do empregador, â Delegacia Regional ou Seccional, ou à Inspetoria do Impôsto
de Renda da jurisdição, informações sôbre o impôsto descontado de cada empregado,
durante o ano anterior, aeslm como sôbre os respectivos encargos de família.
9 - Os encargos de familla e outros dependentes, para os efeitos do desconto do
Impôsto, nas fontes, serão declarados pelos empregados, em modelos próprios, aprovados
pela Divisão do Impôsto de Renda, em duas vias, uma das quais ficará em poder do
empregador e a outra será encaminhada, pelo mesmo empregador, à repartição de sua
jurisdição.
10 - Os rendimentos pagos antecipadamente serão considerados nos meses a que
se referirem.
11 - Os contribuintes sujeitos ao desconto do Impôsto, conforme a tabela anexa,
deSde que não estejam obrigados a apresentar declaração de rendimentos no exercício
seguinte, são obrigados a Informar, até 30 de abr!l de cada ano, os rendimentos pagos
a terceiros, no ano anterior, Indicando nome e enderêço das pessoas que os receberam.
12 - As Informações referidas no item anterior, prestadas em fórmulas próprias,
deverão ser entregues às repartições, por intermédio dos empregadores.
13 - A prova de outros dependentes, além do cônjuge e dos f!lhos do empregado
(contribuinte), será feita junto à fonte pagadora, a qual deverá conservar o documento
respectivo com uma via da informação sôbre a situação de família, que ficará em seu
poder, na conformidade do item 9.
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TABELA 8
Impôsto a que estão sujeitos os rendimentos do trabalho indicados no art. 10
dá Lei n.o 4.154, de 28 de novembro de 1962

(Ordem de Serviço n.O 2, de 28-1-1963, da DIR)
Vigência.: 1-2-1963 até 29-2-1964

~~.o

de
ordem
~._-~----

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
1.5
16
17
18

19
20
21

22
23
21
25
26
27
28
2G
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Até

De
Cr$

-------~

46.201
47.001
48.001
49.001
50.001
51. 001
52.001
53.001
54.001
55.001
56.001
57.001
58.001
59.001
60.001
61.001
62.001
63.00l
64.001
65.001
fi(i.OOI
67.00l
68.001
69.001
70.001
71.001
72.001
73.001
74.001
75.001
76.001
77.001
78.001
79.001
80.001
81. 001
82.001
83.001

CrS
--

------

47.000
48.000
49.000
50.000
.51.000
52.000
53.000
54.000
.5.5.000
li6.000
.57 .000
58.000
59.000
60.000
61.000
62.000
63.000
64.000
65.000
fi6.000
fi7.000
68.000
69.000
70.000
71.000
72.000
73.000
74.000
75.000
76.000
77.000
78.000
79.000
80.000
81.000
82.000
83.000
84.000

HoIteiro,
Solteiro,
Soltniro,
Casado,
Ca~ado,
viúvo ou
viúvo ou
viúvo ou
sem
com um
desquitado, desquitado, desquitado, dependente dependente
sem
com um
com dois
além do
além do
dependente dependente dependen teF cônjuge
cônjuge
---

--

---._-

----

462
478
498
.518
538
5.58
578
598
618
638
658
683
723
763
803
843
883
923
963
1.003
1.043
I.083
1.123
1.163
1.203
1.243
1.283
1.323
1. 363
1.403
1.443
l.483
1.523
1.563
1.603
1.643
1.683
1. 723

fi2:l
640
660
680
700
720
740
760
780
800
820
8.50
890
930
970
1.010
1.050
1.090
1.130
1.170
1.210
1.250

-

------._--

783
803
823
843
863
883

---------

fi88
708
728
748
768
788
808
828
848
868
893
933
973
1.013
1.053
l.093

--------.-
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Em 28 de janeiro de 1963

Atualiza a tabela do impôsto complementar e a do desconto do impôsto na jante, de
acórdo com as disposições da Lei nO 4.154, de
28 de novembro de 1962

O DIRETOR DA DIVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA, no uso das suas atribuições,
CONSIDERANDO que o art. 2.° da Lei n. O 4.154, de 28 de novembro de 1962,
determina que, a partir do exercício financeiro de .1963, o impôsto complementar
calculado sôbre a renda líquida das pessoas físicas será cobrado com modificações nas alíquotas progressivas, observadas a demais' disposições da legislação
anterior (Lei n. O 3.898, de 19 de maio de 1961);
CONSIDERANDO que, para efeito do cálculo do impôsto complementar, em
obediência ao disposto na letra a do art. 35 da nova lei, mencionada, deve ser
considerado o salário mínimo fiscal, vigente a 31 de dezembro do ano de 1962,
no valor mensal de Cr$ 14.000 (quatorze mil cruzeiros);
CONSIDERANDO que o artigo 10 da Lei n. o 4.154, citada, estabelece que a
tabela para o desconto na fonte, sôbre os rendimentos do trabalho, será revista com base no impôsto complementar, calculado de acôrdo com o art. 4. 0
da Lei n. O 3.898, de 19 de maio de 1961;
CONSIDERANDO que, por fôrça do que preceitua a letra b do art. 35
daquela mesma lei, nos casos de arrecadação na fonte, no cálculo do impôsto
deve ser computado o salário mínimo fiscal vigente no mês anterior;
CONSIDERANDO que, a. partir de 1.0 de janeiro dêste ano, o valor do salário mínimo mensal mais elevado no país passou a ser de Cr$ 21.000 (vinte
e um mil cruzeiros), conforme Decreto n. o 51.613, de 3 de dezembro de 1962;
RESOLVE:
I - O impôsto complementar a que estão sujeitas as pessoas físicas, a partir de 1.0 de janeiro de 1963, será cobrado na conformidade da Tabela I, anexa;
II -- A partir de 1.0 de fevereiro dêste ano, o desconto do impôsto sôbre
rendimentos do trabalho de que trata o inciso 2.° do art. 98 do Regulamento
do Impôsto de Renda vigente deve ser efetuado de acôrdo com a Tabela lI,
anexa;
lU - O desconto do impôsto a que se refere o item lI, sôbre rendimentos
correspondente ao mês de janeiro corrente, obedecerá à tabela anterior, aprovada pela Ordem de Serviço n.O 25, de 31 de outubro de 1961, desta Divisão;
IV - Ficam mantidas tôdas as instruções e Ordens de Serviço precedentes,
sôbre o desconto e o recolhimento do impôsto de que tratam os itens II e In,
no que não tenham sido :1lteradas pela presente Ordem de Serviço.
(a)

SCIPIONE MANDINA

Diretor
NOTAS:

1 - Não estão sujeitos ao desconto do impôsto na fonte os rendimentos inferiores,
em cada mês, a Cr$ 4G.2n, nem os percebidos pelos SOlteiros, viúvos ou desquitadas, com
mais de dois dependente", ou pelos casados, com mais de um dependente, além do
outro cônjuge.
2 - O cônjuge, Os filhos e outros dependentes, na constância da sociedade conjugal, serâo considerados encargos do cabeça do casal.
3 - A mulher casada é equiparada à solteira ou à viúva, sem dependentes; será
considerada cabeça do casal, além dos casos previstos na lei civil, quando o marido
estiver sob sua dependência econômica, não recebendo êle proventO'S do valor anual
superior ao llmite de isenção estabelecido para as pessoas físicas (na importância de
Cr$ 336,000, no exercício financeiro de 1963, e de Cr$ 504.000, no exercício financeiro de
1964) .
4 - A mulher cujo casamento houver sido anulado. a desquitada e a que houver
sido abandonada, sem recursos, pelo marido, ficam sujeitas ao desconto do impôsto
como solteiras ou viúvaB, considerado o número de filhos e outros dependentes que
sust.entarem,
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5. - Consideram-se filhos ou dependentes, para os efeitos do desconto do impôsto,
desde que não possuam rendimentos próprios:
a)

os filhos menores ou inválidos e OS maiores até 24 anos de idade, que ainda estejam cursando estabelecimento de ensino superior, sejam legitimos, legitimados, naturais reconhecidos e adotivos;
b) as filhas solteiras, viúvas sem arrimo ou abandonadas, sem recursos, pelo marido;
c) os descendentes menores ou Inválidos sem arrimo dos pais;
d) os ascendentes, irmãos e irmãs, Incapacitados para o trabalho;
e) os menores de 18 anos, pobres, que os contribuintes comprovadamente criem e
eduquem.

OBSERVAÇÕES:
1 - No cálculo da Impôsto de acôrdo com a Tabela II anexa, foi considerada a
quota de Cr$ 4.200 mensais (Cr$ 50.400 anuais) relativa ao abatimento concedido ex
officio a todos os assalariados, correspondente aos demais abatimentos previstos, em
lei, além dos encargos de família.
2 - A base para o desconto será a remuneração total (salário, vencimento, retirada,
ordenado, comissão, honorários, gratificação ou outro qualquer rendimento do trabalha
proveniente do exercicio de emprêgo, cargo ou função, classlflcável na cédula "C" da
declaração), em cada mês, deduzidos a contribuição de previdência social da empregada
e o impôsto sindical.
3 - No mês ou nos meses em que o rendimento apurado de acôrdo COm o item 2
seja entre Cr$ 46.201 e Cr$ 84.000, haverá o desconto, conforme a tabela.
4 - No mês ou nos meses em que o rendimento fôr superior a Cr$ 84.000, haverá
o desconto com base nessa importância, ficando o contribuinte obrigado a apresentar
a declara<;ão de rendimentos na exercicio seguinte. A declaração referida Incluirá todos
os rendimentos percebidos, Inclusive os que serviram de base ao desconto, e do impôsto calculado nessa declaração abater-se-á o que houver sido descontado na fonte,
de acôrdo com a tabela.
5 - No caso de servidores públicos civis e militares, em geral, na remuneração de
cada mês serão considerados os vencimentos e vantagens, salvo salário-familia, ajudas
de custo para viagens, diárias como indenlzaçôes de despesas e quotas-partes de multas.
6 - O recolhimento será feito âs repartições arrecadadoras, pelas fontes, durante
o mês segUinte ao pagamento ou crédito do rendimento.
7 - No caso de filiais ou agências, os recolhimentos serão efetuados às repartições
do local de cada uma delas.
8 - Até o último dia útil do mês de abril de cada ano será apresentada, pelo empregador, à Delegacia ou Inspetoria do Impôsto de Renda da jurisdição, relação de todos os empregados que possuía no ano anterior, COm indicação do nome, estado civil,
nÚmero de dependentes, remuneraçâo base Já definida no Item 2 destas Observações, e,
quando tenha havido, o valor do Impôsto total descontado.
9 - Os encargos de familla e outros dependentes, para fins de desconto do impôs to
na fonte, serão declarados pelos empregados, em modelos própriOS aprovados pela DIvisâo do Impôsto de Renda, em uma única via, que ficará em poder do empregador
e á disposição da fiscalização do tributo.
10 - A comprovação dOS encargos de familla e de outros dependentes do empregado
(contribuinte) será feita junto à fonte pagadora, a qual deverá conservar o documento
respect! vo.
11. Os rendimentos pagos acumuladamente serão consideradas nos meses a que se
ref'.:!rirem.
12 - Os contribuintes sujeitos ao descanto do impôsto, conforme Tabela II anexa,
desde que não estejam obrigados a apresentar declaração de rendimentos no exercício
financeiro seguinte, deverão informar, até o último dia útil do mês de abril de cada
ano, os rendimentos pagos a terceiros, no ano anterior, Indicando nome e enderêço
das pessoas que os receberam.
1~ As informações refer!d~s no item anterior, prestadas em fórmulas prôprlas,
devera~ ser entregues as repartlçoes, por Intermédio dos empregadores, juntamente com
a relaçao de que trata o item 8 destas observações (§ 8.° do art, 108 do Decreto n.O 47.373,
de 7 de dezembro de 1959).
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TABELA 9
lmpôsto a que estão sujeitos os rendimentos do trabalho indicados no artigo 98,
inciso 1.0 , do Decreto nP 51.900, de 10 de abril de 1963
e Decreto n. O 53.578/64

(Ordem de Serviço n. O 5, de 10-3-1964, da DIR)

Vigência: 1-3-1964 até 31-12-1964

N.o
de
ordem
------~

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
]4
15
16
17
18
]9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
3H
40
41
42
43
44
45
46
47
48
40
50
5]
52
53
54
55

De
Cr$

-----92.401
93.001
94.001
95.001
96.001
97.001
9R.001
99.001
100.001
101.001
102.001
103.001
104.001
105.001
106.001
107.001
108.001
109.001
110.001
111.001
112.001
113.001
114.001
115.001
116.001
117.001
118.001
119.001
120.001
121.001
122.001
123.001
124.001
125.001
126.001
127.001
128.001
12H.001
130.001
131.00]
132.001
133.001
134.001
135.001
136.001
137.001
138.001
]30.001

Até
Cr$
._----

93.000
94.000
95.000
96.000
97.000
98.000
99.000
100.000
101.000
102.000
103.000
104.000
105.000
106.000
107.000
108.000
109.000
110.000
111.000
112.000
113.000
114.000
115.000
116.000
117.000
118.000
119.000
120.000
121.000
122.000
123.000
124.000
125.000
126.000
127.000
128.000
129.000
]30.000
131.000
132.000
133.000
134.000
135.000
136.000
137.000
138.000
139.000
140.000

Wl.OOI

141 . ()OO

(·11.001
142.001
143.001
144.001
145.001
146.001

142.000
143.000
H4.000
145.000
146.000
147.000

Solteiro,
Solteiro,
Solteiro,
Casado,
Casado,
viúvo ou
viúvo ou
viúvo ou
sem
com um
desquitado, desquitado, desquitado, dependente dependente
sem
com um
com dois
além do
além do
dependenü~ dependen(p dependentes
cônjugp
cônjuge
..
_
_..
---. -------------

924
935
955
975
995
1.015
1.035
1. 05.',
1.075
1.095
1.11.';
1.135
1.1.55
1.175
1.19.';
1. 215
1.23.5
1.255
1.275
1.295
1.315
1.33.')
1.367
1.407
1.447
1.487
1.527
1.567
1.607
1.647
1.6R7
1.727
1.767
1.807
1.847
1.887
1.927
1.!JG7
2.007
2.047
2.087
2.127
2.167
2.207
2.247
2.287
2.327
2.367
2.'107
2.4.J.7
2.,187
2.527
2.567
2.607
2.647

] .24ü
1.260
1.280
1.300
1.320
] .340
1.360
1.380
1.400
1.420
1.440
1.460
1.480
1.500
1.520
1.540
1.5(iO
1.580
1.600
1.620
1. 640
1.662
1.702

I

---

-

1.375
1.395
1.415
1.'135
1.455
1.475
1.495
1. 515
1.535
1.555
1.575

----._---~
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K.o
de
ordem
-

-----

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

-

74
75
76

Até
Cr$

De
CrS
-

147.001
148.001
149.001
150.001
151.001
152.001
153.001
154.001
155.001
156.001
157.001
158.001
159.001
160.001
161.001
162.001
163.001
164.001
165.001
166.001
167.001

-

-

148.000
149.000
150.000
151.000
152.000
153.000
154.000
155.000
156.000
157.000
158.000
159.000
160.000
161.000
162.000
163.000
164.000
165.000
166.000
167.000
168.000

Casado,
Casado,
Solteiro,
Solteiro,
Solteiro,
com um
sem
viúvo ou
viúvo ou
viúvo ou
desquitado, desquitado, desquitado, dppendente dependente
além do
com dois
"l(lm do
com um
sem
eônjuge
dependente dependente clependcnt('~ cônjuge
-... ---.-

~

2.687
2.727
2.767
2.807
2.847
2.887
2.927
2.967
3.007
3.047
3.087
3.127
3.167
3.2U7
3.247
3.287
3.327
3.367
3.407
3.449
3.509

1.742
1.782
1.822
1.862
1.902
1. 942
1.982
2.022
2.062
2.102
2.142
2.182
2.222
2.262
2.302
2.342
2.382
2.422
2.462
2.502
2.542

1..565
1.585
1.605
1.625
1.645
1.665
1.685
1.705
1.725
].745
1.765
1. 785

1.595
1.615
1.635
1.655
1.675
1.695
1.715
1.735
1. 755
1.787
1.827
1.867
1.907
1. 947
1.987
2.027
2.067
2.107
2.147
2.187
2.227

-

1.660
1.680
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ORDEM DE SERVIÇO N° DIR-64/5

Em 10 de março de 1964

Atualiza a tabela de desconto na jante,
sôbre rendimentos de trabalho

O DIRETOR DA DIVISÃO DO IMPÕSTO DE RENDA, no uso das suas atribuições,
CONSIDERANDO que o art. 207 do Regulamento do Impôsto de Renda, baixado pelo Decreto n.o 51.900, de 10 de abril de 1963, esta.belece que a tabela
para o desconto na fonte, sôbre os rendimentos do trabalho seja elaborada com
base no impôsto complementar progressivo calculado de acôrdo com a escala
constante do seu parágraJo 1.0;
CONSIDERANDO que o § 3.°, letra a, do mesmo artigo, determina que no
cálculo do mencionado impôsto complementar seja levado em conta o valor
do salário mínimo fiscal;
CONSIDERANDO que, no seu artigo 197, o citado Regulamento define o salário mínimo fiscal como o maior salário mínimo mensal em vigor no País,
ajustada para. Cr$ 1.000 (um mil cruzeiros) a fração dessa importância;
CONSIDERANDO que o valor do salário mínimo mensal mais elevado no
País passou a ser de Cr$ 42.000 (quarenta e dois mil cruzeiros). nos têrmos
do Decreto n.O 53.578, de 21 de fevereiro último, publicado no D.O. da União
de 24 do mesmo mês;
RESOLVE:
I - Os descontos do impôsto na fonte sôbre os rendimentos do trabalho,
.
de que trata o inciso 1.0 do art. 98 do Regulamento vigente, a partir de ].0 de
março de 1964, serão efetuados em conformidade com a tabela, nota.s e obllervações anexas a esta Ordem de Serviço.
II - Ficam mantidas tôdas as instruções e Ordens de Serviço anteriores,
sôbre o desconto e o recolhimento de que trata o item I, no que não tenham sido
altera.das pela presente Ordem de Serviço.
(a)

OCTAVro

PRADO FILHO

Diretor
NOTAS:

1 - Não estão sujeitos ao desconto do impôsto na fonte os rendimentos inferiores,
em cada mês, a Cr$ 92.401, nem os percebido:; pelos solteiros, viúvos ou desquitados,
com mais de dois dependentes, ou pelos casa-::103, com mais de um dependente, aléln
do outro 'cônjuge.
2 - O cônjuge, os filhos e outros dependentes, na constância da sociedade conjugal,
serão considerados encargos do cabeca do casal.
3 - A mulher casada é equiparada à solteira ou 11 viúva, sem dependente; serã
considerada cabeça do casal, além dos casos preVistos na lei civil, quando o marido
estiver sob sua dependência econômica, não recebendo ê!e proventos de valor anual
superior ao limite de isenção estabelecido para as pessoas físicas (na importância de
Cr$ 504.000, no corrente exercício financeiro).
4 - A mulher cujo casamento houver sido anulado, a desquitada e a que houver
sido abandonada, sem recursos, pelo marido, ficam sujeitas ao desconto do impôsto
como solteiras ou viúvas, considerado o número de filhos e outros dependentes que
sustentarem.
5 - Consideram-se filhos ou dependentes, para os efeitos do desconto do Impôsto,
desde que não possuam rendimentos próprios:
li)

bl
c)
d)
e)

os filhos menores ou Invãlidos e os maiores até 24 anos de idade, que ainda estejam cursando estabelecimento de ensino superior, 1:icjarll legítinl()s, legithnados, naturais reconhecidos e adotivos;
as filhas solteiras, viúvas sem arrimo ou abandonadaS, sem recursos, pelo marido;
os descendenteR menores ou inválidos sem arrimo dos pais;
os ascendentes, irmãos e irmãs, incapacitados para o trabalho;
os menores de 18 anos, pobres, que OS contribuintes comprovadamente criem e
eduquem.

OBSERVAÇõES:

1 - No cálculO do impôsto de acôrdo com a tabela anexa, foi considerada a quota
de cr$ 8.400 mensais (Cr$ 100.800 anuais) relativa ao abatimento concedido ex oflicio
a todos os assalariados, correspondente aos demais abatimentos previstos em lei, além
dos encargos de família.

188

MANUAL DO IMPÔS TO DE RENDA NA FONTE - III - 28
2 - A base para o desconto será a remuneração total (salário, vencimento, retirada, ordenado, comissão, honorários, gratificação ou outro qualquer rendimento do trabalho proveniente do exercício de emprêgo, cargO ou função, classificável na cédula
"C" da declaração), em cada mês, deduzidos a contribuição de previdência social do
empregado e o Impôsto sindical.
3 - No mês ou nos meses em que o rendimento apurado de acôrdo com O Item 2
seja entre Cr$ 92.401 e Cr$ 168.000, haverá o desconto, conforme a tabela.
4 - No mês ou nos meses em que o rendimento fôr superior a Cr$ 168.000, haverá
o desconto com base nessa importância, ficando o contribuinte obrigado a apresentar
a declaração de rendimentos no exercício seguinte. A declaração referida Incluirá todos
os rendimentos percebidos, inclusive os que serviram de base ao desconto, e do Impôsto calculadO nessa declaração abater-se-á o que houver sido descontado na fonte,
de acôrdo com a tabela.
5 - No caso de servidores pÚblicos civis e militares, em geral, na remuneração de
cada mês serão considerados Os vencimentos e vantagens, salvo salário-família, ajudas
de custo para viagens, diárias como Indenizações de despesas e quotas-partes de multas.
6 - O recolhimento será feito às repartições arrecadadoras, pelas fontes, durante o
mês seguinte ao pagamento ou crédito do rendímento.
7 - No caso de filiais ou agênCias, os recolhimentos serão efetuados às repartições
do local de cada uma delas.
8 - Até o último dia útil do mês de abril de cada ano será apresentada, pelo empregador, à Delegacia ou Inspetoria ào Impôsto de Renda da Jurisdição, relação de todos
os empregados que possuía no ano anterior, com Indicação do nome, estado civil, número de dependentes, remuneração, e, quando tenha havido, o valor do Impôsto descontado, mensalmente.
9 - Os encargos de família e outros dependentes, para fins de desconto do Impôsto
na fonte, serão declaradOS pelos empregados, em modelos próprios, aprovados pela Divisão do Impôsto de Renda, em uma única via, que ficará em poder do empregador
e à disposição da fiscalização do tributo.
10 - Ao comprovação dos encargos de família e de outros dependentes do empregado
(contribuinte) será feita junto à fonte pagadora, a qual deverá conservar o documento
respectivo.
11 Os rendimentos pagos acumuladamente serão considerados nos meses a que
se referirem.
12 Os contribuintes sujeitos ao desconto do impôsto, conforme a tabela anexa,
desde que não estejam obrigados a apresentar declaração de rendimentos no exercício
financeiro seguinte, deverão informar, até o último dia útil do mês de abril de cada
ano, os rendimentos pagos a terceiros, no ano anterior, indicando nome e enderêço das
pessoas que os receberam.
13 - As informações referidas no Item anterior, prestadas em fôrmulas próprias, deverão ser entregues ás repartiçôes, por Intermédio dos empregadores, juntamente com
a relacão de que trata o item 8 destas observações (Decreto n.O 51.900, de 10 de abril
de 1963).
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TABELA 10
Tabela para cálculo do Impôsto de Renda devido na jonte, mensalmente, sôbre
rendimentog do trabalho superiores a Cr$ 168.000

(Ordem de Serviço n. o 15, de 20-7-1964, da DIR)
Lei n. o 4.357, de 16-7-1964
Vigência: 1-7-1964 até 31-12-1964
Rendimento Tributável
de Cr$

a Cr$

169.000
211.000
253.000
295.000
337.000
379.000
421.000
463.000
505.000
547.000
589.000
631.000

168.000
210.000
252.000
294.000
336.000
378.000
420.000
462.000
504.000
546.000
588.000
630.000
em diante

Taxa

Impôsto
p/ classe

Impôsto
Acumulado

~

-

2%
4%
4%
4%
6%
6%
8%
8%
8%
8%
8%
10%

840
1.680
1.680
1.680
2.520
2.520
3.360
3.360
3.360
3.360
3.360
10%

3.509
4.349
6.029
7.709
9.389
11.909
14<.429
17.789
21.149
24.509
27.869
31.229

-

OBSERVAÇõES:

1. Além de Cr$ 630.000 de rendimentos, o Impôsto é calculado à razão de 10% sôbre
a parcela excedente, adicionando-se o resultado assim apurado à quantia do impôsto
acumulado até aquêle limite;

2. Aplica-se a mesma regra para o cálculo do Impôsto correspondente às importâncias
dos rendimentos compreendidos nos intervalos de cada classe: o resultado apurado pela
aplicação da taxa percentual à parcela de rendimento excedente ao limite da classe
anterior deve ser adicionado à quantia da impôsto acumulado, correspondente à mesma classe (anterior);
3. O valor do impôsto apurado de acôrdo com esta tabela deverá ser reduzido de
tantas quotas iguais a Cr$ 1.680 quantos forem os encargos de família e outros dependente do contribuinte;
4. O impôsto correspondente à primeira classe de rendimentos, entre Cr$ 92.401 e
Cr$ 168.000, é o da tabela elaborada segundo o art. 207 e seus parágrafos do Regulamento do Impôsto de Renda e baixada com a O.S. DIR-64/5 em 10-3-64;
5. Para facilidade de cálculo do impôsto devido são desprezadas as frações de rendim'mto até Cr$ 1.000.
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ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR-15/64

Em 20 de julho de 1964

Disciplina o desconto do impôsto nas fontes, sóbre rendimentos do trabalho (cédula
"C"), quando superiores a 4 (quatro) vêzes
o valor do salário mínimo fiscal

O DIRETOR DA DIVISÃO DO IMP6STO DE RENDA, no uso das suas atribuições,
CONSIDERANDO que a Lei n. o 4.357, de 16 do corrente mês, nos têrmos do
seu art. 12 e respectivos parágrafos, estendeu o regime do desconto do impôsto,
nas fontes pagadoras, previsto no inciso 1.0 do art. 98 do Regulamento do Impôsto de Renda, também aos rendimentos superiores a 4 (qua.tro) vêzes o salário mínimo fiscal;
CONSIDERANDO que é progressiva a tributação dêsses rendimentos e deve
ser cobrado até aquele limite anterior o mesmo impôsto calculado de acôrdo com
a tabela elaborada segundo o a.rtigo 207 e seus parágrafos do mesmo Regulamento (art. 12);
CONSIDERANDO que, nos casos de rendimentos superiores ao limite anterior indicado, para os efeitos do desconto, em face dos encargos de família e
outros dependentes do contribuinte, o impôsto deve ser reduzido em importância
igual a 2% (dois por cento) do limite de isenção mensal, pa.ra cada encargo
de família ou outro dependente, sem qualquer discriminação (art. 12, § 2.°);
CONSIDERANDO que c valor do salário mínimo fiscal é de Cr$ 42.000 (quarenta e dois mil cruzeiros), conforme a O.S. n.o DIR-64/5, de 10 de março do
corrente ano, enquanto a quota mensal do limite de isenção, correspondente ao
duodécimo, é de Cr$ 84.000 (oitenta e quatro mil cruzeiros) ;
CONSIDERANDO o que os citados dispositivos da nova lei ainda estabelecem;
RESOLVE:
I - O cálculo do impôsto de renda devido, na fonte, en.tre 1.0 de julho e
31 de dezembro de 1964, sôbre os rendimentos do trabalho classificáveis na cédula 'C" das declarações de pessoas físicas, de que tratam o art. 5.° e seu § 1.0,
item I, do Regulamento do Impôsto de Renda, quando êsses rendimentos sejam
superiores a Cr$ 168.000 (cento e sessenta e oito mil cruzeiros) mensais, será
efetuado de acôrdo com a tabela anexa;
II - A tabela mencionada indica o valor do impôsto calculado por classes
de rendimentos, até 15 (quinze) vêzes o valor do sa.lário mínimo fiscal, sem
qualquer redução relativa a encargos de família ou outros dependentes;
lU - O impõsto sôbre os rendimentos superiores a Cr$ 630.000 (seiscentos
e trinta mil cruzeiros), mensalmente, será calculado aplicando-se à parcela
excedente a percentagem de 10% (dez por cento) e adicionando-se o resultado
assim apurado ao maior v!:dor do impôsto acumulado indicado na tabela anexa;
IV - Aplica-se a mesma regra para o cálculo do impôs to correspondente às
importânCias dos rendimentos compreendidos nos intervalos de cada classe: o
resultado pela aplicação da taxa percentual à parcela excedente ao limite da
classe anterior deve ser adicionado à quantia do impôsto acumulado, correspondente à mesma classe (anterior);
V- Quando o contribuinte tiver encargos de família ou outros dependentes, considerados como abatimentos da renda bruta na declaração de rendimen.tos, para calcular o impôsto devido na fonte, em ca.da caso, o valor do impôsto apurado de acôrdo com a tabela anexa será diminuído de uma quota
igual a Cr$ 1.680 (um mil seiscentos e oitenta cruzeiros) para cada um dos
encargos de família ou dependentes;

191

MANUAL DO IMPõSTO DE RENDA. NA FONTE -lll- 28

VI - Para os efeitos c.o desconto, será considerado o rendimento total (cédula "C") de cada mês, excluído o salário-família e deduzidas apenas as quantias correspondentes à contribuição de previdência de empregado e à do impôsto sindical, quando houver;
VII - Os limites de Que tratam os §§ 2.0, 3.0, 4.°, 5.0 e 6.° do mesmo artigo referido no item I prevalecerão somente para os fins da classificação dos
rendimentos nas declarações dos beneficiários;
VIII - A declaração de pessoa física será apresentada em caráter obrigatório por todos os contribuintes com rendimentos mensais superiores a Cr$ 168.000
(cento e sessenta e oito mil cruzeiros) sujeitos ao desconto do impôsto de renda,
na fonte, nos têrmos da presente Ordem de Serviço;
IX - O impôsto total, que tenha sido efetivamente descontado e recolhido,
de acôrdo com a tabela anexa, será abatido do impôsto calculado na declaração de pesSoa física, em Que o contribuinte incuir os mesmos rendimentos tributados na fonte;
X - Caberá a devolw::.ão do excesso nos casos em que a importância total
recolhida mediante arrecadação na fonte seja superior ao impôsto calculado na
declaração de pessoa física;
XI - Fica revogado o disposto no item 4 das "OBSERVAÇõES" da O.S. n.o
DIR 64/5, de 10 de março de 1964;
XII - Continuam em vigor as demais disposições da Ordem de Serviço
referida no item XI, aplicando-se as normas contidas nas suas "NOTAS" e "OBSERVAÇÕES" também aos casos de que trata a presente Ordem de Serviço, subsidiàriamen te.
(a)

ORLANDO TRAVANCAS

Diretor
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TABELA 11
Tabela I
Impôsto sôbre rendimentos de trabalho assalariado (art. 10 de Lei n. O 4.506, de
30 de novembro de 1964) , a ser descontado mensalmente pelas fontes pagadoras,
durante o exercício financeiro de 1965, com base na renda líquida do contribuinte apurada mediante as deduções relativas à contribuição de previdência
do empregado, ao Impôsto Sindical e aos encargos de família
previstos na Tabela II
(Ordem de Serviço n. o 28, de 23-12-1964, do DIR)

Vigência: 1-1-1965 até 31-12-1965
Impôsto

Até

84
85
86
87
88
89
90
91
92
n3
\)4
U5
UIi
~)7

H8
00
100
101
102
103
1C4
105
10fi
107
108
109
110
111
112
113
114
11.')
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
120
130
131
132
133
134
135

~

_

.

_

-

Renda
líquida
Cr$ 1.0CO

Cr$ 1
-

----.--

Isento

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
fi50
700
750
800
850
900
9,'}0
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1400
1.450
1.500
1.550
1.600
1.650
1.700
1.7.')0
1.800
1.850
1.9JO
1.950
2.000
2.050
2.100
2.1.50
2.200
2.250
2.300
2.350
2.400
2.450
2.500
2.550

Renda
líquida
Cr$ 1.0CO
------~--

136
137
138
139
140
141
142
143
144
14.'">
146
147
148
14\)
150
151
1.'>2
153
15,t
I,'};')

156
157
158
159
160
161
162
163
UH

165
166

1m

168
16\)
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

Impôsto
Cr$ 1
~---

.-------

2.600
2.650
2.700
2.750
2.800
2.850
2.900
2.950
3.000
3.050
3.100
3.150
3.200
3.250
3.300
3.350
:3.400
3.450
3 ..')00
3 ..')50
3.600
3.650
3.700
3.750
3.800
3850
3.nOO
3.950
4.000
4.050
4.100
.1. 150
4.200
4.250
4300
4.350
4.400
4.450
4..500
4.550
4.600
4.650
4.700
4.750
4.800
4.850
4.000
"1.950
5.000
5.050
5.100
5.150

Renda
líquida
Cr$ 1.000
~-

~---

188
189
190
191
192
193
I\)4
195
1\)6
U)7
198
1H9
200
201
202
203
204
205
206
207
2D8
20H
210
211
212
213
214
215
216
217
218
21\)
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

Impôsto
Cr$ 1
---------

5.200
5.250
5.300
5.350
5.400
5.450
5.500
5.550
5.600
5.650
;).700
;').750
;).800
5.850
5.900
5.050
6.000
6.050
6.100
6.150
6.200
6.250
6300
6.350
6.400
6.450
6.500
6.550
6.600
6.650
6.700
(i.750
6.800
G.850
6.900
6.950
7.000
7.050
7.100
7.150
7.200
7.250
7.300
7.350
7..100
7.450
7.500
7.550
7.600
7.650
7.700
7.750

Renda
líquida
Cr$ 1.000
-----~

240
241
242
243
244
245
246
247
248
24\J

2.')0
251
252
2.'>3
254
255
:'56
257
2,'}8
259
260
261
26~

263
264
265
266
267
268
26H
270
271
272

273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
28.5
286
287
288
280
290
201

Impôsto
Cr$ 1
-------~

7.800
7.850
7.900
7.950
8.000
8.050
8.100
8.150
8.200
8.250
8.300
8.350
8.400
8.450
8.500
8.550
8.600
8.650
8.700
8.750
8.800
8.850

8.900
8.950
g.OOO
9.050
H.100
!LI50
H.200
9.250
\l.300
\l.350
\J.400
9.450
9.500
9.550
9.600
9.650
9.700
9.750
\J.800
n.850
9.900
9.950
10.000
10.050
10.100
10.150
10.200
10.250
10.300
10.350
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(fôlha 2)

Tabela I

Vigência: 1-1-1965 até 31-12-1965
Renda
líquida

Impôsto

Cr$ 1.000

Cr$ 1

292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354

10.400
10.450
10.500
10.550
10.600
10.650
10.700
10.750
10.800
10.850
10.900
10.950
11.000
11.050
11.100
11.150
11.200
11.250
11. 300
11.350
11.400
11.450
11.500
11. 550
11. 600
11.650
11. 700
11. 750
11.800
11.850
11. 900
11.950
12.000
12.050
12.100
12.150
12.200
12.250
12.300
12.350
12.400
12.450
12.500
12.550
12.600
12.650
12.700
12.750
12.800
12.850
12.900
12.950
13.000
13.050
13.100
13.150
13.200
13.250
13.300
13.350
13.400
13.450
13.500

Renda
líquida

Impôsto

Renda
líquida

Cr$ 1.000

Cr$ 1

Cr$ 1.000

355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

13.550
13.600
13.650
13.700
13.750
13.800
13.850
13.900
13.950
14.000
14.050
14.100
14.150
14.200
14.250
14.300
14.350
14.400
14.450
14.500
14.550
14.600
14.650
14.700
14.750
14.800
14.850
14.900
14.950
15.000
15.050
15.100
15.150
15.200
15.250
15.300
15.350
15.400
15.450
15.500
15.550
15.600
15.650
15.700
1.5.750
15.800
15.850
15.900
15.950
16.000
16.050
16.100
16.150
16.200
16.250
16.300
16.350
16.400
16.450
16.500
16.550
16.600
16.650

418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480

----- - - - - " -

371

I

372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

IImpôsto

Cr$ 1

Renda
líquida

Impôsto

Cr$ 1.000

Cr$ 1

481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543

19.850
19.900
19.950
20.000
20.050
20.100
20.150
20.200
20.250
20.300
20.3.'50
20.400
20.450
20.500
20.550
20.600
20.650
20.700
20.750
20.800
20.850
2ü.900
20.950
21.000
21.050
21.100
21.150
21.200
21.250
21.300
21.350
21.400
21.450
21.500
21.550
21.600
21.650
21.700
21. 750
21.800
21.850
21.900
21.950
22.000
22.050
22.100
22.150
22.200
22.250
22.300
22.350
22.400
22.450
22.500
22.550
22.600
22.650
22.700
22.750
22.800
22.850
22.900
22.950

- - - ----- ----- ---16.700
16.750
16.800
16.850
16.900
16.950
17.000
17.050
17.100
17.150
17.200
17.250
17.300
17.350
17.400
17.450
17.500
17.550
17.600
I 17.650
17.700
17.750
17.800
17.850
17.900
17.950
18.000
18.050
18.100
18.150
18.200
18.250
18.300
18.350
18.400
18.450
18.500
I 18.550
18.600
18.650
I 18.700
18.750
18.800
18.850
18.900
18.950
19.000
19.050
19.100
19.150
19.200
19.250
19.300
19.350
19.400
19.450
19.500
19.550
19.600
19.650
19.700
19.750
19.800

I

~
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TABELA 11

(fôlha 3)

Tabela I

Vigência: 1-1-1965 até 31-12-1965
Impôsto

Renda.
líquida
Cr$ 1.000

Cr$ 1

----544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
.556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
NOTA:

23.000
23.050
23.100
23.150
23.200
23.250
23.300
23.350
23.400
23.450
23.500
23.550
23.600
23.650
23.700
23.750
23.800
23.850
23.900
23.950
24.000
24.050

Impôsto

Cr$ 1

Renda
líquida
Cr$ 1.000

24.100
24.150
24.200
24.250
24.300
24.350
24.400
24.450
24.500
24.550
24.600
24.650
24.700
24.750
24.800
24.850
24.900
24.950
25.000
25.050
25.100
25.150

588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609

25.200
25.250
25.3DO
25.350
25.400
25.450
25.500
25.550
25.600
25.650
25.700
25.750
25.800
25.850
25.900
25.950
26.000
26.050
26.100
26.150
26.200
26.250

Impôsto

Renda.
líquida.
Cr$ 1.000

566
567
568
569
570
571
572
573
574
576
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587

I

Cr$ 1

Renda
líquida
Cr$ 1.000

610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630

Impôsto
Cr$ 1

26.300
26.350
26.400
26.450
26.500
26.550
26.600
26.650
26.700
26.750
26.800
26.850
26.900
26.950
27.000
27.050
27.100
27.150
27.200
27.250
27.300

Nos casos de renda líquida superior a Cr$ 630.000, desprezada a fração de Cr$ 1.000,
o impõsto será. calculado mediante a aplicação da taxa de 10% (dez por cento), deduzida do total a importãncia de Cr$ 35.700.

Taxas

Renda líquida
-~-----_.

--

-- ---

~

--

Até 84.000 ... ....
de 85.000 a 630.000 .. . .
Acima de 630.000 ........

---

C

B

A

Subtraendos
fixos

100
--

-~-----

--

--

...
... .

1= AxB-C
Exemplo: Renda líquida de Cr$ 950.000
Impôsto devido é igual a 950.000 x 0,10

"

------

---

~--_.

.'

..

isento

'

..

0,05
0,10

..

=

95.000 -

95.000
35.700 = 59.300

4.200
35.700
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(fôlha 4)

Tabela II
De encargos de família dedutíveis da renda bruta, mensaz,mente, para efeito' de
cálculo do impôsto sôbre rendimentos de trabalho assalariado

(Ordem de Serviço n.o 28, de 23-12-1964, do DIR)
Vigência: de 1-1-1965 até 31-12-1965

Número de
dependentes

1. ...... .
2 ....... .
3 ....... .
4 ....... .
5 ....... .
6 ...... .

7 ...... .
8 ....... .
9 ........ .
10 ...... .
11.. ..... .

12 ....... .
13 ...... .
14 ...... .
15 ...... .
16 ....... .
17 .•.....
18 ...... .
19 ...... .
20 ...... .

Dependentes
(filhos,
ascendentes etc.)
(Cr$)

Cônjuge
mais
dependentes
(Cr$)

31.500
63.000
94.500
126.000
157.500
189.000
220.500
252.000
283.500
315.000
346.500
378.000
409.500
441.000
472.500
504.000
535.500
567.000
598.500
630.000

73.500
105.000
136.500
168.000
199.500
231.000
262.500
294.000
325.500
357.000
388.500
420.000
451.500
483.000
514.500
546.000
577.500
609.000
640.500
672.000

Cônjuge
(Cr$)

42.000
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ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR-28/64

Em 23 de dezembro de 1964

Dispõe sôbre a tributação, no exercício financeiro de 1965, dos rendimentos do trabalho assalariado. Desconto mensal do impôsto
nas fontes pagadoras. Obrigações dos contribuintes e das fontes

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO IMPõSTO DE RENDA, no uso das
suas atribuições,
CONSIDERANDO que a Lei n. O 4.506, de 30 de novembro de 1964, que entrará em vigor a 1.0 de .iRneiro de 1965, introduziu profundas modificações no
sistema de tributação dos rendimentos do trabalho assalariado;
CONSIDERANDO que se faz conveniente disciplinar a aplicação das novas
disposições legais com a necessária antecedência, de sorte a se promover a sua
divulgação em tempo útil;
DETERMINA
aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Chefes das Inspetorias do Impôsto de Renda que observem, divulguem e façam cumprir as seguintes
INSTRUÇÕES
Dos contribuintes

1. Estão sujeita.s ao desconto do impôsto sôbre rendimentos do trabalho assalariado, de acôrdo com a Tabela I, anexa, tôdas as pessoas físicas domiciliadas
ou residentes no Brasil que aufiram renda líquida mensal, definida no item 6
destas Instruções, superior a Cr$ 84.000 (oitenta e quatro mil cruzeiros), sem
distinção de sexo, idade, estado ou nacionalidade.

2. É contribuinte tôda a pessoa física que aufira qualquer espécie de remuneração por trabalho ou serviço prestado no exercício de emprêgo, cargo ou função, pública ou privada, considerando-se trabalhador assalariado, para efeito
de impôsto de renda, também o funcionário público, civil e militar, os magistrados, os serventuários da Justiça, os membros do Ministério Público e os funcionários e membros das Casas Legislativas.
3. Ficam equiparados ao empregado assalariado, para fins de impôsto de renda,
os trabalhadores avulsos, a que se refere a Lei Orgânica da Previdência Social
(Lei n,o 3.807, de 26 de agôsto de 1960, art. 4. 0 , letra c) os t~tulares de emprêsas individuais e os sócios, diretores e conselheiros de sociedades comerciais
ou civis, de qualquer natureza.
4. Equipara-se a diretor de sociedade anomma o representante no Brasil de
firmas ou sociedades autorizadas a funcionar no território nacional.
5. Estão isentos do impôsto os rendimentos do trabalho auferidos por:
I - Servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
n - Servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça partp
e aos quais se tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isençao;
In - Servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de outros países no Brasil, desde que no país de sua na.cionalidade seja
assegurado igual tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções.
Da renda líquida

6. O desconto do impôsto terá por base a renda líquida., representada pela remuneração total (salário. vencimento, subsídio, adicionais, ordenado, retirada,
comissão, percentagem, gratificações, vantagens, pensões, proventos, honorários
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ou qualquer outra forma de remuneração) diminuída da. contribuição de previdência social, do impôsto sindical e dos encargos de família.
7. Não serão incluídos entre os rendimentos sUjeitos ao desconto do impôsto:
I - Os proventos de aposentadoria ou reforma quando motivada pelas moléstias enumeradas no item II! do artigo 178 da Lei n. o 1.711, de 28 de outubro de 1952;
I! - A indenização e o aviso prévio, pagos por despedida ou rescisão de
contrato de trabalho, não excedentes dos limites garantidos pela lei;
I!I - As indenizações por acidentes no trabalho;
IV - O salário-família;
V - As gratificações por quebra de caixa pagas aos tesoureiros e a outros
empregados,enquanto manipularem efetivamente valôres, desde que em limites
razoáveis nessa espécie de trabalho;
VI - As ajudas de custo e as diárias pagas pelos cofres públicos ou pelo
empregador, quando efetivamente destinadas à indenização de gastos de transferência e de instalação do contribuinte e de sua família em localidade diferente daquela em que residia;
VI! - Os prêmios de seguro de vida em grupo pagos pelo empregador em
benefício dos seus empregados;
VII! - O valor da alimentação fornecida. gratuitamente pelo empregador
aos seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado pela alimentação
fornecida e o seu valor de mercado;
IX - O valor de uniformes, roupas ou vestimentas especiais, indispensáveis
ao exercício do emprêgo, cargo ou função, fornecidos pelo empregador gratuitamente ou a preços inferiores ao custo;
X - O valor do transporte gratuito, ou subvencionado, fornecido ou pago
pelo empregador em benefício dos seus empregados, seus familiares ou dependentes.
8. Não se considera como parcela do rendimento do trabalho, para efeito do
desconto do impôs to de que trata. o art. 10 da Lei n. o 4.506, de 30 de novembro
de 1964, a quota-parte de multas, a qual permanece sujeita ao desconto do impôsto proporcional de 10% (dez por cento), a que se refere o artigo 41 da Lei
n. o 2.354, de 29 de novembro de 1954.
9. Os encargos de família. dedutíveis mensalmente para a a.puração da renda
líquida serão calculados à razão de Cr$ 42.000 (quarenta e dois mil cruzeiros)
pelo outro cônjuge, e de Cr$ 31.500 (trinta e um mil e quinhentos cruzeiros)
por filho ou dependente, conforme especificação na Tabela I!, anexa.
10. O cônjuge, os filhos e outros dependentes, na constância. da sociedade conjugal, serão considerados encargos do cabeça do casal.
11. O servidor público, civil ou militar, de autarquia ou de sociedade de economia mista, que fôr desquitado e não responda pelo sustento da ex-espôsa,
pOderá deduzir como encargo de família, equivalente, se houver incluído entre
os seus beneficiários, na forma do artigo 5. 0 da Lei n. O 4.069, de 11 de junho
de 1962, pessoa que viva sob sua exclusiva dependência econômica, no mínimo
há cinco anos.
12. A mulher casada é equiparada à solteira ou à viúva, sem dependentes,
sendo considerada cabeça do casaL além dos casos previstos na lei civil, quando
o marido estiver sob sua dependência econômica, não auferindo êle rendimento
bruto mensal em importância superior a Cr$ 84.000 (oitenta e quatro mil
cruzeiros) .
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13. A mulher cujo casamento houver sido anulado, a desquitada e a que houver sido abandonada., sem recursos, pelo marido, ficam sujeitas ao desconto do
impôsto como solteiras ou viúvas, considerado o número de filhos e outros dependentes que sustentarem.
14. Consideram-se filhos ou dependentes, para os efeitos do desconto do impôsto, desde que não possuam rendimentos próprios:
a) os filhos menores ou inválidos e os maiores até 24 anos de idade, que
ainda estejam cursando estabelecimento de ensino superior, sejam legítimos, legitimados, naturais reconhecidos ou adotivos;
b) as filhas solteiras, viúvas sem arrimo e as abandonadas, sem recursos,
pelo marido;
c) os descendendentes, menores ou inválidos, sem arrimo dos pais;
d) os ascendentes, irmãos e irmãs, incapacitados para o trabalho;
e) os menores de 18 anos, pobres, que o contribuinte comprovadamente
crie e eduque.
Do impôsto

15. O impôs to sôbre os rendimentos do trabalho, a ser descontado mensalmente pelas fontes pagadoras, no exercício fina.nceiro de 1965, será calculado
de acôrdo com a Tabela I anexa.
16. Para efeito de cálculo do impôsto, será desprezada a fração de renda líquida inferior a Cr$ 1.000 (mil cruzeiros).
17. O impôsto, descontado e recolhido pelas fontes pagadoras, será deduzido
do que houver de ser pago pela pessoa física beneficiária do rendimento, de
acôrdo com a sua declaração anual, cabendo a devolução do excesso, ca.so a
importância descontada seja superior ao impôsto devido em conformidade 'com
a declaração.
18. O impôsto sôbre os rendimentos do trabalho assalariado deverá ser recolhido pela fonte pagadora, global e mensalmente, dentro do mês seguinte àquele
em que houver sido efetuado o pagamento ou o crédito, aos beneficiários, desprezando-se, no total de cada guia de recolhimento, a fração inferior a Cr$ 1.000
(mil cruzeiros).
19. A fra.ção do impôsto inferior a Cr$ 1.000 (mil cruzeiros), verificada em cada
guia de recolhimento, será escriturada destacadamente nos registros das fontes
pagadoras dos rendimentos, devendo ser recolhida aos cofres dos órgãos arrecadadores da receita federal sempre que o seu montante ultrapassar àquele
limite mínimo.
20. No cálculo do impôsto. sujeito a desconto pelas fontes, será considerada a
totalidade da remuneração auferida pelos titulares de emprêsas individuais, pelos
sócios, diretores e conselheiros das sociedades comerciais ou civis, de qualquer
espécie, independentemente dos limites estabelecidos na lei, excluídas as gratificações ou participações nos lucros atribuídas aos dirigentes ou administradores da emprêsa.
21. Os rendimentos pagos acumulada mente serão considerados nos meses a
que se referirem.
Das obrigações complementares, das fontes
e dos contribuintes

22. O não recolhimento do impôsto descontado pela fonte pagadora, dentro
de 90 (noventa) dias contados do término do prazo estabelecido para o respectivo recolhimento, constitui crime de apropriação indébita, definido no art. 168
do Código Penal.

,
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No caso de filiais ou agências, os recolhimentos serão efetuados às repartições ou aos órgãos arrecadadores do local de cada uma delas.

23,

24. As caixas, associações e organizações sindicais de empregados e de empregadores, que interfiram no pagamento da remuneração dos serviços prestados
pelos trabalhadores avulsos, a que se refere a Lei Orgânica da Previdência Social (aet. 4.°, letra c), são consideradas responsáveis pelos descontos de impôsto, ficando ainda obrigadas a prestar às autoridades fiscais todos os esclarecimentos ou informações, como representantes das fontes pagadoras,
25. Os encargos de família, correspondentes ao cônjuge, filhos e outros dependentes, para fins de desconto do impôsto na fonte, serão declarados pelos empregados, em modelos próprios, aprovados pelo Departamento do Impôsto de
Renda, em uma única via, que ficará em poder do empregador e à disposição
da fiscalização do tributo.
26. A comprovação dos encargos de família., deduzidos da renda bruta auferida pelo assalariado, será feita junto à fonte pagadora, a qual deverá conservar em seu poder o documento próprio.
27. Juntamente com a sua declaração anual de rendimentos, o empregador deverá apresentar, à Delegacia ou Inspetoria do Impôsto de Renda da jurisdição,
relação das guias de recolhimento do impôs to sôbre rendimentos de trab-alho
assalariado pagos ou credita.dos no ano civil anterior, com indicação do número,
data e importância total de cada guia de recolhimento, inclusive o nome da
repartição ou órgão arrecadador respectivo, bem como da média mensal do
número de empregados sujeitos ao desconto do impôs to , devendo ainda indicar
o total da remuneraç.ão dos empregados durante o ano e o número dêles.
28. As demonstrações de que trata o item anterior, não exoneram a fonte de
prestar informações, em modelos próprios, dos rendimentos pagos a terceiros.
29. Os contribuintes sujeitos ao desconto do impôsto, conforme a Tabela I, ficam desobrigados de apresentar declaração de rendimentos para o exercício
financeiro de 1965, se tiverem percebido durante o ano civil de 1964, exclusivamente, rendimentos do trabalho assa.lariado em importância não superior a
Cr$ 6.000.000 (seis milhões de cruzeiros) e, observado êsse limite, quando tiverem auferido, juntamente com os do trabalho assalariado, rendimentos de outras categorias em importância anual não excedente a. 3% (três por cento) dos
primeiros,
30. Os contribuintes sujeitos ao desconto do impôsto nas fontes, desde que não
estejam obrigados a apresentar declaração de rendimentos no exercício financeiro seguinte, deverão informar, por intermédio do empregador, os rendimentos
pagos a terceiros, durante o ano civil anterior, indicando nome e enderêço das
pessoas que os receberam.
31. As informações referidas no item precedente, deverão ser prestadas em fórmulas próprias e entregues às repartições fiscalizadoras juntamente com a relação de que trata o item 27.
32. Quando a fonte pagadora de rendimentos do trabalho assalariado estiver
isenta ou imune ao impôsto de renda, deverá apresentar à repartição fiscalizadora competente, até o último dia útil do mês de abril de cada ano, as informações de que tratam os itens 27, 28 e 30.
(a.)

ORLANDO TItAVANCAS

Diretor

"
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TABELA 12
Tabela I
lmpôsto sôbre rendimentos de trabalho assalariado (art. 10 da Lei n.O 4.506, de
30 de novembro de 1964), a ser descontado mensalmente pelas fontes pagadoras,
durante o exercício financeiro de 1966, com base na renda líquida do contribuinte
apurada mediante as deduções relativas à contribuição de previdência de empregado, ao impôsto sindical e aos encargos de família previstos na Tabela lII,
de acôrdo com as alterações introduzidas pelas Leis 4.862 e 4.863, de 29-11-1965

(Ordem de Serviço n.o 24, de 29-12-1965, do DIR)
Vigência' 1-1-1966 até 31-12-1966
Renda
líquida
Cr$ 1.000

Impôsto

Renda
líquida
Cr$ 1.000

Cr~

1

_ _ o
-.-~-

Isento

Até 125

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
14S
146
1,17
148
149
150
IS1
IS2
153
154
IS5
156
157
158
15\)
160
161
162
163
164
165
166
Hi7
](i8

11m

170
171
172
173
17·t
17.'>
170
177

I

33
66
B9
132
Hi5
l(j8
231
264
297
330
363
396
·12\)
·162
4!J5
528
561
594
627
660
6\)3
726
759
7H2
825
858
891
924
957
990
I.C23
1.056
1.C89
1.122
1.155
1.188
1.221
1.254
1.287
1.320
1.3S3
1.386
1.419
1.452
1.48S
1.518
1.551
1 . .'>84
1.017
I .li[,O

l.ti83
1. 716

I
I
I

-

17S
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
19S
196
197
1\)8
19B
200
201
2(2
2(3
2C4
2CS
2C6
2G7
2(8
2[9
210
211
212
213
214
21S
216
217
218
21\)
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

Renda
líquida
Cr$ 1.000

ImpôRto
Cr$ 1
.-

_ .._-

-----

.-

1. 740
1.782
1.815
1.848
1.881
1. 914
1. 947
1.980
2.013
2.04(j
2.079
2.112
2.14S
2.178
2.211
2.244
2.277
2.310
2.343
2.376
2.409
2.442
2.475
2.S(,8
2.S41
2.S74
2.607
2.640
2.673
2.7[6
2.739
2.772
2.8C5
2.838
2.871
2.9C!4
2.937
2.970
3.003
3.036
3.069
3.102
3.135
3.168
3.201
3.234
3.267
3.300
3.333

333

"

,

,

i

;{. :3(,0

3.3!Hl
3.4a2

3.465
"

Cr$ 1

-

231
232

i

Impôsto

234
23.5
236
237
238
23\)
24()
241
242
243
244
24S
246
247
248
249
2S0
2S1
2S2
2S3
254
2SS
2S6
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
27\)
2S0
281
282
283

Renda.
líquida
Cr$ 1.000
---- ------

3.49S
3.531
3.564
3.597
3.630
3.663
3.6\l6
3.720
3.762
3.7\lfí
3.828
3.861
3.894
3.927
3.960
3.993
4.026
4.0S\)
4.092
4.12S
4.180
4.23S
4.290
4.34S
4.400
4.4S5
4.SlO
4.565
4.620
4.675
4.730
4.785
4.840
4.895
4.950
5.005
S.060
S.115
5.170
1>.225
5.280
5,335
5.390
5.445
5.500
5.55S
5.610
5.66S
!í.720
!í 77[,
:,.8:30
588;')
5.\)40

284
285
286
287
288
289
291
291
202
293
294
29S
296
297
298
299
310
3~1
3~2
3~3

304
305
3C6
307
3=8
3D\)
310
311
312
313
314
31S
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
33J
331
332
:l3:l
334

3:35
336

Impôsto
Cr$ 1
------

fí.995
6.050
6.105
6.160
6.215
6.270
6.325
6.380
6.435
6.490
6.545
6.600
6.6SS
6.710
6.765
6.82J
6.87S
6.93)
6.985
7.C40
7.G95
7.150
7.2GS
7.260
7,31S
7.370
7. 42.'}
7.480
7.535
7.590
7.645
7.700
7.755
7.810
7.865
7.920
7.975
8.030
8.085
8.140
8.195
8.2S0
8.305
8.360
8.415
8.470
8.S2;,)
8.58)
8.63,5
Sm!O
8.74,'>
8.800
8.8S5
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(fôlha 2)

Vigência: 1-1-1966 até 31-12-1966
Renda
Impôsto 11 Renda
líquida ,
líquida
Cr$ 1.0CO
Cr$ 1
Cr$ 1.000
-------------"-337
8.910
401
338
8.965
402
339
9.020
403
11
340
9.075
404
9.13()
34.1
405
342
9.185
406
343
9.240
407
344
9.295
408
345
9.350
409
346
9.405
410
347
9.460
411
348
9.515
412
349
413
9.570
350
9.625
414
351
9.680 11
415
352
416
9.735
353
9.790
417
354
9.845
418
9.900 fi
355
419
356
11.9.5.5 Iil
420
3.57
10.010 I
421
3.58
10.065
422
359
10.120 I
423
360
10.17.5
424
361
10.230
425
362
10.285
426
363
10.340
427
364
10.395
428
36.5
10.450
429
366
10 .50.5
43fl
367
10.560
431
368
10.615
432
369
10.670
433
370
10.72.5 I
434
371
10.780 II
43.5
372
10.835 li
436
373
1O.S90
437
374
10.94.5 1I
438
375
11.000 I1
439
376
11. 05.5
440
11.110 li
441
377
1I
442
378
11.165
11.220 I'I1
443
379
444
380
11.275
381
11.330 I!
445
446
382
11.385
11.440 !,I
447
383
384
11.4!J5
448
11.550 II
449
385
386
450
11.605
387
11.660 ri
1
4i
11.715 ,1
4 2
388
389
11.770 II
453
11. 825
454
390
391
11.880 li
455
392
11. 935
456
11.990
457
393
394
12.04.5 r
4.58
39.5
12.100
4.59
12.1.55
460
396
397
12.210
461
3\)8
462
12.265
12.320 i
463
399
]2.37.5 II
400
·164
---~

Impôsto
Cr$ 1
~---~-

12.430
12.485
12.540
12.595
12.650
12.705
12.760
]2.815
12.870
12.925
12.980
13.035
13.090
13.145
13.200
13.255
13.310
13.365
13.420
13.47.5
]3 . .530
13 . .585
13.640
13.6n5
13.7.50
13.805
13.860
13.91.5
] 3.970
14.025
14.080
14.135
14.190
14.245
14.300
14.35.5
14.410
14.46.5
14 . .520
14.575
14.630
14.685
14.740
14.795
14.850
14.90.5
14.960
15.01.5
15.070
15.125
15.213
1.5.301
15.380
15.477
15.565
15.653
15.741
15.829
15.917
]6.00.'>

Renda
líquida
Cr$ 1.000

Impôsto

-_._------

-_._------

,
I,

li
'I

li
II
"

I'
I1

II

i
II
1I

11

I
II

II

Cr$ 1

46.5
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
48.5
486
487
488
489
490
491
492
493
494
49.5
496
497
498
4nO
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
.513
514
515
516
517
518
519
520
521
.'>22
523
.';24

16.445
16.533
16.621
16.709
]6.797
16.885
16.973
17.061
17.149
17.237
17.325
17.413
17.501
17.589
17.677
17.765
17.853
17.941
18.02n
]8.117
18.20.5
18.293
]8.381
18.460
18.557
18.64.5
18.733
18.821
18.909
18.997
19.0S.5
1n.173
19.261
19.34!J
19.437
19.525
19.613
19.701
19.7S!J
19.877
19.965
20.053
20.141
20.229
20.317
20.4(15
2J.493
20.581
20.669
20.757
20.845 I
20.933
21.021
21.109
21.197
21.28.5
21.373
2l.461
21.549
21.637

16.0H:~

I

;.2r.

21.72r.

lti.181
1(j.269
16.357

I

526
527
.528

21.813
2U)(1l
21.989

II

li

Renda
líquida
Cr$ 1.000

Impôsto

529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
530
540
54]
542
543
544
545
546
547
548
549
550
.5.51
5.52
553
554
55.5
556
557
558
.5.59
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569

22.077
22.165

Cr$ 1

._--- -_._--

570

571
572
.573
574
575
576
.577
578
579
580
581
582
583
.584
58.'>
.586
587
588
589
590
.591
592

22.25~

22.341
22.429
22.517
22.605
22.693
22.781
22.869
22.957
23.045
23.133
23.221
23.309
23.397
23.485
23.573
23.661
23.749
23.837
23.925
24.013
24.101
24.189
24.277
24.36.5
24.453
24.541
24.629
24.717
24.805
24.893
24.981
25.06!)
2.5.157
25.24.5
25.333
25.421
25.509
25.597
25.685
25.773
25.861
25.949
26.037
26.125
26.213
26.301
26.389
26.477
26.565
26.653
26.741
26.S29
26.917
27.00.'>
27.093
27.181
27.269
27.357
27.44.5
27.533
27.621
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Vigência: 1-1-1966 até 31-12-1966
Renda
líquida
Cr$ 1.000

----593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
M6
647
648
649
050
651
652
653
654
655
656

Impôsto

Cr$ 1
27.709
27.797
27.885
27.973
28.061
28.149
28.237 II
28.325
28.413
28.501 I
28.589
28.677
28.765
28.853
28.941
29.029
29.117
29.205
29.293
29.381
29.469
29.557
29.645
29.733
29.821
29.909
29.997
30.085
30.173
30.261 I
30.349
30.437
30.525
30.613
30.701
30.789
30.877
30.965
31.053
31.141
31. 229
31.317
31.405
31.493
31.581
31.669
31.757
31.845
31.933
32.021
32.109
32.197
32.285
32.373
32.461
32.54.9
32.637
32.725
32.835
32,945
33.055
33,165
33,275
33.385

Renda
líquida
Cr$ 1.000

657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720

Impôsto

Cr$ 1
33.495
33.605
33.715
33.825
33.935
34.045
34.155
34.265
34.375
34.485
34.595
34.705
34.815
34.925
35.035
35.145
35.255
35.365
35.475
35.585
35.695
35.805
35.915
36.025
36.135
36.245
36.355
36.465
36.575
36.685
36.7!!5
36.905
37.015
37.125
37.235
37.345
37.455
37.565
37.675
37.785
37.895
38.005
38.115
38.225
38.335
38.445
38.555
38.665
38.775
38.885
38.995
39.105
39.215
39.325
39.435
30.545
39.655
39.765
39.875
39.985
40.095
40,205
40.315
40.425

Renda
líquida
Cr$ 1.000

Impôsto

Cr$ 1
---- --721
40.535
40.645
722
40.755
723
724
40.865
725
40.975
726
41.085
41.195
727
41. 305
728
41.415
729
730
41.525
731
41.635
732
41. 745
733
41.855
734
41.965
735
42.075
42.185
736
42.:Z95
737
42.405
738
42.515
739
740
42.625
42.735
741
742
42.845
743
42.955
744
43.065
745
43.175
746
43.285
747
43.395
748
43.505
749
43.615
43.725
750
751
43.835
43.945
752
44.055
753
44.165
754
755
44.275
756
44.385
757
44.495
44.605
758
44.715
759
760
44.825
761
44.935
762
45.045
763
45.155
764
45.265
45.375
765
766
45.485
45.595
767
45.705
768
769
45.815
45.925
770
771
4~.035
4 .145
772
46.255
773
46.365
774
46.475
775
776
46.585
777
46.695
46.805
778
779
46.915
47,025
780
781
47.135
47.245
782
783
47.355
784
47.465
I

Renda
líquida
Cr$ 1.000

Impôsto

Cr$ 1

~~----

I

785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848

47,575
47.685
47.795
47.905
48.015
48.125
48.235
48.345
48.455
48. 56!5
48.675
48.785
48.895
49.005
49.115
49.225
49.335
49.445
49.555
49.665
49.775
49.88.5
49.995
50.105
50.215
50.325
50.435
50.545
50.655
50.765
50.875
50.985
51.095
51.205
51.315
51.425
51.535
51.645
51. 755
51.865
51.975
52.085
52.195
52.305
52.415
52.525
52.635
52.745
52.855
52.965
53.075
53.185
53.295
53.405
53.515
53.fi25
53.735
53.845
53.955
54,065
54.175
54.285
54.395
54.505
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(fôlha 4)

Vigência: 1-1-1966 até 31-12-1966
Renda
líquida
Cr$ 1.000
L

_________

849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
8HO
861
862
863
864
8H5
866
8H7
868
8H9
870
871
872
873
874
875
87H
877
878
879
880
881
882
883
884
88.5
886

Impôsto
Cr$ 1
-------

54.615
54.725
54.835
54.945
55.055
55.165
5.'1.27.5
55.385
55.495
55.H05
55.715
55.825
55.935
56.045
56.155
56.26.5
56.375
56.485
56.595
56.705
5H.815
56.925
57.035
57.145
57.255
57.365
57.475
57.585
,'i7.695
57.805
57.915
58.025
58.135
58.245 li
58.355 I
58.465 I
58.57.5
58.685
II

Renda
líquida
Cr$ 1.00e
----~-

887
888
889
890
891
892
893
8\J4
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910

911
912
913
914
915
916
917
918
919
!J20
921
922
923
924

Impôsto

11

Cr$ 1
----"-"-

58.795
58.905
59.015
59.125
5!J.235
59.345
59.455
59.5H5
51!. 675
59.785
59.895
HO.005
HO.U5
60.225
60.335
fiO.445
60.5.55
60.665
HO.775
60.885
60.995
Hl.105
61.215
H!. 32.'>
m.435
m.545
()1.655
61.765
61.875
61.985
62.095
62.205
62.315
62.425
62.535
62.645
62.755
62.865

Renda
líquida
Cr$ 1.000

-----

-

I
i

:1

925
926
927
928
929
930
931
\J32
933
934
935
93H
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
!J48
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
\)59
960
961
962

"--

Impôsto
Cr$ 1
------

Renda
líquida
Cr$ 1.000

----

62.975
963
63.085 ,
964
I
63.195
965
63.305
!J66
63.415
967
63.525 I
968
fi3.635
!J69
63.745
970
63.855
971
H3.9H5
972
i
l
64.075 I
973
64.185 I
974
64.295
9715
64.405
976
64.515
977
H4.625
978
64.735
979
64.845
980
H4.955
981
65.065
982
H5.175
983
H5.285
984
H5.395
985
65.505 I
!J8H
H,5.m5
987
H5.725
988
H5.835
989
65.945 I
990
66.055
991
66.165
992
I
66.275 I
993
66.385 !
994
66.495
995
66.H05
996
66.715 I
997
66.825
998
66.935
999
67.045 11 1.000
II

I

I

Impôsto
Cr$ 1
_ _ _ _o

• __

67.155
67.265
67.375
67.485
67.595
67.705
67.815
67.925
68.035
68.145
68.255
68.365
68.475
H8.585
H8.695
68.805
68.915
H9.025
69.135
69.245
69.355
69.465
69.575
H9.685
H9.795
69.905
70.015
70.125
70.235
70.345
70.455
70.565
70.675
70.785
70.895
71.005
71.115
71.22.5

OBSERVAÇÕES:
a)

Ao rendimento tributável que ultrapassar de Cr$ 1.000.000, será aplicada a taxa de 13,2%.
Adicionando-se Cr$ 71.225 ao resultado desta operação, será apurado o impõsto a ser
recolhido;
b) Nos cálculos do impõsto da presente TABELA jã se acha incluldo o adicional de 10%,
previsto no artigo 28, da Lei n.O 4.863, de 29 de novembro de 1965.
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(fôlha. 5)

Tabela II
Impôsto sôbre rendimentos de trabalho assalariado (art. 10 da Lei n.O 4.506, de
30 de novembro de 1964), a ser descontado mensalmente pelas fontes pagadoras,
durante o exercício financeiro de 1966, com base na renda líquida do contribuinte apurada mediante as deduções relativas à contribuição de previdência
do empregado, ao impôsto sindical e aos encargos de família previstos na Tabela III e decorrentes das alterações introduzidas pelas Leis nO' 4.862 e 4.863,
de 29 de novembro de 1965
(Ordem de Serviço nO 24, de 29-12-1965, do DIR)
Vigência: 1-1-1966 até 31-12-1966
Renda líquida
Cr$ 1.000
120
1:30
140
150
1GO
170
180

190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
~30

:l40
:350
:lGO
370
380
390
·100
410
4211
·l:W
440

4.,0
4(iO
470
·180
490
.';00
510

520
530
540
;')50
560
570
580

590
llOO
610
620
,,:10
fl40

650
fHlO

670
680
G90
700
710
720

no

74(1
750
76:)
770
780
790
800
S10
820
830

o
Jsento
lH,'}

495
825
1.1:;;'
1.485
1 .81.5
2.14ii
2.475
2.80!)
:l.13!;
:1.4fl5
:1. 795
4.125
4 m.,;
.5.22"
5.775
6.325
(j.87!l
7.42,3

7.m5
8.525
9.07.'i
9.625
10.175
10.725
11. 275
11.825
12.375
12.92;'
1:3.47ii
14.021)
14.fl75

15.125
16.00.';
16.885
17.7fl.5
18. r;4i;
1\).525
20.405
21. 285
22.16[,
23.04;'
23.925
24.80.5
25.1')85

2G.56!l
27.445
28.32.5
29.205
30.085
30.965
31.845
32.725
33.825
34.925
36.02,:;
37.125
38.225
:19 .325
40.425
n.523
42.H25
43.725
44.825
45.925
47.02.:;
48.125
49.225
fiO.:123

fi 1. 425

52.525

.i
I~wnt()

108
528
8;)8

1.188
1.318
1.848
2.178
2.':>08
2.888
:).1(;8
3.4~8

8.82S
4.180
4.7:~0

5 280
5.S:{0
li :180
" '9:{0
7:480
8.0:10
S.580
!J 1:\0
9.U80
10.2:10
10.780
11.3:30
11.880
12.4:10
12.980
1:{ .5:l0
14.080
H.(i:lO
1.1.218
1G093
1ü .973
1785:l
18.733
19.618
20.49:1
21.37:1
22.253
n.1:33
24.01:1
24.89:3
25.773
2fl.653
27.53:3
28.413
29.293
30.173
31.05·3
31. 93:3
32.83.1

33.9:35
35.035
a6.135
37.235
38.:335
39.·1:35
40.5:15
4l.n:-35
42.7:35
43.835
,14.935
46.0:3':;
47.135
48.235
49.335
:>0.48.,
r,1.;j3,3
_52.635

IseIlto

Isento

2:.;1

2!;4
5n-!

fif)l

8Yl
1 221
] .351
1.881
2.211
2 . .541
2.871
:3. 201
8.531
:; .8Gl
4.285
4.785
.5.:1:35
fi.885
G .4:~5

fl.98.';
7.535
8.085
8. 1>:3 fi
9 185
9.735
10.285
10.835
11.385
11. 935
12.485
1:1.035
1:3,085
H.1a5
14.685
15.:301
1{j.181
17.0Gl
17.941
18.821
19.701
20.581
21.461
22.341
2:3.221
24.101
24.981
25.8(1l
26.741
27.621
28.501
29.381
30.201
31.141
:12.021
32.945
34.045
;'5.145
30.245
37.345
38.445
39.5-1:5
40. M5
41. 745
42.845
43.IJ45
45.045
46.145
47.24.5
48.345
49.441;
;)0.54;')
51.G-15

52.745

92~

1. 2i}·~

1.584
1. 914
2.244
2,F>7-!

2.904
3. z:J4
:1.;'}f)4

:3.894
4.290
4.840
f).:·HJO
5.9·10
0.490
7.040
7.590
8.HO
8.6~10

9 240
9.790
10 .:340
10.890
l1.HO
11.990
12. ;'>+0
13090
1:3.íi40
U.1YO
14.740
15.889
1(i.2(i!J
17.149
18.029
18.909
19.789
20.tiG9
21.519
22.429
23.309
24.189
25.069
2;";.949
21),829
27.709
28.589
29.469
30.349
31.229
32.109
33.055
:34.15:;
35.255
3tl. :~5,5

37.455
38.555
39.655
40.755
41. 85·5
42.955
44.055
45.155
46.25.5
47 .:l:i.5
,18.4:;5
49,.')55

!lO.n5S
51.7,ri5
52.855

bento
2117
n27
957
1 287
l.fi17
1. 947
2.277
2.(;07
2.!J37
:1.2G7
:;, 597
:1. 1127
4.:145
·1.8%
il.-l,-15

5.ng:;
(j .;')41)

7.095
7.045
8. HJ5
8.74"
\1.29"
\1.845
10.:l95
10.9·15
11.495
12.045
12.59'>
1:{.145
13.HOr,

14.24,';
1479:;
15.477
l(j. :157
17.2n
18.117
18.9!J7
19.877
20.757
2l.G:17
22.517
2:1.:397
24.277
25.1.57
21, .037
26.917
27.797
28.677
29.557
30.4:17
:H.317
32.197
33.ln5
:14.2G5
:3.1.:365
3G.407,
37.565
:38.ll65
39.7fi5
40.805
41. 90.5
43.065
44.165
45.265
41i.:1G5
47.465
48.565
41l.605
50.76!i
51. 865
52.965

Isento
;):10
060
990
1.320
1. (jôO

1.980
2.~HO

2640
2.970
:3.:100
:1. f,:\O
:l.!JliO
·1.400
4 !J!iO
;; .500
(i.050
fi.GOO
7.150
7.700
8.25ü
8.800
9.:3.50
9.900
10.450
11. 000
11.550
12.100
12.650
1:3. 200
l:l 7.,0
1... 300
14 .850
15.5f);:J

HL445
17,:325
18.20;,
19.08',
19.9G."
20.845
21. 72:;
22.605
23.485
24.36·5
2.,.245
26.125
27.005
27.88.1
28.765
29. M5
30.52.;
31.405
32.285
:l:3. 275
34.375
35.475
:36.575

37.G75
38.77.1
39.875
40.975
42.075
43.175
-H .275
45.375
46.47.5

47

.)1.)

48.tj7.j

4Y.775
50.87;)
51.975
53.075

fi

:\:3
:W3
m:l
1.02:1
1.:1;.:\
l.n83
2.013
2.:14:3

2.(,n

:\.00:1
3.:1:J:l
3. 6ü~1
3.99:1
·t.455
[).OO.l
Jj

35;)

li. ]05

fi.H55

7.205
7.75!)
8.:lOli
8.85[;

9.405
9,955
lO.ô05
11. 055
I1.GO:;
12.155
12.705
1:3.20,')
1:{ .80"
11.:155
14. (lO.)
1" .ti5:3
!fi .53;)
17.413
18.293
19.17:3
20.053
20.93:1
21.8J:l
22.69:l

23.5n
24 ... 5:1
25.333
20.21:3
27.09:1
27.97:1
28.853
29.733
30.613
31.493
32.37:1
3:1.385
:l4.485
:35.58;)
36.685
37.785
:\8.88.5
39.985
41.085
42.185
43.285
44.385
45.485
40.585
·17.tiS5
-18.7il.'
49.885
riO. 985

52.085
53.185

7
fiH
3\Jfi

726
1.056
1.:38ü
1. 716
2.046
2.370
2.70n
:3.031i
3.3GO
:{ .09r,

4.02fi

8

D

99
429
759
1.089
1.419
1.749
2.079
2.409

1:\2
·102
792
1.122
1.452
1.782
2.112
2.442
2.772
:1.102
3.432
3.702
·1.092
4.(;20
;"} 170
;) 720
6.270
6.820
7.370
7.920
8.470
9.020
9.570
lO. 120
10G70
11. 220
11.770
12.320
12.870
1:;'·120

2.n9
:1.0fi!l
3.:399
:{ .729
4.059

4.;'10

4.5f)[)

5.0fiO

;, .11.5
5.6ô.5
0.215
6.7M
7.315
7.8fi5
8.41:;
8. %5
9.51.5
10.0G.5
10.fH5
11.105
11.715
12.2G.5
12.815
1:3.:{fi5
1 :l. !Jl5
).lAti5
1.5 015
1.3829
16 .709
17.580
18.41l9
19.319
20.220
21. 109
21.989
22.869
23.7Hl
24.fi29
25.50!!
2fi.:l89
27.2fi9
28.149
29.029
29.909
:30 .789
:l1 .669
:>2.549
:33.605
34.705
;'5.805
31l.!J0:;
38.005
39.10.,
'10.205
41.:305
42.405
43.505
44.U05
45.705
4Ii.80.'
47. 90~

5.IHO
fi .160

fi.710
7.200
7.810
8.:160
8.910
9.460
10.0iO
10.500
11. 110
11.(;60
12.210
12.7GO
l:l.:1l0
1:L81iO
14.410
14.960
15.741
16.621
17 .501
18. :l81
19.201
20.141
21.021
2l. 901
22.781
2:3. Gfil
2·1. 541
25.421
2,i.:lOl
27.181
28.0m
28.\)41
29.821
30.701
31.581
32.401
:3:3.495
:14 .595
35.fi95
36.795
87.895
:38.995
40.095
41.195
42.295
43.395
44.495
45.595
4í1.íirVi

47.70.)
48.8!)·'
49.995
;'1.095
52.195
53.295

·19.0()~

50.105
51.20.5
52.305
53.405

l:l.\J70

14.,i20
15.070
13.917
16.797
17.G77
18.557
19.487
20. :117
21. 197
22.077
22.957
2:1. 837
24.717
25.597
20.477
27.357
28.2:37
29.117
29.997
30.877
31.757
32.1):37
33.715
34.815
:3.5.91.5
:17 .01.1
38.115
;{D.21.j

"O.:U.:;
3l.41.i
42.51"
4:\.015
44.715
4.>.81,:;
·lfi.llI;'
18.()1.-,

49.lli,
50.21:>

51.315
52.415
53.515
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(fôlha 6)

Vigência: 1-1-1966 até 31-12-1966
Renda líquida
Cr$ 1.000

O

840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1.000

53.625
54.725
55.825
56.925
58.025
59.125
60.225
61.325
62.425
63.525
64.625
65.725
66.825
67.925
69.025
70.125
71.225

1

3

2

5

4

G

7

8

9

------ - - --- --- - - - - - - - - - - 53.735
54.835
55.935
57.035
58.135
59.235
60.335
61.4:15
62.535
63.635
64.735
65.835
66.935
68.035
69.135
70.235

53.845
54.945
56.04.5
57.145
58.245
59.345
60.445
61.545
62.645
63.745
64.845
65.945
67.045
68.145
69.245
70.345

53.955
55.055
56.155
57.25.5
58.3.55
59.455
60.555
61.655
62.755
63.855
64.955
6fi.055
67.1.55
68.255

69.355
70.455

54.065
55.165
56.265
57.365
58.465
59.565
60.665
61.765
62.865
6:3.965
65.065
66.165
67.26,5
68.365
69.465
70.565

54.175
55.275
56.375
57.475
58.575
59.675
60.775
61.875
62.975
64.075
65.175
66.275
ü7.37,5
68.475
69.575
70.675

54.285
55.385
56.485
57.585
58.685
59.785
60.885
61. 985
63.085
64.185
65.285
66.385
67.485
68.585
69.685
70.785

54 .395
55.495
56.595
57.695
58.795
59.895
60.995
62.095
63.195
64.295
65.395
66.495
67.59,5
G8.695
69.795
70.895

54.505
55.605
56.705
57.805
58.905
60.005
61.105
62.205
63.305
64.405
65.505
66.605
67.705
68.805
69.905
71.005

54.615
55.715
56.815
57.915
59.015
60.115
61.215
62.315
63.415
64.515
65.615
66.715
67.81,5
68.915
70.015
71.115

OBSERVAÇÕES
a) Ao rendimenk tributável que ultrapassar de Cr$ 1.000.000 será aplicada a taxa de 13,2%. Adicionando-se
Cr$ 71.225 ao resultado desta operação, será apurado o impôsto a ser recolhido;
b) Nos cálculos do impôsto da presente TABELA já se acha incluído o adicional de 10%, Previsto~no~artigo 28,
da Lei n.O 3.863, de 29 de novembro de 1965.

Tabela III
Encargos de família dedutíveis da renda bruta, mensalmente, para efeito de
cálculo do impôsto sôbre rendimentos de trabalho assalariado
Número de
dependentes

Cônjuge

62.500

1. .... ..
2 ....... .
3 ....... ..
4 ...... .

5 ....... .
6 ..... ..

7 ................ .
8 ...... .
9 ........ .
10 ........ .
11 ....... .

12 ...... .
13 ...... .
14 ...... .

15 ........ .
16 ....... .
17 ...... ..
18 ....... .
19 .... ..
20 ...... ..

B -

filhos,
ascendentes ou
dependentes

Cônjuge
e mais
dependentes

62.500
]25.000
187.500
250.000
312 . .500
37.5.000
437 . .500
.500.000
.562 . .500
62.5.000
687 . .500
7.50.000
812 . .500
87.5.000
937 . .500
1.000.000
1.062 . .500
1.12.5.000
1.187 . .500
1.250.000

12,'}.000
187 . .500
2.50.000
312 . .500
375.000
437.500
500.000
562.500
625.000
687.500
750.000
812.500
875.000
937.500
1.000.000
1.062.500
1.125.000
1.187.500
1.250.000
1.312.500

Cálculo do impôs to:

Classes de rend:t líquida

%
De
-~,------

O

125.001
250.001
450.001
650.001
Acima de

-

--

--

Dedução

Até
--~~---~._--

125.000
2.50.000
450.000
650.000
1.000.000
1.000.000

--

--------~-----.

Isenta

3,3
5,.5
8,8
11,0
12,2

4.125
9.625
24.475
38.775
60.775
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ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR-24/65

Em 29 de dezembro de 1965

Dispõe sôbre a tributação, no exercício
financeiro de 1966, dos rendimentos do trabalho assalariado. Desconto mensal do impõsto,
nas fontes pagadoras. Obrigaçõe,~ das contribuintes e das fontes

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO IMPÕSTO DE RENDA, no uso da.s
suas atribuições,
CONSIDERANDO que a Lei n.O 4.862, de 29 de novembro de 1965, modificou
a tributação dos rendimentos do trabalho assalariado, com vigência a partir
de 1.0 de janeiro de 1966;
CONSIDERANDO que se faz conveniente disciplinar a aplicação da.s novas
disposições legais, de imediato, de sorte a instruir as repartições lançadoras e
os contribuintes em tempo útil independentemente de nova Consolidação da
legislação;
DETERMINA
aos Senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores - Chefes das Inspetorias do Impôsto de Renda que observem e façam cumprir as seguintes instruções sôbre a tributação dos rendimentos do trabalho assalariado:
Dos Contribuintes

I - É contribuinte tôda a pessoa física que aufira qualquer espécie de remuneração por trabalho ou serviço prestado, no exercício de emprêgo, cargo ou função pública ou privada, considerando-se também trabalhador assalariado, para
efeito do impôs to de renda o funcionário público civil ou militar, os Membros
do Ministério Público, os serventuários da Justiça, os Membros e funCionários
do Poder Legislativo;
H - Estão sujeitas ao desconto do impôsto sôbre rendimentos do trabalho
assalariado, de acôrdo com a aplicação de qualquer das tabelas anexas (I e In,
tôdas as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil que tenham renda
líquida mensal, definida no item VI destas Instruções, superior a Cr$ 125.000
(cento e vinte e cinco mil cruzeiros), sem distinção de sexo, idade, estado ou
nacionalidade;
IH - São equiparados ao empregado assalariado, para fins de impôsto
de renda, os trabalhadores avulsos, a que se refere a Lei Orgânica da Previdência
Social (Lei n.o 3.807, de 26 de agôsto de 1960, art. 4.°, letra c), os titulares de
emprêsas individuais e os sócios, diretores e conselheiros de sociedades comerciais ou civis, de qualquer natureza;
IV - Equipara-se a diretor de sociedade anônima o representante no Brasil
de firma ou sociedade autorizada a funcionar no território nacional;
V - Estão isentos do impôsto os rendimentos do trabalho a.uferidos por:
a) servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
b) servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e
aos quais se tenha Obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção;
c) servidor, não brasileiro, de Embaixada., Consulado ou repartições oficiais de outros países, no Brasil, desde que no país de sua nacionalidade seja
assegurado igual tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções;
Da renda líquida

VI - O desconto do impôsto terá por base a renda líquida mensal, representada pela remuneração total (salário, vencimento, subsídio, adicionais, ordenado, retirada, comissão, percentagem, gratificações, inclusive 13.0 salário,
proventos, honorários ou qualquer outra forma de remuneração, vantagens e
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pensões, exceto as de que trata o item VII), diminuída. da contribuição de previdência social, do impôsto sindical e do valor dos abatimentos dos encargos
de família;
VII - Não serão incluídos, entre os rendimentos sujeitos ao desconto do
lmpôsto:
a) os proventos de aposentadoria ou reforma, quando motivada. pelas moléstias enumeradas no item III do artigo 178 da Lei n. O 1.711, de 28 d.e outubro
de 1952;
b) a indenização e o aviso prévio, pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, não excedentes dos limites garantidos pela lei;
c) as indenizações por acidentes no trabalho;
d) o salário-família;
e) as gratificações por "quebra de caixa", pagas aos tesoureiros e a outros
empregados, enquanto manipularem efetivamente valôres, desde que em limites
razoáveis, para essa espécie de trabalho;
f)
as ajudas de custo e as diárias pagas pelos cofres públicos ou pelo empregador, quando efetivamente destinadas à indenização de gastos de transferência ou de instalação do contribuinte e da sua família, em localidade diferente daquela em que residia;
g) os prêmiOS de seguro de vida em grupo, pagos pelo empregador em
benefício dos seus empregados;
h) o valor da alimentação fornecida gratuitamente pelo empregador aos
seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado pela alimentação fornecida e o seu valor de mercado;
i)
o valor de uniformes, roupas ou vestimentas especiais, indispensáveis
ao exercício de emprêgo, ca'rgo ou função, fornecidos pelo empl'egador gratuitamente ou a preços inferiores ao custo;
j) o valor do transporte gratuito, ou subvencionado, fornecido ou pago
pelo empregador em benefício dos seus empregados, seus familiares ou dependentes;
1) a parte variável, a ajuda de custo e a representação percebida em decorrência do exercício de mandato de representação popular, federal ou estadual;
m) os proventos e as pensões pagos em virtude de reforma ou morte de
ex-combatente da FEB;
VIII - Não se considera como parcela do rendimento do trabalho, para
efeito do desconto do impôsto de que trata o art. 10 da Lei n. o 4.506, de 30 de
novembro de 1964, a quota-parte de muIta, a qual permanece sUj'eita ao desconto do impôsto proporcional de 10% (dez por cento), a que se refere o artigo 41 da Lei n. O 2.354, de 29 de novembro de 1954;
IX - No cálculo dos rendimentos sujeitos ao desconto do impôs to, mensalmente, será considerada a totalidade da remuneração auferida pelo titular de
emprêsa individual, sócio, diretor ou conselheiro de sociedade comercial ou civil, de qualquer espécie, independentemente dos limites estabelecidos na lei, excluídas as gratificações ou participações nos lucros, atribuídas aos dirigentes ou
administradores da emprêsa;
X - O cônjuge, os filhos e outros dependentes, na constância da sociedade
conjugal, serão considerados encargos do cabeça do casal, para efeito de apuração da renda líquida mensalmente, nos têrmos do item VI, à razão de Cr$ 62.500
(sessenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) para cada um dêles, conforme especificação na Tabela III anexa;
XI - O contribuinte que tiver sob a sua exclusiva dependência econômica
pessoa com quem viva, no mínimo, há 5 (cinco) anos e não possa contrair matrimônio, incluída entre os seus beneficiários, na forma do art. 5.0 da Lei
n. o 4.069, de 11 de junho de 1962, poderá considerá-Ia encargo de família, como
dependente;
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XII - A mulher casada é equiparada à solteira ou à viúva, sem dependentes,
sendo considerada cabeça do casal, além dos ca.sos previstos na lei civil, quando
o marido estiver sob sua dependência econômica, não auferindo êle rendimento
bruto mensal em importância superior a Cr$ 125.000 (cento e vinte e cinco mil
cruzeiros) ;
XIII - A mulher cujo casamento houver sido anulado, a desquita.da ou a
que houver sido abandonada, sem recursos, pelo marido, fica sujeita ao desconto
do impôsto como· solteira ou viúva, considerado o número de filhos e outros dependentes, que sustentar;
XIV - Consideram-se filhos ou dependentes, para os efeitos do disposto
no item X, desde que não possuam rendimentos próprios:
a) os filhos menores ou inválidos e os maiores até 24 anos de idade, que
ainda estejam cursando estabelecimentos de ensino superior, sejam legítimos,
legitimados, naturais reconhecidos ou adotivos;
b) as filhas solteiras, viúvas sem arrimo e as abandonadas, sem recursos,
pelo marido;
c) os descendentes, menores ou inválidos, sem arrimo dos pais;
d) os ascendentes, irmãos e irmãs, incapacitados para o trabalho;
e) os menores de 18 anos, pobres, que o contribuinte comprovadamente
crie e eduque, ou maiores até 24 anos de idade, nas mesmas condições, que ainda
estejam cursando estabelecimento de ensino superior;
Do impôs to
,

XV - O impôsto sôbre rendimentos do trabalho, a ser descontado mensalmente pelas fontes pagadoras, no exercício financeiro de 1966, será calculado
de acôrdo com qualquer das Tabelas anexas, já incluído o adicional de 10%,
previsto no art. 28 da Lei 4.863, de 29 de novembro de 1965;
XVI - Para efeito de cálculo do impôsto, será desprezada a fração de renda
líquida inferior a Cr$ 1.000 (um mil cruzeiros) ;
XVII - O impôsto, descontado e recolhido pela fonte pagadora, será deduzido do que houver de ser pago pela pessoa física beneficiária do rendimento,
de a.côrdo com a sua declaração anual, cabendo a devolução do excesso, caso
a importância descontada seja superior ao impôsto devido em conformidade com
a declaração;
XVIII - O impôsto sôbre os rendimentos do trabalho assalariado deverá
ser recolhido pela fonte pagadora, global e mensalmente, dentro do mês seguinte àquele em que houver sido efetuado o pagamento ou o crédito, aos beneficiários;
XIX - O recolhimento do impôsto deverá ser feito mediante guias de modêlo aprovado pelo Diretor do DIR, preenchidas em 4 (quatro) vias;
XX - A fração de impôsto inferior a Cr$ 1.000 (um mil cruzeiros), em cada
recolhimento, será desprezada. e escriturada destacadamente nos registros das
fontes pagadoras, devendo ser reCOlhidas aos órgãos arrecadadores federais as
quantias das frações acumuladas, quando atingirem aquêle limite;
XXI - Os rendimentos pagos acumuladamente serão considerados como dos
meses a que se referirem, sem prejuízo do disposto nos itens XVIII e XIX;
Das obrigações complementares, das jontes e dos contribuintes

XXII - A falta. de recolhimento do impâsto descontado pela fonte pagadora, após 90 (noventa) dias, contados do término do prazo estabelecido para
o recolhimento, constitui crime de apropriação indébita, definido no art. 168
do Código Penal;
XXIII - No caso de filiais ou agências, os recolhimentos serão efetuados
a.os órgãos arrecadadores do local de cada uma delas;
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XXIV - As Caixas, Associações e organizações sindicais de empregados e
de empregadores, que interfiram no pagamento da remuneração dos serviços
prestados pelos trabalhadores avulsos, a que se refere a Lei Orgânica. da Previdência Social (Art. 4.°, letra c), são consideradas responsáveis pelos descontos do impôsto, ficando ainda obrigadas a prestar às autorida.des fiscais
todos os esclarecimentos ou informações, como representantes das fontes pagadoras;
XXV - Os encargos de família, correspondentes ao cônjuge, filhos ou outros
dependentes, para. fins de desconto do impôsto na fonte, serão informados pelos
empregados, em modêlo próprio, aprovado pelo Departamento do Impôsto de
Renda, em uma única via, que ficará em poder do empregador, à disposição
da fiscalização do tributo;
XXVI - A comprovação dos encargos de família, deduzidos da renda. bruta
auferida pela assalariado, será feita junto à fonte pagadora, a qual deverá
conservar em seu poder o documento próprio;
XXVII - Juntamente com a sua. declaração de rendimentos, o empregador
deverá apresentar à repartição lançadora do seu domicílio relação das guias
de recolhimento de impôsto sôbre rendimentos do trabalho assalariado, pagos
ou creditados no ano civil anterior, com indicação do número, data e importância de cada guia, nome da repartição ou órgão arrecadador respectivo, bem
como do número de empregados sujeitos ao desconto;
XXVIII - As demonstrações de que trata o item XVII acompanharão as
informa.ções dos rendimentos pagos (aos assalariados), em modelos próprios,
entregues com a declaração;
XXIX - Ficam desobrigados de apresentar declaração de rendimentos, para
o exercício financeiro de 1966, as pessoas físicas que tenham percebido durante
o ano civil de 1965, exclusivamente, rendimentos do trabalho assalariado em
importância global até Cr$ 7.560.000 (sete milhões, quinhentos e sessenta mil cruzeiros), sUjeitos ao desconto do impôsto nas fontes, ou, observado êsse limite,
quando tenham auferido, juntamente com os do trabalho assalariado, rendimentos de outra natureza, em importância total não excedente a 3% (três por
cento) dos primeiros;
XXX - Quando a pessoa física tiver recebido, a partir de 1.0 de janeiro
de 1965, rendimentos do trabalho assalariado prestado mensalmente a mais de
uma fonte pagadora., será obrigada a apresentar declaração, se a soma dos seus
rendimentos brutos, durante o ano, ultrapassar Cr$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros), desde que não tenha sofrido, em qualquer das fontes,
o desconto do impôsto;
XXXI - Os contribuintes sujeitos ao desconto do impôsto, nas fontes, desde que não estejam obrigados a apresentar declaração de rendimentos no exercício fina.nceiro seguinte, deverão informar, por intermédio do empregador, os
rendimentos pagos a terceiros, durante o ano civil anterior, indicando nome e
enderêço das pessoas que os receberam;
... ~ XXXII - As informações referidas no item XXXI deverão ser prestadas
em modelos próprios e entregues às repartições fiscalizadoras juntamente com
a relação de que tra.ta o item XXVII;
XXXIII - Quando a fonte pagadora de rendimentos do trabalho assalariado estiver isenta ou imune ao impôsto de renda, deverá apresentar à repartição fiscaliza,dora competente, até o último dia útil do mês de abril de cada
ano, as informações a que se refere esta Ordem de Serviço (itens XXVII, XXVIII
e XXXI).
(a)

ORLANDO TRAVANCAS

Diretor

IH - 29 - COTAS-PARTES DE MULTAS E FUNDO
DE ESTÍMULO
I -

INCIDÊNCIA

o

impôsto incide sôbre os rendimentos auferidos a título de cotas-partes de multas, decorrentes de leis fiscais. A incidência se estende,
também, ao fundo de estímulo, distribuído aos servidores lotados e com
efetivo exercício no Departamento do Impôsto de Renda e repartições
subordinadas, e aos que, nelas lotados, estejam servindo no 1.0 Conselho
de Contribuintes, no Gabinete do Ministro da Fazenda ou junto à Direção-Geral da Fazenda Nacional.
VIGÊNCIAS: 1) a partir de 1-1-1944 até 28-6-1946
2) a partir de 1-1-1955 até

NOTAS:

1)

A tributação foi instituída pelo art. 95 do D.L. n.O 5.844, de 23-9-1943 e, posteriormente,
suprimida pelo art. 1.0 do D.L. n.O 9.407, de 27-6-1946, publicado em 29-6-1946.

2)

A incidência foi restabelecida pela Lei n.O 2.354, de 29-11-1954 (art. 41), publicada Da
mesma data, passando a vigomr a partir de 1-1-1955.

II -

LEGISLAÇÃO

D.L. n. O 5.844/43 - art. 95; art. 99; art. 102; art. 170.
D.L. n. O 9.407/46 - art. 1.0 (95).
Lei n. o 2.354/54 - art. 25; art. 41.
Dec. n. o 36.773/55 - art. 98, 1.0; art. 100; art. 102; art. 170, § 5.0.
Dec. n. o 40.702/56 - art. 98, 1.0; art. 100; art. 102; art. 170, § 5.0
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Lei n. O 3.470/58 - art. 66.
Dec: n. o 47.373/58 - art. 98,1.°, I; art. 102; art. 103; art. 170, § 5.0.
Lei n. O 4.155/62 - art. 1.0.
Dec. n.o 51.900/63 - art. 24, § 3.0, a; art. 98, 1.0, lU; art. 102; art. 103;
art. 169.
o
Dec. n. 55.866/65 - art. 80, c; art. 81; art. 82.
Lei n. O 4.863/65 - art. 28.
Dec. n. o 57.585/66 - todo.
Dec. n. o 58.400/66 - art. 125, b; arts. 126 a 128.

•
:;

UI -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO

a)

Contado da data do pagamento. . .

VIG~NCIA:

de 1-1-1944 até 28-6-1946
de 1-1-1955 até 4-4-1965

b) Contado do mês em que se efetuar
o pagamento ...........................

VIG~NCIA:

IV -

30 dias.

dentro do mês
seguinte.

de 5-4-1965 até

TAXAS
De 1-1-1944 até 28-9-1964 .............

8%

de 29-9-1946 até 31-12-1954 ...........

Isento

MANUAL DO IMPóSTO DE RENDA NA FONTE - III - 29

212

de
de

1-1-1955 até 31-12-1965
1-1-1966 até 31-12-1966

10%
10%

+

1 ')i) ,

NOTAS:

1)

2)
3)

4)

O impôsto incide sôbre o rendimento bruto e é pago como antecipação do que fôr
devido pela declaração.
A partir dn exercício de 1963, face ao estatuído no art. 1.0 da Lei n.O 4.155, de 28-11-1962
(D.a. de 30-11-62), quando se verificasse que o impôsto pago na fonte fôm maior que o
devido pela declaração, caberá a restituição do excesso.
No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965 (D.a.
de 30-11-1965), o impôsto de renda serã cobrado com um adicional de 10% na forma
do Regulamento baixado com o Decreto n." 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966) nesta
publicação.
O Regulamento aprovado pelo Decreto n." 58.400, de 10-5-1966 (D.a. de 12-5-1966), não
reconhece como excesso restituível aquêle apurado em virtude de compensação do impôsto retido na fonte sôbre cotas-partes de multas COm o tributo devido pela declaração (art. 1~6).

lU - 30 - REMUNERAÇÃO A NÃO EMPREGADOS
I -

INCIDÊNCIA

o impôsto incide sôbre as importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a pessoas físicas, em cada mês, a título de comissões,
participações, honorários, direitos autorais ou remuneração por serviços
prestados, quando o beneficiário não seja diretor, sócio ou empregado
da fonte pagadora do rendimento.
VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1959 até

NOTAS.

1)

A tributação da espécie foi instituída pela Lei n." 3.470, de 28-11-1958 (art. 62) e alcançou, inicialmente, apenas a remuneração de serviços prestados por não empregados,
referindo-se a comissões, gratificações, participações ou honorários.

2)

Desde a instituição da tributação específica, existe sempre uma porção inicial de rendimentos não abrangida pela incidência, como sera evidenciado quando focalizarmos
as taxas.

3)

O art. 12, da Lei n.O 4.506, de 30-11-1964, deu nova redação e sentido mais amplo às
disposições legais e regulamentares anteriores, fazendo incidir o impõsto sõbre as importãncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a pessoas físicas, em cada mês,

a titulo de comissões, corretagens, gratificações, honorários ou remunerações por quaisquer serviços prestados, quando o beneficiário não seja diretor, sócio ou empregado da;
fonte pagadora do rendimento.
4)

O art. 76, do Dec. n.O 55.866, de ~5-3-1965, incluiu, expressamente, na mesma subordinação de incidência, os rendimentos de direitos autorais e repetiu a referência às participações que, feita antes pela Lei n." 3.470/58, havia sido desprezada pela Lei n.<> 4.506/64
(art. 12). No Dec. n.O 58.400, de 10-5-1966. a matéria é objeto do art. 121, suas alíneas P. parágrafos.

5)

A partir de 24-7-1964, data da publicação da Emenda Constitucional n." 9, de 22-7-1964,
perderam a imunidade de que desfrutavam, face ao disposto no art. 203, da Constituição
Federal, a remuneração de jornalistas e professôres, bem como os direitos de autor.
Pelo art. 1.0, da Lei n." 4.480, de 14-11-1964. foram expressamente subordinados à incidência do impôsto de renda. inclusive na fonte, as impDrtftncias correspondentes a direitos de autor e as relativas ao exercício da. magistratura 011 da profis3ão de jornalista
ou de professor, devidas a partir de 1." ele agôsto ele 1964.

6)

Face ao que consta da nota anteriol·. a partir de 1." de agôsto de 1964, Os rendimentos
pagos por pessoas jurídicas a jornali::;ta'S, professôres e autores, quando não haja vinculo de emprêgo, ficam sujeitos ao tipo de inciclência na fonte aqui focallzado.

7)

O impôsto pago na fonte será abatido do que fôr devida pela declaração apresentada
pelo contribuinte, desde o exercício d' 1960. em razão do estabelecido na letra c, do
~ 3.°, do art. 24, do Decreto n." 47.373, de 7-12-1959.

8)

A partir do exercício de 1963, face ao estatuído pelo art. 11, ~ 1.", da Lei n.<> 4.154.
de 28-11-1962, se o impôsto recolhido na fonte fôr superior ao devido pela declara,;ão
apresentada, caberá ao contribuinte o direito à restituição do excesso.

9)

Em qualquer caso, a fonte deverá fornecer ao beneficiário do rendimento documento
comprobatório do impôsto descontado, que será anexado à cleclaração por aquêle apresentada.

10)

A partir de 17-7-1964. data em que entrou em vigor a Lei n." 4.357. de 1964, passou
a ser desprezada, no cálculo total do impôsto, a fração inferior a Cr$ 1.000.

11)

Releva notar, que o rendimento, de qualquer montante, referente ao transporte de
carga em veículo de propriedade do beneficiado é objeto de exame, à parte, no que
tange ao impôsto a ser cobrado (2%) "õbre o frete recebido em cada pagamento.

214
12)

II -
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A Lei n.O 4.862, de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965 (art. 24) determina que o impõsto de renda arrecadado na fonte, como antecipação do que fôr apurado na declaração de rendimentos, será restituído, mediante requerimento formulado pelo próprio
contribuinte ou seu procurador, se a declaração respectiva, do exercício seguinte, apresentar resultado negativo.

LEGISLAÇAO

Lei n.o 3.470/58 - art. 62.
Dec. n. o 47.373/59 - art. 24, § 3.0, c; art. 98, 1.0, II; art. 102; art. 103,
§ 6.0; art. 106, § 3.0.
Lei n. o 4.154/62 - art. 11 e parágrafo único; art. 13, §§ 3.0 e 4.0; art.
35; art. 36.
Dec. n. o 51.900/63 - art. 24, § 3.0, d, § 4.0; art. 98, 3.0, II; art. 102;
art. 103, § 6.0.
Emenda Constitucional n. o 9/64 - art. 3.0.
Lei n.o 4.357/64 - art. 13.
Lei n. o 4.480/64 - art. 1.0.
Lei n.o 4.506/64 - art. 12, a.
Dec. n.o 55.866/65 - art. 55, §§ 1.0 e 2.0; art. 76, a e b e parágrafo
único; art. 77; art. 78; art. 79; art. 337 e parágrafos; art. 435.
Lei n. o 4.862/65 - art. 7.0; art. 24.
Lei n. O 4.863/65 - art. 28.
Dec. n.o 57.585/66 - todo.
Dec. n. o 58.400/66 - art. 97, §§ 1.0 e 2.0; arts. 121 a 124, alíneas e parágrafos; art. 419 e parágrafos; art. 478, parágrafo único; art. 501.

III -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO

Contado do mês em que se
efetuar o pagamento, crédito,
emprêgo, remessa ou entrega do
rendimento ....................
VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1959 até

dentro do mês
seguinte.
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NOTAS:
O recolhimento do Impôsto deve ser feito global e mensalmente.
O praro acima referido foi adotado pelo regulamento baixado com O Decreto n.O 47.373/59
(art. 103, § 6.°) e tem sido repetido nos regulamentos posteriores.
3) De acôrdo com o art. 7.° da Lei n.O 4.862, de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965, os
impostos descontados e retidos mensalmente pelas fontes pagadoras poderão ser recolhidos aos cofres públ!cos, a juízo do Ministro da Fazenda, dentro do trimestre seguinte ao mês a que corresponderem.
1)
2)

IV -

TAXAS
De 1-1-1959 até 31-12-1965
de 1-1-1966 até 31-12-1966

10%
10%

+

1%

NOTAS:
1)

As taxas do Impôsto vêm sendo aplicadas como segue:
a)

sôbre Importância mensal superior a Cr$ 20.000.
Vigência: de 1-1-1959 até 29-11-1962.

b)

sôbre Importâncias superiores a três vêzes O salário mínimo fiscal vigente no mês
anterior.
1.0)

3 X Cr$ 14.000 = crS 42.000.
Vigência: de 30-11-1962 até 31-1-1963.

2.°)

3 X Cr$ 21.000 = Cr$ 63.000.
Vigência: de 1-2-1963 até 28-2-1964.

3.°)

3 X Cr$ 42.000 = Cr$ 126.000.
Vigência: de 1-3-1964 até 31-12-1964.

2)

O artigo 12 da Lei n." 4.506/64 mandou que o impôsto fôsse descontado quando se
pagarem, mensalmente, Importâncias superiores a Cr$ 100.000, assim:
1.0) sôbre 70%, do valor do rendimento bruto, no caso de ser o beneficiário vendedor,
Viajante comercial, corretor ou representante comercial autônomo;
2.0) sôbre 80% do valor do rendimento bruto, nos demais casos.
Vigência: de 1-1-19G5 até

3)

No ano de 1966, à vista do determinado pelo art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965
(D.a. de 30-11-1965), o Impôsto de renda será cobrado cOm um adicional de 10% na
forma do Regulamento baixado com o Decreto n." 57.585, de 6-1-1966 (D.a. dI) 7-1-1966),
nesta publlcação.

JII - 31 - ALUGUÉIS PAGOS POR PESSOAS JURÍDICAS
A PESSOAS FÍSICAS DOMICILIADAS NO PAÍS
I -

INCIDÊNCIA

o impôsto incidiu sôbre percentagens das importâncias pagas ou
creditadas, mensalmente, pelas pessoas jurídicas a pessoas físicas domiciliadas no país, a título de aluguéis.
VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1965 até 29-11-1965.

NOTAS:

1)

A incidência foi institllida pelo art. 13, sua alínea a e SS 1." e 2.", da Lei n." 4.506,
de 30-11-1964, pUblicada na mesma data. Passou a vigorar, todavia, a partir de 1-1-1965,
face ao recomendado no art. 90 do citado diploma legal.

2)

Na forma do
1.", do dispositivo referido na nota anterior, o rendimento deveria ser
considerado com redução de 20%, quando Os impostos e taxas incidentes sôbre bens
imóveis fôssem pagos pelo locatário, e de 40~;, nos demais casos de locaçáo de propriedades imobiliárias.

~)

O impôsto retido na fonte será abatido do que fôr apurado na declaraçáo anual da
pessoa física (art. 13, ~ 2.").

4)

As disposiçôes legais referidas nas notas anteriores foram incorporadas ao Regulamento
aprovado pelo Decreto n." 55.866, de 25-3-1965, no art. 80, alínea a, S 2." e no art. 81.

5)

A Lei n." 4.862, de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965 (art. 24), determina que o impôsto de renda arrecadado na fonte, como antecipaçáo do que fôr apurado na declaração de rendimentos, será restituído, mediante requerimento formulado pelo próprio
contribuinte ou seu procurador, se a declaraçáo respectiva, do exercício seguinte, apresentar resultado negati',-o.

6)

Face ao disposto no art. 16, da Lei n." 4.864, de 29-11-1965, que deu nova redação ao
art. 13 da Lei n." 4.506, de 30-11-1964. deixou de haver incidência do impôsto na fonte
sôbre aluguéis pagos por pessoas jurídicas a pessoas fi.~icas.

II -

*

LEGISLAÇÃO

Lei n.o 4.506 64 - art. 13, a, §§ 1. 0 e 2. 0 ; art. 90.
Dec. n.O 55.866,65 - art. 80, a, ~ 2. 0 ; art. 81; art. 82.
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Dec. n. O 56.284/65 - art. 23.
Lei n.o 4.862/65 - art. 7.°; art. 24.
Lei n.o 4.864/65 - art. 16.

IH -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO

Contado do mês em que houvesse
s:do feito o crédito ou pagamento ao
respectivo beneficiário. ..............

dentro do mês
seguinte.

VIGÊNCIA: de 1-1-1965 até 29-11-1965

IV -

TAXAS
de 1-1-1965 até 29-11-1965 ......... "........

10%

IH - 32 - FRETES
I -

INCID~NCIA

o

impôsto incide sôbre o rendimento, de qualquer montante, relativo ao transporte de carga em veículo de propriedade do beneficiado,
pessoa física, e será cobrado sôbre o frete recebido em cada pagamento.
VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1965 até

NOTAS:
1)

2)
3)

4)
5)

II -

A tributação da espécie foi instituída pela art. 12. alínea a, da Lei n.O 4.506, de 30-11-1964,
que passou a vigorar, no particular (art. 90), a partir de 1-1-1965.
O lmpôsto deve ser retido, no ato do pagamento de cada frete, qualquer que seja o
seu valor.
O recolhimento do impôsto deve ser efetuado glo':Jal e mensalmente, dentro do mês
seguinte ao do pagamento.
Sôbre a matéria, convém consultar o Oficio-Circular n.O 6/65, do DIR, incluído nesta
publicação.
A Lei n.O 4.862, de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965 (art. 24), determina que o
impôsto de renda arrecadado na fonte, corno antecipação do que fôr f.purado na declaração de rendimento3, será restituído, mediante requerimento formulado pelo próprio contribuinte ou seu procurador, se a declaração respectiva, do exercicio seguinte,
apresentar resultado negativo.

LEGISLAÇÃO

Lei n.o 4.506/64 -

art. 12, a; art. 90.

Dec. n.O 55.866/65 - art. 76, parágrafo único; art. 77; art. 78; art. 79.
Lei n. o 4.862/65 - art. 7.°; art. 24.
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Lei n. O 4.863/65 - art. 28.
Dec. n.o 57.585/66 - todo.
Dec. n.o 58.400/66 - art. 121 e §§ 1.0 e 2.°; arts, 122 a 124,

III -

PRAZO PARA RECOLHIMENTO

Contado do mês em que houver
sido feito o crédito ou o pagamento
ao respectivo beneficiário, " ... ",.,

dentro do mês
seguinte,

VIG:8:NCIA: de 1-1-1965 até

NOTA:

De acôrdo com o art. 7.° da Lei n.O 4.862, de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965,
o impôsto descontado e retido mensalmente pela fonte pagadora, poderá ser recolhido
aos cofres públicos, a juízo do Ministro da Fazenda, dentro do trimestre seguinte ao
mês a que corresponder.

IV -

TAXAS
De 1-1-1965 até 31-12-1965
de 1-1-1966 até 31-12-1966

2%
2%

+ 0,2%

NOTA:

No ano de 1966, à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965

(D.a. de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na
forma do Regulamento baixado pelo Decreto n." 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966).

nesta publicação.

IH - 33 - MULTAS E/OU VANTAGENS DECORRENTES
DA RESCISio DE CONTRATOS, EXCETO
OS DE TRABALHO
I -

INCIDÊNCIA

o impôsto incide sôbre as importâncias relativas a multas ou vantagens recebidas pelas pessoas físicas, nos casos de rescisão de contratos, excetuadas as importâncias recebidas pelos assalariados a título
de indenização, nos casos de rescisão de contratos de trabalho.

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1959 até

NOTAS:

1)

A tributação da espécie foi instituída pe:" art. 10. da Lei n.O 3.470/58, passando a prevalecer a partir de 1-1-1959.

2)

As multas e vantagens recebidas como indenização por rescisão de contrato de trabalho
são alcançadas pela incidêl~cia aqui focalizada, na parte excedente aos limites garantidos por lei (Consolidação das Leis Trabalhistas).

3)

O impôsto pago na fonte será abatido do que fôr devido pela declaração. mas se ocorrer excesso não caberá ao contribuinte direito à restituição.

II -

LEG ISLAÇAO

Lei n.o 3.470/58 - art. 10.
Dec. n. o 47.373/59
art. 98, 1.0, IH; art. 102; art. 103.
O
Dec. n. 51.900/63 - art. 98, 3.°, IV; art. 102; art. 103.
Dec. n. o 55.866/65 - art. 80, d; art. 82.
Lei n. o 4.863/65 - art. 28.
Dec. n.o 57.585/66 - todo.
Dec. n. O 58.400/66 - art. 125, c e § 2.0; art. 127; art. 128.
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PRAZO PARA RECOLHIMENTO

Contado da data do pagamento, crédito, emprêgo, remessa ou entrega do rendimento. ............................. 30 dias.
VIGÊNCIA: de 1-1-1959 a 4-4-1965

Contado do mês em que houver sido
efetuado o pagamento, crédito, emprêgo,
remessa ou entrega do rendimento, global e mensalmente. .................. dentro do mês
seguinte.
VIGÊNCIA: de 5-4-1965 a

NOTA:
Os regulamentos anteriores [lO Dec. 55.866/65, publicado em 5-4-1965, não previam
prazo especifico para o recolhimento do impôsto de fonte sôbre as importâncias rela-

tivas a multas ou vantagens decorrentes de rescisão de contratos. O prazo era, por-

tanto, o da regra geral 30 dias do pagamento etc. O Regulamento aprovado pelO
Decreto n.o 55.866/65 (art. 82), entretanto. fixou como prazo para o recolhimento, na
espécie, o mês seguinte àquele em que se efetuar o pagamento' etc., previsto, também,
para outras formas de incidência, pela Lei n.o 2.354/54 (art. 25). Sôbre o assunto,
veja-se, também, o art. 127 do Dec. n." 58.400, de 10-5-1966.

IV -

TAXAS

De 1-1-1959 até 31-12-1965
de 1-1-1966 até 31-12-1966

10%
10%

+

1%

NOTA:
No ano de 1966, à vista do determinado pelo art. 28, da Lei n.o 4.863, de 29-11-1965
(D.O. de 30-11-1965), o impôsto de renda serâ cobrado com um adicional de 10% na
forma do Regulamento baixado pelo Decreto n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.O. de 7-1-1966),
nesta publicação.

UI - 34 - RENDIMENTOS DAS COTAS DE PARTICIPAÇÃO
NO FUNDO NACIONAL DE INVESTIMENTOS

I -

INCIDÊNCIA
O impôsto incide sôbre os rendimentos das Cotas de Participação
no Fundo Nacional de Investimentos, criado pelo art. 74, da Lei n. O 4.242,
de 17-7-1963 (D.a. de 18-7-1963).

VIGÊNCIA: a partir de 1-1-1964 até

NOTAS:
d~

1)

A tributação foi instituída pelo parágrafo único do art. 76,
passando a vigorar a partir de 1-1-1964.

2)

O Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 55.866, de 25-3-1965, não consolidau o dispositivo legal citado na nota anterior.

II -

Lei n.o 4.242, de 17-7-1963,

LEGISLAÇÃO

Lei n. O 4.242/63
Lei n. O 4.863/65

art. 74; art. 76, parágrafo único.
art. 28.

NOTA:
O Decreto n.o 53.704, de 16-3-1964, aprovou o Regulamento do FUNAI (Fundo Nacional de Investimentos) criado pelo artigo 74 da Lei n." 4.242/63 (D.a. de 17-3-64 retificado
no D.a. de 25-3-64). O Regulamento citado, entretanto, fOi tornado sem efeito pela Decreto n.O 53.846, de 25-3-1964, pUblicado no D.a. de 30-3-1964.
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PRAZO PARA RECOLHIMENTO

Contado da data do crédito, pagamento, emprêgo, remessa ou entrega do
rendimento. ..........................

30 dias

VIG:G:NCIA: de 1-1-1964 a

NOTA:

Não havendo prazo legalmente previsto, é de ser aplicado ao caso o prazo geral.

IV -

TAXAS
De 1-1-1964 a 31-12-1965 .................. .
de 1-1-1966 a 31-12-1966 ................... .

10%
10%

+

1%

NOTA:

No ano de 1966. à vista do determinado no art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29-11-1965
(D.a. de 30-1-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na
forma do Regulamento baixado com o Decreto n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-1966),

nesta publicação.

III - 35 - LUCRO OBTIDO PELAS PESSOAS FÍSICAS NA
VENDA DE PROPRIEDADES IMOBILIÁRIAS
I -

INCIDÊNCIA

o

impôsto incide sôbre o lucro apurado pelas pessoas físicas na
venda (vigência 1) de propriedades imobiliárias, equiparando-se à venda a promessa de compra e venda e a cessão de direitos de promessa de
compra e venda, ou atos equivalentes (vigência 2).
VIGÊNCIA 1: a partir de 14-6-1946 até
VIGÊNCIA 2: a partir de 29-11-1958 até

NOTAS SOBRE INSTITUIÇÃO DA
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

INCID~NCIA

E ALTERAÇÕES

A tributação da espécie foi instituída pelo Decreto-Lei n." 9.330, de 10-6-1946, publicado no D.a. de 14-6-1946, quando passaram a vigorar suas disposições. Então, o impôsto só incidia sõbre lucros apurados na venda de propriedades imobiliárias, devendo
ser recolhido antes de passada a escritura defintiva.
Pelo art. 4." da L·ei n." 3.470, de 28-11-1958, publicada no D.a. da mesma data, equipararam-se à venda, a promessa de compra e venda e a cessão de direitos de promessa
de compra e venda sôbre propriedades imobiliárias, para os efeitos da incidência do
impõsto. Essa equiparaçào aplica-se ao caso de escrituras lavradas a partir de 45 dias
da publicação da Lei, ou seja a partir de 13-1-1959 (art. 4.", § 4."). Sôbre o assunto,
veja-se, nesta publicação, a O.S. n° 4/59, do DIR.
Face ao determinado no art. 9." da Lei n." 3.470/58, não são computáveis como parcelas
integrantes do custo do imóvel e das benfeitorias, os juros que tenham sido abatidos
nas declarações de rendimentos da pessoa física do ,'endedor.
A partir da Lei n." 3.470. de 28-11-1958 (art. 81). as pessoas físicas que explorarem,
habitual e proHssionallnente, a incC'rporação ou a construção de prédios para a venda,
a venda de lotes de terrenos de sua propriedade ou dos quais tenha opção ou promessa de compra e venda, ficaram sujeitas ao impôsto à razão de 25% (aplicável a
partir de 1-1-1959) sôbre o lucro liquido havido. Excluíam-se dêsse critério os imóveis
de zona rural ou que tivessem destinação rural (art. 81, § 1."). Não se aplicava, também, ao loteamento, enl zona urbana, cujo proprietário não tivesse anteriormente exercido profissionalmente essa atividade (art. 81. § 2.0). O art. 41, § 2.", da Lei n,o 4.506/64,
revogou, a partir de L" de janeiro de 1965, o artigo 81 da Lei n.O 3.470/58, não se aplicando a revogação (§ 3.°) aos casos cujos contratos tenham sido celebrados até 31-12-1964.
A partir da Lei n.O 4.131/62. pUblicada no D.a. de 27-9-1962 (art. 46 combinado com
o art. 43), Os lucros provenientes da venda de propriedades imobiliárias, inclusive da
cessão de direitos, quando o proprietário pessoa física ou jurídica fôr residente
ou tiver sede no exterior, ficaram sujeitos ao impôsto, ás taxas que vigorassem para
os rendimentos de ações ao portador. O art. 43, da Lei n,o 4.131/62, foi alterado pelo
art. 1,0 da Lei n." 4.390, de 29-8-1964, sem que a nova redação tenha indicado taxa
aplicável ao caso do lucro imobiliário de domiciliado no exterior. Por isto, a partir
da vigência da Lei n,o 4.390/64 (D.a. de 19-9-1964), há que ser aplicada à espécie a
taxa comum a qualquer rendimento de domiciliado no exterior.
Para vigorar nos exercícios de 1963 e 1964 foi criado um adicional (impôsta também),
de 20% sôbre o valor do impôsto incidente sôbre lucros apurados na alienação de propriedades imobiliárias (Lei n,o 4.154(62).
Ficando apurado pelas autoridades fiscais que o valor da venda foi superior ao consignado na guia dn recolhimento, o comprador do imóvel ficará solidàriamente responsável com o vendedor pelas diferenças de impôsto e multas (art. 21, § 1.0, da Lei
n.O 4.154, de 28-11-1962 - D.a. de 30-11-1962).
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Ver nota n." 2, sob o título "Diversos" caso em que a responsabilidade pelo pagamento do impôsto e S2US acréscimos poderá recair sôbre o adquirente do imóvel.
Náo importará, para fins fiscais, em aumento do preço do imóvel a circunstância de
o adquirente assumir o ônus do impôsto e seus acréscimos (art. 47, § 3.°, da Lei
n." 4.591/64).

10)

Veja-se, nesta publicação, a 0.8. n." 4/59, do DIR, disciplinando a aplicação das taxas
do impôsto sôbre os lucros imobiliários, das pessoas físicas, tributáveis a partir de
1959.

11)

O Ofício-Circular n.O 28/61, do DIR, nesta publicação; transcreve Importante decisão
do Supremo Tribunal Federal. Incidência do Impôsto sôbre lucro na venda de imóvel
havido por herança.
12) Veja-se, nesta publicação, o Ofício-Circular n." 42/64, do DIR, que cuida da exigência
do impôsto sôbre lucro imobiliário, nos casos que especifica, face ao disposto no art. 4.°
e seus parágrafos, da Lei n." 3.470, de 28-11-1958.
13) Estabelece a Lei n." 4.728, de 14-7-1Q65, pUblicada no D.O. de 16-7-1965, que, na allenanação, promessa de alienação ou transferência de direito à aquisição de imóveis, quando
o adquirente fôr sociedade que tenha por objeto a compra e venda de imóveis construídos ou em construção, a construção e venda de unidaeds habitacionais, a Incorporação
de edificações ou conjunto de edificações em condomínio e a venda de terrenos loteados e construídos ou com a construção contratada, a pessoa física que alienar ou
prometer alienar o imóvel, ceder ou prometer ceder o direito à sua aquisição, ficará
sujeita ao impôsto sôbre o lucro imobiliário, à taxa de 5%. Nos casos ora previstos,
poderá o vendedor optar pela subscrição, em dôbro, de Obrigações do Tesouro Nacional.
Se a sociedade adquirente, a qualquer tempo, alienar o terreno ou transferir o direito
à sua aquisição sem construí-lo ou sem a slmultãnea contratação de sua construção,
responderá pela diferença entre o impôsto pago pela pessoa física e o devido às taxas
normais, sujeito o débito à atualização monetária (Lei n." 4.728/65 - art. 63 e parágrafos) .
14) Em decorrência da Lei n." 4.862, de 29-11/1965, a pessoa física poderá optar pela inclusão, em sua declaração anual de rendimentos, dos lucros apurados na venda, em
cada ano, de até 3 propriedades imobiliárias, para fins residenciais, ficando dispensado,
nesse caso, do impõsto de lucro imobiliário, desde que no instrumento de alienação
COnste expressamente o fato.

NOTAS SõBRE DEDUÇõES:
1)

Inicialmente, o impôsto era calculado sôbre a diferença entre o valor da venda e o
custo do imóvel para o vendedor, permitidas. mediante comprovação, as deduções enuradas a seguir:
a)
b)
c)

2)

o impôsto de transmissão pago pelo vendedor;
benfeitorias e juros de empréstimos tomados para a sua realização;
comissões pagas para a realização da venda.

Além das deduções indicadas na nota anterior, cabia. ainda, ao vendedor o direito
de abater as seguintes percentagens, calculadas sôbre a diferença entre o valor da
venda e o custo do imóvel e das benfeltorías, quando houvesse:
2%.
5%.
10%.
15%.

3)

5)

a
a
a
a

aquisição
aquisição
aquisição
aquisição

tivesse
tivesse
tivesse
tivesse

sido
sido
sido
sido

feita
feita
feita
feita

dentro dos dois últimos anos;
entre 2 e 5 anos;
entre 5 e 10 anos; e
há mais de 10 anos.

A Lei n.O 154/47 (art. 25) que vigorou a partir de 1-1-1948, elevou as percentagens
referidas na nota anterior. como segue:
10%,
15%.
25%.
30%.

4)

quando
quandO
quando
quando

no
no
no
no

caso
caso
caso
caso

de aqUisição feita nos últimos 2 anos antes da venda;
de aquisição feita entre 2 e 5 anos antes da venda;
de aquisição feita entre 5 e 10 anos antes da venda;
de aquisição feita há mais de 10 anos antes da venda.

O Decreto n." 36.773, de 13-1-1955 D.a. de 17-1-1955 (art. 92. § 5.°). declarou que. no
caso de venda de imóveis havidos por herança. seria considerado como valor de custo
aquêle que constasse do laudo de avaliação nos autos de inventário. No caso de venda
de imóveis havidos por doação, seria considerado como custo o valor que tivesse servido de base para o cálculo do impôsto de transmissão.
Não se admite a dedução de juros que tenham sido pagos pelO vendedor para comprar
o imóvel ou para realizar benfeitorias. quando êsses juros tenham sido abatidos nas
declarações da pessoa fisica do vendedor (Lei n.O 3.470/58 art. 9.").
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6)

A partir de 27-8-1962, quando foi publicada a Lei n.O 4.116, da mesma data, sàmente
os corretores de imóveis e as pessoas jurídicas legalmente habilitadas, poderão receber
remuneração como mediadores nas operações imobiliárias. Portanto, a partir da data
referida não se admite dedução de comissões pagas a não corretores.

7)

Ver notas sob o título CORREÇÁO MONETARIA, neste item de incidência, cuidando
da tributação especial da variação monetária do custo de aquisição do imóvel e das
benfeitorias.

8)

Veja-se a O.S. n.O 11/59, do DIR, nesta publicação, sõbre arbitramento do custo de
benfeitorias, quando não exista prova documental do seu custo.

NOTAS SOBRE ISENÇÕES:
1)

A Lei n." 154/47, vigente a partir de 1-1-1948 (art. 24 e parágrafo único), declarou
que a tributação prevista no Decreto-Lei n." 9.330/46 sàmente seria aplicável à venda
de bens imóveis corpóreos (art. 43, do Código Civil) e excluiu da tributação os lucros
na venda de imóveis rurais de valor até Cr$ 100.000, permanentemente, e, de valor
superior a Cr$ 100.000, nos anos de 1948, 1949 e 1950.

2)

A partir de 24-5-1956., data da publicação da Lei n.O 2.786, de 21-5-1956 (art. 4.°), ficaIam isentas do impôsto sàbre lucro imobiliária as transmissões de propriedades, dec"rrentes de desapropriação amigável ou judicial.

3)

A partir de 21-12-1961, data da pUblicação da L·ei n.O 3.995, de 14-12-1961, ficaram isentos
do impôsto os lucros havidos na venda de propriedades imobiliárias, quando se referirem ao desmembramento de imóveis rurais em lotes de área igualou inferior a 50
hectares, destinados á exploração agro-pecuária no Nordeste (art. 35). Quando o desmembramento se fizer em áreas superiores a 50 hectares e iguais ou inferiores a 100
hectares, haverá uma redução de 50% no impôsto devido (art. 35, § 1.0). Verificando-se
haver sido dada, em qualquer tempo, destinação diversa ao imóvel, o adqUirente será
re3ponsável pela tributação a que estaria sujeito o lucro, cobrada em tresdóbro,

4)

Em face do estatuído no § 5.°, do art. 21, da Lei n." 4.154, de 29-11-1962 (D.a. de
30-11-1962), ficaram isentos do impôsto ae lucro imobiliário, Os lucros obtidos na venda
de imóveis rurais, destinados á exploração agropastarll ou extrativa, de valor até 50
vêzes o salário mínimo fiscal. A Lei n.O 4.506, de 30-11-1964, publicada no D.a. da
mesma data, determinou, no parágrafo único do art. 3.°, que os valôres expressos em
salários mínimos na legiSlação do impôsto de renda, fôssem expressos em cruzeiros,
a partir do exercício financeiro de 1965. O Regulamento aprovado pelo Decreto número 55.866/65, declara (art. 83, § 2.°, a) que a isenção é concedida nas vendas de imóveis
focalizados nesta nota, de valor até CrS 2.10D.000. Êsse valor, na ano de 1966, foi atualizado para Cr$ 2.646.000 (Dec. n." 58.400/66 - art. 132, a).

A isenção prevaleceu, portanto, sôbre os seguintes valôres:
(50 X Cr$ 14.000)
D2 30-11-1962 até 31- 1-1963
(50 X CrS 21.000)
de 1- 2-1963 até 28- 2-1964
(50 X Cr$ 42.000)
de 1- 3-1964 até 31-12-1964
de 1- 1-1965 até 31-12-1965 .......................
de 1- 1-1966 até 31-12-1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

Cr$
Cr$
cr$
Cr$
cr$

700.000
1.050.000
2.100.000
2.100.000
2.646.000

5)

A partir da vigênCia da Lei n.O 4.380, de 21-8-1964 (D.a. de 11-9-1964), excluíram-se da
incidênch do impôsto (arts. 57 e 58): a variação correspondente aos reajustamentos motários do saldo devedor dos contratos corrigidos, nos têrmos dos seus artigos 5.° e
6.° e os lucros e rendimentos auferidos pelas pessoas físicas, resultantes de operações
de construção e primeira transação, inclusive al1enação e locação, relativos a prédiOS
residenciais que vierem a ser construídos no Distrito Federal, cujo valor não ultrapasse
a 60 vêzes o salário mínima da região (arts. 84, 412 e 413, do Decreto n." 55.866/65 e
artigos 131, 132, f e 500 do Dec. n.O 58.400/66).

6)

Dentro de dez anos contados de 30-11-1964, ficam isentos do impôsto sôbre lucro imobiliário as transmissões de imóveis rurais, realizadas com o objetivo mediato de eliminar latifúndio ou efetuar reagrupamentos de glebas, no propósito de corrigir minifúndios, desde que tais Objetivos sejam verificados pelo Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária (Lei n.o 4.504, de 30-11-1964 - arts. 125 e 128),

7)

De acõrdo com o determinado na Lei n.O 4.862, de 29-11-1965, publlcada em 30-11-1965,
ficaram isentos do impôsto os lucros decorrentes da venda de propriedade imobiliária
para residência, cuja cOI;strução Já tenha sido concluída e aprovada pela competente
autoridade, se a respectiva transferência de direitos fôr contratada depois de 5 anos,
contados da data da aquisição ou do início da construção do imóvel (art. 8.°). A isenção sàmente :Jeneficia o máximo de 2 operações de venda, de promessa de venda, de
cessão de direitos ou equivalente, realizadas pelo mesmo alienante em cada ano civil
(art. 8,°, parágrafo único).
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Veja-se a nota 14, sob o título NOTAS SõBRE INSTITUIÇÃO DA INCID1!:NCIA E ALTERAÇõES, para o caso de até 3 operações de venda de imóveis residenciais, realizadas
pelo mesmo alienante, em cada ano civil.

NOTAS SõBRE COMPROVAÇÃO:
1)

2)

3)
4)

5)

O Decret.o n." 24.239, de 22-12-1947, publicado no D.O. de 24-12-1947 (art. 92, §§ 3.° a
5."), declarou sujeitos à comprovação os valõres de venda e de custo do imóvel. bem
como as deduções pleiteadas nas guias de recolhimento, concedendo prazo de 30 dias
para a apresentação dos documentos, n.o caso de não poderem os mesmos ser exibidos
no ato do recolhimento. },'indo o prazo, que poderá, a juízo dos Delegados do Impôsto
de Renda, ser prorrogado, e não feita a comprovação, as deduções e percentagens não
comprovadas devem ser glosadas e cobrada a diferença de impôsto.
A partir de 17-1-1955, quando passou a vigorar o Decreto n.O 36.773/55 (art. 92, §§ 6.°
e 7.°), o prazo para comprovação foi fixado em 60 dias, p'odendo, a juízo da autoridade
fiscal e mediante requerimento, ser prorrogado. As deduções e percentagens, depois
do advento do mesmo diploma legal, glosadas por falta de compl'ovação, não poderão
ser restabelecidas depOis que o ato se tornar irrecorrível na órbita administrativa.
Vejam-se as notas feitas sob título NOTAS SõBRE AVALIAÇãO JUDICIAL.
Havendo quitação do preço antes de concluídas as benfeitorias, será admitida a dedução do custo estimado pelo vendedor, sujeito à comprovação dentro do prazo de 60
dias do habite-se, ficando o vendedor obrigado ao pagamento da diferença do impôsto
com o acréscimo da multa cabível (art. 90, parágrafo único do Decreto n." 55.866/65 e
art. 136, parágrafo único do Dec. n." 58.400/66).
O valor da venda e o da cessão devem ser comprovados, mediante documento que indique o valor definitivo de tasê para a incidência do impôsto de transmissão ou, quando
não houver inciclência rlê2se tributo, o que servir de base para a cobrança do impôsta
predial, territorial ou sõbre a cessão, expedido pela repartição competente (art. 92 d 1
Dec. n." 55.866/65 e art. 138 do Dec. n." 58.400/66).

:-;OTAS SôBRE AVALIAÇãO JUDICIAL:
1)

O Decreto n.o 24.239, de 22-12-1947, publicado no D.a. de 24-12-1947 (art. 92, § 3.°)
declarou admitir-se, pam suprir a comprovação do custo das benfeitorias, a avaliação
judicial.

2)

3)

4)

O Decreto n.o 36.597, de 10-12-1954, pUblicado no D.O. de 13-12-1954, declarou que a
avaliação judicial deveria processar-se perante o Juízo competente para conhecer de
causas em que a União fõsse interessada, devendo funci.onar, sempre, na sua realização, perito avaliador louvado pelo representante da União.
Quando o contribuinte não se conformar com o arbitramento feito pela autoridade
fiscal, relativamente ao valor de benfeitorias (não comprovadas com documentação hábil), ser-lhe-á facultado o direito de promover a avaliaçáo judicial, que, todavia, não
poderá exceder o limite de 10 vêzes o valor locativo anual, nem tampouco terá efeito
suspenSivo da cobrança (Lei n." 3.470/58 - art. 8.").
A avaliação Judicial em todos os casos será feita por avaliador judicial, e, onde houver
avaliadores privativos de Varas da Fazenda Pública, a êstes caberá fazer a avaliação
(art. 96 da Lei n.O 3.470/58). Onde não houver avaliador judicial, poderá o Juiz designar
peritos estranhos aos quadros da Justiça (art. 96, parágrafo único).

NOTAS SõBRE ARBITRAMENTO:
1)

O art. 6.0 da Lei n." 3.470, de 28-11-1958, facultou ao Fisco arbitrar o valor da venda
do imóvel, quando o preço da operação constante do instrumento fôr notoriamente
inferior ao real. O arbitramento será baseaelo no valor definitivo de incidência do im-
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2)

3)
4)

pôsto de transmissão de propriedade nos casos de pagamento à vista, ou valor equivalente na data da cessão ou promessa de venda (§ 1.0 d'Ü art. 6.0). O arbitramento não
poderá exceder (§ 2.0, do art. 6.°), salvo prova em contrário, a 80% do valor sobre
o qual tenha incidido o imposto de transmissão. A regra também se aplica (art. 7.°
e parágrafo único) ao caso da venda de imóvel havido por doaçã'Ü, herança ou legado.
A partir de 28-11-1958, data da vigência da Lei n.o 3.470, também foi facultado ao
Fisco arbitrar o custo das benfelt'Ürias não comprovadas, até o llmite de 10 vêzes o
valor locativo anual à época da realizção das aludidas benfeitorias, sendo facultado.
outrossim, ao contribuinte promover a avallação judicial, quando inconformado com
o arbitramento, respeitado, no entanto, o limite citado e sem efeito suspensivo da cobrança (art. 8.° e parágraf'Ü único da Lei n.O 3.470/58).
Pela O.S. n.O 11/59, constante desta publlcação, o DIR estabeleceu normas específicas
a serem observadas pela autoridade fiscal quando, inexistindo comprovação do custO' das
benfeitorias, deva ser feito o arbitramento de seu valor.
Pela O.S. n.o 14/59, nesta pUblicação, o DIR disciplina o arbitramento do valor da
venda do imóvel, quanc!o o preço declarado da operação for notoriamente inferior ao
valor real.

NOTAS SôBRE RECOLHIMENTO DO IMPôSTO:
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

O recolhimento do imposto de lucro imobiliário c'Ümpete ao vendedor, devendo ser feito
por meio de guia própria, conforme modêlo aprovado pela l·epartição.
A partir de 23-11-1958, face ao disposto n'Ü art. 4.°, § 1.°, da Lei n.O 3.470, o imposto
deve ser recolhido até a data da escritura, quando houver quitação de preço, e dentro
de 30 dias, contados do pagamento da última prestação, nos demais casos.
O recolhimento do imposto sobre lucro imoblliário fora dos prazos previstos, subordina-se às penalidades aplicáveis às infrações relativas ao sistema de arrecadação nas
fontes, a partir da vigência da Lei n.O 3.470, de 28-11-1958 (art. 4.0, ~ 2.0).
Nos casos de incorporação de imóveis ao capital da sociedade, o impósto deverá ser
recolhido dentro de 30 dias contados da data da assembléia-geral de sociedade anonima
aprovando a incO'rporação ou da data do registro contábil, ou da escritura pública, nos
demais tipos de sociedade.
O recolhimento do imposto deverá ser feito à repartição do local do domicílio fiscal
do vendedor, ressalvado o cumprimento das Obrigações fiscais por procurador, no local
da situação do imóvel (art. 95, § 3.°, do Decreto n." 47.373/59). Aplica-se a exigência,
também, no caso de cessão (§ 4.°, do artigo citado).
Ver notas 6 a 8 sob o título NOTAS SôBRE CORREÇAO MONETÁRIA, focalizando a
opção do contribuinte pela aquisição de obrigações reajustáveis ao invés do pagamento
do impõsto sobre a correção monetária do custo do imóvel.
Quando o adquirente fizer a retenção do imposto, como previsto no art. 46, da Lei
n.O 4.591/64, ficará responsável, para todos os efeitos, perante o Fisco, pelo recolhimento
do tributo e acréscimos, inclusive pelos reajustamentos que vier a sofrer o débito
fiscal (art. 46, parágrafo único, da Lei n.O 4.591/64).
No caso de pagamento a prazo do preço de alienação do Imóvel, contratada a partir
de 17-7-1964, o imposto de lucro imobiliário terá seu montante corrigido monetàriamente,
sempre que o alienante tiver recebido mais de 70% do valor da alienação do imóvel ou
do direito à sua aquisição, sem que haja efetuado o rec'Ülhimento do imposto (Lei
n.O 4.357/64, art. 4.°, § 5.°).

NOTAS SOBRE ESCRITURA:
1)

2)

3)
4)

Deverão constar das escrituras de compra e venda de propriedades imobiliárias 'Ou de
promessa de compra e venda ou de cessão de direitos de promessa de compra e venda
ou atos equivalentes, sob pena de multa aplicável aos tabellães de notas ou aos serventuários que exerçam função de notário pÚblico o'U de oficial de registro, o número
da guia de recolhimento, com respectivo recibo, data, preço de venda ou cessão e valor
arbitrado (Lei n.O 3.470/58, art. 5.°).
Quando a transação não p1'Oporcionar lucro tributável, a guia de recolhimento a que
se refere a nota anterior será substituída pela guia negativa, convenientemente visada
pelas autoridades do imposto de renda, devendo, nesse caso, o vendedor declarar que
se compromete a recolher no prazo de 10 dias, contado da ciência do débito, o imposto
que venha a ser apurado na revisão da guia.
Os tabeliães e serventuários que exerçam funções de notários públicos não poderão lavrar
escritura por valor superior ao constante da guia.
Os tabeliães de notas e serventuário's que exerçam função de notário público ou de oficial registro não poderão lavrar escritura de compra e venda ou de promessa de compra e
venda ou de cessão de direito de promessa de compra e venda SObre propriedade imobillária, ou atos equivalentes com cláusula de quitação de preço, sem que seja feita,
pelo vendedor ou cedente, prova do recolhiment'Ü do imposto devido, ficando, os infratores, sujeitos às seguintes multas:
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a)
b)
c)
5)
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a partir de 14-6-1946, data da pUblicação do D.L. 11." 9.330/46 (art. 5.0) até
27-11-1958:
Cr$ 2.000 a Cr$ 5.000;
a partir de 28-11-1958, data da publicação d" Lei 11." 3.470/58 (art. 5.") até
29-11-1962 :
Cr$ 5.000;
a partir de 30-11-1962, data da publicação da Lei 11." 4.154/62 (art. 21, § 4.") até
...... : 5~;~ do valor da operação imobiliária.

Veja-se, nesta publicação, a O.S. n." 1/63, do DIR, "óbre informações que devem ser
remetidas pelos tabeliães e serventuários que exerçam funções de notários pÚblicos às
repartições do impôsto de renda, relati ;'amente às escrituras lavradas em seus Cartórios.

NOTAS SôBRE DIVERSOS:
1)

As autoridades do impósto de renda comunicarão aos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis a ocol'l'ência de faltas cometidas por corretores e que por qualquer
forma prejudiquem os interêsses da Fazenda Nacional (Lei n." 4.116/62 D.O. de
27-8-1962 arts. 16 e 17).
2) Quando no contrato se fixar que a obrigação do pagamento do Impõsto e seus acréscimos é transferida ao adquirente do imóvel dever-se-á explicitar o montante que tal
obrigação atingiria, se sua satisfação se desse na data da escritura. Neste caso, 00
adquirente, para todos os efeitos, será tido como responsável perante o Fisco (Lei
n." 4.591/64 - art. 47).
3) No caso de pagamento a prazo do preço de alienaçãoO do imóvel, contratada a partir
de 17-7-1964, o impõsto de lucro imobiliário terá o seu montante atualizado monetàrlamente, sempre que o alienante tiver recebido mais de 70% do valor da alienação do
imóvel ou do direito à sua aquisição, sem que haja efetuado o recolhimento do tributo (Lei n." 4.357/64 - art. 4.0, § 5.°).
4) Veja-se, nesta publicação, o Ofício-Circular n.O 9/62, do DIR, transcrevendo importante
Ordem de Serviço da então Diretoria das Rendas Internas, que transmitiu Instruções
específicas aos exatores federais, relativamente aos trabalhos de arrecadação do impõsto
sõbre lucro imobiliário.
5) A O.S. n." 1/63, do DIR (ver nesta publicação), aprova modêlo da ficha-súmula de
que trata o art. 21, ~ 2.", da Lei n." 4.154/62, a ser preenchido e remetido às repartições do Impõsto de renda pelos tabeliães e serventuários que exerçam funções de
notários públicos, no que tange aos elementos constantes da guia apresentada pelo
vendedor do imóvel.
6) Ex vi do disposto no art. 63, da Lei n." 4.728, de 14-7-1965, na alienação, promessa de
alienação ou transferência de direito à aquisição de imóveis, quando o adquirente fôr
sociedade que tenha por Objeto a compra e venda de imóveis construídos ou em construção etc., a pessoa física que alienar ou prometer alienar o imóvel, ceder ou prometer ceder o direito à sua aquisição, ficará sujeita ao impõsto sõbre lucro imoblllário,
à taxa de 5%, podendo (§ L") ser feita a opção prevista no art. 3.0, § 8.0, da Lei
n.O 4.357, de 16-7-1964, isto é, subscrever Obrigações do Tesouro.
7) Nos casos de que trata a nota anterior, se a sociedade adquirente vier, a qualquer
tempo, a alienar o terreno ou transferir o direito à sua aquisição sem construí-lo ou
sem a simultânea contratação de sua construção, responderâ pela diferença do lmpõsto
da pessoa física, entre as taxas normais e a retro citada, diferença que será atualizada
nos têrmos do art. 7.° da Lei n.O 4.357/64 (art. 63, § 2.°, da Lei n.O 4.728/65).
8) O impõsto sõbre o lucro Imobiliário não incide nas transações cuia alienante fõr
considerado emprêsa individual (art. 1.0, do Decreto n." 56.720, de 13-8-1965 - art. 16,
§ 7.", do Decreto n." 58.400, de 10-5-1966.

NOTAS SÓBRE CORREÇÃO MONETARIA:
1)

2)

3)

4)

A partir de 17-7-1964, data da vigência da Lei n." 4.357/64, é permitido ao vendedor
efetuar a correção monetária do custo de aqUisição do imóvel, inclusive do impôsto
de transmissão pago e benfeitorias realizadas, sem o gõzo cumulativo do abatimento
das percentagens calculadas em função do tempo decorrido entre a aquisição e a
venda do Imóvel.
Do valor do custo corrigido das benfeitorias será deduzida a percentagem de 2% para
cada ano que tiver decorrido desde o término de sua realização, até a allenaçâo (Lei
n.O 4.357/64 - art. 4.°, § 1.0).
A correção monetária referida na nota 1 será processada mediante aplicação dos coeficientes de que trata o art. 3.° da Lei n." 4.357/64, aplicados sõbre o valor das parcelas Investidas pelo vendedor, em cada ano civil.
Quando se tratar de prédio construído em época posterior à aquisição do terreno,
bem como nos casos de benfeitorias acrescidas, computar-se-ão, Igualmente, as importãnclas desembolsadas em cada ano civil. Se, no entanto, ocorrer a impossibllldade de
comprovação das Importâncias desemboOlsadas em cada ano civil, considerar-se-á como
data da respectiva aqmslção a dO término de sua realização (art. 94, § 2.", b e c, do
Decreto n." 55.866/65 e art. 142, § 2.°, b e c, do Dec. n." 58.400/66).
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5)

6)

7)

8)

Para os efeitos do cálculo da correção monetária, quando inexistam documentos comprObatórios do custo real das benfeitorias, às autoridades do impôsto de renda é facultado fazer o arbitramento de seu valor (art. 94, § 2. 0 , d, do Decreto n.O 55.866/65).
cultado fazer o arbitramento de seu valor (art. 94, § 2.°, d, do Decreto n.O 55.866/65,
e art. 142, § 2.°, d, do Decreto n.O 58.400/66).
A diferença entre o valor global de aquisição do imóvel e o seu valor corrigido monetàriamente, ficará sujeita tão-sômente ao impôsto de 5%, pago de uma só vez (art. 4.°,
§ 2.°, da Lei n. o 4.357/64).
O pagamento do impôsto referido na nota anterior será dispensado quando a pessoa
física vendedora optar pela aquisição de Obrigações do Tesouro Nacional Reajustáveis,
em valor nominal atuallzado, correspondente ao dôbro do que seria devido oomo impôsto, desprezada a fração de valor inferior ao de uma obrigação. As obrigações serão
nominativas e intransferíveis pela prazo de cinco anos, contados da data de sua aqUisição, salvo no caso de partilhas em inventário ou arrolamento judicial (Lei n.O 4.357/64
- art. 4.", §§ 2.° e 3.").
No caso de correção monetária do custo do imóvel, as guias de recolhimento do impôsto de lucro imobiliário, ou as guias negativas, sômente poderão ser visadas pelas
autoridades oompetentes quando:
a)

b)
c)

9)

10)

II -

o contribuinte comprove haver depositado no Banco do Brasil S/A, em conta
vinculada ao Tesouro Nacicl'1lal, à ordem do DIR, importãncia igual ao dÔbro
do impôsto devido sôbre a diferença entre o valor global de aquisição do imóvel e o seu valor corigido;
o contribuinte comprove haver tornado efetiva, nas condições indicadas na
nota 7, a aquisição das obrigações reajustáveis; e
o contribuinte co~uprove haver efetuado, irreverslvelmente, o recolhimento da
impôsto de 5% de que trata a nota 6 (art. 98 e seu parágrafo único do Decreto n.O 55.866/65 e art. 146 e seu parágrafo único, do Decreto n.O 58.400/66).

Dentro do prazo improrrogável de 30 dias, a contar da data do instrumento de alienação ou de promessa de alienação do imóvel, ou do direito à aquisição, a pessoa fisica
vendedora, promitente vendedora ou cedente deverá optar pela compra efetiva das
Obrigações Ou pelo pagamento do impôsto (notas 6 e 7), mediante a apresentação de
petição, instruída com certidão ou traslado do documento comprobatório da operação,
dirigida à Repartição do Impôsto de Renda, que providenciará junto à agência do Banco
do Brasil S/ A, no sentido da utilização total ou parcial de depósito, conforme a opção.
A R~partição do Impôsto de Renda promoverá, junto à agência do Banco do Brasil S/A,
a conversão de 50% do depósito em renda tributária (liberado o saldo para devolução
ao depositante), se, dentro do prazo em foco, a pessoa física vendedora, promitente
vendedora ou cedente não efetivar a opção de que se trata (art. 99 e seu parágrafo
único do Decreto n.O 55.866/65 e art. 147 e seu parágrafo único do Decreta n.O 58.400/66).
Veja-se, nesta publicação, a O.S. n." 24/64, do DIR, discipllnando a correção monetária do valor das propriedades imóveis, das pessoas fisicas, para os efeitos da tributação.

LEGISLAÇÃO

D.L. n. o 9.330/46 - arts. 1.0 a 8.0.
Lei n.o 154/47 - art. 24 e parágrafo único; art. 25; art. 27.
Dec. n.o 24.239/47 - arts. 92 a 95, suas alíneas, incisos e parágrafos.
Lei n. o 1.473/51 - art. 4.0.
Lei n. o 2.354/54 - art. 33.
Dec. n.o 36.597/54
arts. 1.0 a 3.0.
Dec. n.o 36.773/55 - arts. 92 a 95, suas alíneas, incisos e parágrafos;
art. 147.
Lei n. o 2.786/56 - art. 4.0.
Dec. n.o 40.702/56 - arts. 92 a 95, suas alíneas, incisos e parágrafos;
art. 104, parágrafo único; art. 147.
Lei n.o 3.470/58 - art. 4.0 e parágrafos; art. 5.0; art. 6.0 e parágrafos; art. 7.° e parágrafo único; art. 8.0 e seu parágrafo único; art. 9.°; art. 79; art. 80; art. 81 e parágrafos; art. 96 e seu parágrafo único.
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Dec. n. o 47.373/59 Lei n. O 3.995/61 Lei n. O 4.116/62 Lei n. o 4.131/62 Lei n. O 4.154/62 Dec. n. o 51.900/63
Lei n. o 4.357/64 Lei n.o 4.380/64 Lei n. o 4.390/64 Lei n. o 4.481/64 Dec. n. o 54.252/64
Dec. n. o 54.333/64
Lei n. o 4.504/64 Lei n. O 4.506/64 Lei n. o 4.591/64 Lei n. o 4.593/64 Dec. n. o 55.866/65

arts. 92 a 95, suas
art. 105, § 2.°; art.
art. 35, §§ 1.0 e 2.0.
art. 7.0; art. 16; art.
art. 43; art. 46; art.
art. 21 e parágrafos.
- arts. 92 a 95; arts.
e suas alíneas.
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alíneas, incisos e parágrafos;
147; art. 206 e suas alíneas.
17.
59.
105, § 2.°; art. 147; art. 206

art. 3.0, §§ 8.0 a 12; art. 4.0 e parágrafos.
art. 5.0 e parágrafos; art. 6.0, alíneas e parágrafo
único; art. 57 e alíneas; art. 58 e parágrafo único.
art. 1.0 (43 da Lei n. o 4.131/62).
art. 2.°; art. 10.
- todo.
- art. 1.0; art. 2.0; art. 3.0; art. 4.0; art. 11.
art. 109, § 3.0; art. 125; art. 128.
art. 3.0, parágrafo único; art. 41, §§ 2.0 e 3.0;
art. 90.
art. 46; art. 47; art. 70.
art. 36; art. 38.
- arts. 83 a 102, suas alíneas, itens e parágrafos;
art. 186, § 3.0; art. 229, 1.0, parágrafo único, g
e h; art. 361, a a e e parágrafos; art. 406; art. 407;
art. 412, alíneas e parágrafo único; art. 413; art.
435.

Lei n. o 4.728/65 - arts. 62 a 64.
Dec. n. o 56.720/65 - art. 1.0 (art. 14, § 8.0, do Dec. n.o 55.866/65).
Lei n. o 4.862/65 - art. 8.0, parágrafo único; art. 9.0.
Lei n. o 4.863/65 - art. 28.
Dec. n. o 57.585/66 - todo.
Dec. n. o 58.400/66 - art. 16, § 7.°; arts. 129 a 150, alíneas e parágrafos;
art. 248, §§ 3.0 e 4.0; art. 292, 1.0; art. 293, g e h;
art. 298, parágrafo único; art. 446, a a e e parágrafos; art. 500, alíneas e parágrafo único; art.
501.

NOTA:

Sôbre o assunto convém consultar a Emenda Constitucional n.O 18, de 1-12-1965
(D.a. de 6-12-1965).
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IH a)

PRAZOS PARA RECOLHIMENTO
No caso de escritura definitiva .,. . . . . . . . ..

até a data da
escritura.

VIGÊNCIA: de 14-6-1946 até

b)

No caso de promessa de compra e venda ou
cessão de direitos de promessa de compra e
venda:
1)

quando houver quitação de preço.

até a data da
escritura.

VIGÊNCIA: de 13-1-1959 até
2)

quando o pagamento do preço se
fizer em parcelas, no caso de operação contratada até 16 de julho de
1964 - contado da data do pagamento da úW.ma prestação. ....... 30 dias.

VIGÊNCIA: de 13-1-1959 até
3)

quando o pagamento do preço se
fizer em parcelas, no caso de operação contratada a partir de 17 de
julho de 1964 - pagamento do impô.:;to sem correção monetária. .... antes de receber o alienante
70 í~ do preço
da venda.

VIGÊNCIA: de 17-7-1964 até

c)

1-1'0 caso de incorporação de imóvel ao capital

de:
1)

sociedades por ações:
Contado da data da assembléia geral que deliberar sôbre a incorporação. ............................. 30 dias.

VIGÊNCIA: de 30-11-1962 até
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2)
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sociedades dos demais tipos:
Contado da data do respectivo registro contábil, ou escritura pública. 30 dias.

VIGÊNCIA: de 30-11-1962 até
NOTA:
Antes de expressamente previsto o prazo para recolhimento nos casos da espécie
(incorporação de Imóveis aO' capital de sociedade). prevalecia o relativo ao de rendimentos de ações ou o prazo geral.

IV -

TAXAS
a)

Lucros obtidos por quaisquer pessoas físicas

de 14-6-1946 até 31-12-1951 ....... ,
de 1-1-1952 até 31-12-1958 ........
de 1-1-1959 até 31-12-1962 · ....... , ......
de 1-1-1963 até 31-12-1964 · ... ............
de 1-1-1965 até 31-12-1965 · ........ ......
de 1-1-1966 até 31-12-1966 · ................
,

"

8%
10%
15%
15'),
15%
10%

+

1%

NOTAS:
1)
2)

3)
4)

A taxa acrescida, de 3%, no período de 1-1-1963 até 31-12-1964, é a tradução do adIcional de 20<;;' sõbre o impõsto (de 15';;), mandado cobrar, como impõsto também,
pelo art. 21, da Lei n." 4.154/62.
A partir de 16-7-1965, data em que entrou em vigor a Lei n.O 4.728, na alienação,
promessa de alienação ou transí'erência de direito à aquisição de imóveis, quando o
adquirente fôr &ociedade que tenha por objetivo a compra e venda de imóveis construídos ou em construção, etc., a pessoa física que alienar ou prometer alienar o
imôvel, ceder ou prometer ceder o direito à sua aquisição. ficará sujeita ao impôsto
sóbre lucro ímobiliário, à taxa de 5% (ver, também, notas 6 e 7 NOTAS SôBRE
DIVERSOS) .
A taxa foi recluzida de 15';', para 100j;" n. partir de 1-1-1966, em virtude do determinado
no artigo 9." da Lei n." 4.862, de 29-11-1965, publicada em 30-11-1965.
No ano de 1966, à vista do determinado no artigo 28, da Lei n." 4.863, de 29-11-1965
I D.a. de 30-11-1965), o impôsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na
forma de regulamento a ser baixado pela Poder Executivo.
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b)

Lucros obtidos pelas pessoas físicas que explorem, habitual e
profissionalmente, operações imobiliárias
de 13-1-1959 até 31-12-1962 ...............
25%
de 1-1-1963 até 31-12-1964 ................. 25%
5%

+

NOTAS:
A taxa acrescida, de 5%, no períoclo de 1-1-1963 até 31-12-1964, é a tradução do adicional de 20<;0 sõbre o impústo (de 25',ó) , mandado cobrar pelo art. 21, da Lei número 4.154, de 23-11-1962.
A tributação pela taxa de 25%, por fôrça do art. 4.°, § 4.° da Lei n.O 3.470/58, só
prevaleceu no caso de operações contratadas a partir de 13-1-1959 até 31-12-1964.
A partir de 1-1-1965, as pessoas físicas que operem habitual e profissionalmente com
imóveis passaram a ser considerados como emptêsas individuais, sendo tributadas
como pessoas jurídicas. As operações contratadas até 31-12-1964, mesmo que posteriormente liquidadas, ficam subordinadas ao regime anterior, instituído pelo art. 81
da Lei n," 3.470/58 (Lei n.o 4.506/64 - art. 41, §§ 2.° e 3.°).
O impôsto sôbre lucro imobiliário não incide nas transações cujo alienante fõr conside!ado emprêsa individual (art. 16, § 7.°, do Dec. n.O 58.400/66).

1)
2)
3)

4)

c)

Lucros auferidos por pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas
no exterior

de 27-9-1962 até 31-12-1962
de 1-1-1963 até 10- 9-1964
de 11-9-1964 até 31-12-1964
de 1-1-1965 até 31-12-1965
de 1-1-1966 até 31-12-1966

.................

o

••••••

o

•••••••••

.................

28%
28%
25%
25%
25%

+ 5%
+ 5%
+ 2,5%

NOTAS:
1)
2)
3)

4)
5)

Anteriormente ao advento da Lei n." 4.131/62, o lucro imobiliário de residentes ou
domiciliados no exterior estava sujeito à tributação às taxas normais aplicáveis aos
rendimentos auferidos por aquêle tipo de contribuintes.
A taxa de 5',á, acrescida à principal, no períOdO de 1-1-1963 a 31-12-1964, é o adicional
(impôsto também) instituído pelo art. 19, § 3.°, da Lei n.O 4.154/62.
Aplicavam-se ao rendimento em foco, enquanto vigorou o art. 43, da Lei n.O 4.131/il2,
ou seja, de 1-1-1963 até 10-9-1964, as taxas principal e adicional indicadas na nota
anterior, porque eram as correspondentes aos dividendos de ações ao portador e porque assim foi determinado pelo art. 46, da lei citada.
Com a nova redação dada ao referido art. 43, da L·ei n." 4.131/62, pela Lei n.O 4.390/64
(publicadC1 em 11-9-1964), passou a ser aplicável à espécie a taxa normal, incidente
sõbre rendimentos de domiciliados no exterior.
No ano de 1966, à vista do determinado no artigo 28, da Lei n.o 4.863, de 29-11-1965
(D.a. de 30-11-1965), o impõsto de renda será cobrado com um adicional de 10% na
farma do Regulamento baixado pelo Decreto n.O 57.585, de 6-1-1966 (D.a. de 7-1-19~6),
nesta publicação.
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IV - 1 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EMENDAS
CONSTITUCIONAIS
'" Nesta publicação.
CONSTITUIÇAO FEDERAL de 18-9-1946 -- m.a. de 19, reproduzida no D.a.
de 25-9 e 15-10-1946)
-- Royalties elou rendimentos de assistência técnica, científica, administrativ:l

e semelhantes, pagos a domiciliados no exterior.
-- art. 141, §§ 17 e 18.
-- Remuneração de assalariados.
art. 95, IH; art. 203.
EMENDAS CONSTITUCIONAIS

"

7, de 22-5-1964 -- (D.a. de 22-5-1964)
-- Suspende, provisoriamente e em parte, a vigência do art. 141,
da Constituição.

§

34

9, de 22-7-1964 -- m.a. de 24-7-1964)
-- O artigo 3. 0 dá nova redação ao artigo 203 da Constituição Federal.
10, de 10-11-1964 -- (D.a. de 11-11-1964)
-- Acrescenta parágrafo ao art. 147 da Constituição Federal, estabelecendo que a União poderá desapropriar propriedade territorial rural,
mediante pagamento da prévia e justa indenização em títulos especiais com cláusula de correção monetária, segundo índices fixados
pelo CNE.
18, de 1-12-1965 -- m.a. de 6-12-1965)
-- Sistema tributário nacional. Impostos -- dispOSições gerais -- si comércio exterior -- si o patrimônio e a renda -- si produção e circulação -- especiais. Taxas -- contribuições de melhoria e distribuição das receitas tributárias.

EMENDA CONSTITUCIONAL N.O 7, DE 22.-5-1964 -

(D.O. de 22-5-1964)

Suspende, provisàriamente e em parte, a vigência do art. 141, § 34 da Constituição.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam, nos
têrmos do art. 3.0 do Ato Institucional e art. 217, § 4.°, da Constituição, a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. único. A vigência do parágrafo 34 do art. 141 da Constituição Federal,
na parte em que exige a prévia autorização orçamentária para a cobrança de
tributo em cada exercício, fica suspensa até 31 de dezembro de 1964.
Brasília, em 22 de maio de 1964.
A Mesa do Senado Federal
AUTO de Moura Andrade

Presidente
Camilo Nogueira da Gama

Vice-Presidente
Dinart Mariz
1.0 Secretário
Gilberto Marinho

2.0 Secretário
Cattete Pinheiro

3.° Secretário em exercício
Guido Mondin

4.0 Secretário em exercício
A Mesa da Câmara dos Deputados
Ranieri Mazzilli

Presidente
Affonso Celso

Vice-Presidente
Lenoir Vargas

2.° Vice-Presidente
José Bonifácio
1.0 Secretário
Henrique La Rocque

2.° Secretário
Aniz Badra

3.° Secretário
Dirceu Cardoso

4.0 Secretário em exercício
CONGRESSO NACIONAL
As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam, nos
têrmos do art. 217, § 4.°, da Constituição, a seguinte Emenda Constitucional:

MANUAL DO IMPÔS TO DE RENDA NA FONTE-IV-l

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 9 -

241

(D.O. de 24 de julho de 1964)

Art. 3.° O parágrafo 'único do art. 132 e os arts. 138 e 203 da Constituição
passam a ter a seguinte redação:

Art. 203. Nenhum impàsto gravará diretamente os direitos do autor, nem
a remuneração de professàres e jornalistas, excetuando-se da isenção os impostos gerais (art. 15, n.o IV).

Brasília, em 22 de julho de 1964.

A Mesa do Senado Federal
Moura Andrade

Presidente
Nogueira da Gama

Vice-Presiden te
Dinarte Mariz
1.0 Secretário
Gilberto Marinho

2.° Secretário
Adalberto Senna

3.0 Secretário
Cattete Pinheiro

4.° Secretário

A Mesa da Câmara dos Deputados
Ranieri Mazzilli

Presidente
Affonso Celso
1.0 Vice-Presidente
Lenoir Vargas

2.° Vice-Presidente
José Bonifácio
1.0 Secretário
Henrique La Rocque

2.0 Secretário
Aniz Badra

3.° Secretário
Rubem Alves

4.° Secretário

IV - 2 - LEIS
':' Nesta publicação.
25, de 30-12-1891 - (D.a. de 1-1-1892)
- Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do Brasil para
o exercício de 1892, e dá outras providências.
2.559, de 22-7-1897 - (D.a. de 19-8-1897)
- Aprova o regulamento para a cobrança do impôsto sôbre dividendos
dos bancos, companhias e sociedades anônimas.
2.321, de 30-12-1910 - (D.a. de 31-12-1910)
- Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do Brasil para
o exercício de 1911 e dá outras providências.
3.979, de 31-12-1919 - (D.a. de 1-1-1920)
- Orça a receita geral da Rep'ública dos Estados Unidos do Brasil para
o exercício de 1920.
4.230, de 31-12-1920 - (D.a. de 2-1-1921)
- Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do Brasil para
o exercício de 1921.
4.440, de 31-12-1921 - (D.a. de 1-1-1922)
- Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do Brasil para
o exercício de 1922.
4.625, de 31-12-1922 - (D.a. de 2-1-1923)
- Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do Brasil para
o exercício de 1923.
4.783, de 31-12-1923 - (D.a. de 2-1-1924)
- Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do Brasil para
o exercício de 1924.
4.984, de 31-12-1925 - (D.a. de 2-1-1926)
- Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do Brasil para
o exercício de 1926.
183, de 13-1-1936 - (D.a. de 16-1-1936)
- Concede abono provisório de vencimentos a todo funcionalismo civil
da União e dá outras providências.
154, de 25-11-1947 - (D.a. de 27 retif. 29-11-1947)
- Altera dispositivos da legislação do impôsto de renda.
986, de 20-12-1949 - (D.a. de 22-12-1949)
- Dá nova redação ao parágrafo 2.° do art. 24 da Lei n.O 154, de 25
de novembro de 1947.
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1.473, de 24-11-1951 - (D.O. de 24 retif. 26-11-1951)
- Dispõe sôbre recursos financeiros para a Fundação da Casa Popular,
altera a lei do sêlo e dá outras providências.
1.474, de 26-11-1951 - (D.O. de 26 retif. 28 e 30-11-1951)
- Modifica a legislação do impôsto sôbre a renda.
1.628, de 20-6-1952 - (D.O. de 20-6-1952)
- Dispõe sôbre a restituição dos adicionais criados pelo art. 3.° da
Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951, e fixa a respectiva bonificação; autoriza a emissão de obrigações da Dívida Pública Federa):
cria o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico; abre crédito
especial e dá outras providências.
1.772, de 18-12-1952 - (D.O. de 22-12-1952)
- Prorroga o prazo estipulado nos parágrafos 2.° e 3.°, letra h, do artigo 1.0 da Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951.
2.136, de 14-12-1953 - (D.O. de 18-12-1953)
- Dispõe sôbre os encargos de família que podem ser abatidos da renda
bruta para efeito de pagamento do impôsto de renda.
2.354, de 29-11-1954 - (D.O. de 29-11-1954)
- Altera a legislação do impôsto sôbre a renda e dá outras providências.
2.579, de 23-8-1955 - (D.O. de 2 retif. 6-9-1955)
- Concede amparo aos ex-integrantes da Fôrça Expedicionária Brasileira, julgados inválidos ou incapazes definitivamente para o serviço
militar.
2.786, de 21-5-1956 - (D.O. de 24-5-1956)
- Altera a lei sôbre desapropriação por utilidade pública.

* 2.862, de 4-9-1956 -

(D.O. de 5-9-1956)
Altera dispositivo da Lei do Impôsto de Renda, institui a tributação
adicional das pessoas jurídicas sôbre os lucros em relação ao capital
social e às reservas e dá outras providências.

2.973, de 26-11-1956 - (D. O. de 26-11-1956)
- Prorroga a vigência das medidas de ordem financeira relacionadas
com a execução do Plano de Desenvolvimento Econômico, previstas
nas Leis n.O' 1.474, de 26 de novembro de 1951 e 1.628, de 20 de junho de 1952 e dá outras providências.
3.470, de 28-11-1958 - (D.O. de 28-11-1958)
- Altera a legislação do impôsto de renda e dá outras providências.
3.519, de 30-12-1958 - (D.O. de 30-12-1958)
- Modifica a Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo, baixada com
o Decreto n.o 32.392, de 9 de março de 1953, e dá outras providências.
3.520, de 30-12-1958 - (D.O. de 30-12-1958)
- Altera a legislação do impôsto de consumo e dá outras providências.
3.553, de 27-4-1959 - (D.O. de 27-4-1959)
- Altera a legislação do impôsto de renda.
3.807, de 26-8-1960 - (D.O. da 5-9-1960)
- Dispõe sôbre a Lei Orgânica da Previdência SOcial.
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3.898, de 19-5-1961 -

-

(D.O. de 21-12-1961)
Isenta do pagamento do impôsto de renda os vencimentos e salários
de qualquer natureza até o limite igual a cinco vêzes o maior salário
mínimo vigente no País.

3.995, de 14-12-1961 -

-

(D.O. de 21-12-1961)
Aprova o Plano-Diretor da SUDENE, para o ano de 1961, e dá outras
providências.

4.069, de 11-6-1962 -

-

(D.O. de 15 retif. 18-6-1962)
Fixa novos valôres para os vencimentos dos servidores da União, institui empréstimo compulsório e altera a legislação do impôsto de
renda, autoriza emissão de títulos de recuperação financeira, modidifica legislação sôbre emissão de letras e obrigações do Tesouro Nacional e dá outras providências.

4.069-B, de 12-6-1962 -

-

(D.O. de 22 retif. 26-6-1962)
Assegura isenção do impôsto de renda e adicional de renda às indústrias de beneficiamento e de artefatos de borracha, e às de beneficiamento e tecelagem de juta, localizadas na Amazônia.

* 4.116, de 27-8-1962 -

(D.O. de 27 retif. 29-8-1962)
Dispõe sôbre a regulamentação do exercício da Profissão de Corretor de Imóveis.

" 4.131, de 3-9-1962 -- (D.O. de 27 retif. 28-9-1962)

-

Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valôres para o exterior e dá outras providências.

4.140, de 21-9-1962 -

-

(D.O. de 28-9 retif. 2-10-1962)
Altera as alíneas b e c do artigo 580 do Decreto-lei n.O 5.452, de
1.0 de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), e dá outras
prividências.

4.154, de 28-11-1962 -

-

(D.O. de 30-11-1962)
Dispõe sôbre a legislação de rendas e proventos de qualquer natureza.

4.155, de 28-11-1962 -

-

(D.O. de 30-11-1962)
Estabelece nor111"S para restituição de receitas, autoriza a reorganização interna das Repartições arrecadadoras e dá outras providências.

4.239, de 27-6-1963 -

-

(D.O. de 12-7-1963)
Aprova o Plano-Diretor do Desenvolvimento do Nordeste para os
anos de 1963, 1964 e 1965, e dá outras providências.

4.242, de 17-7-1963 -

-

(D.O. de 18-7-1963)
Fixa novos valôres para os vencimentos dos servidores do Poder
Executivo, Civis e Militares; institui o empréstimo compulsório; cria
o Fundo Nacional de Investimentos e dá outras providências.

4.269, de 22-10-1963 -

-

(D.O. de 24-10 retif. 11-11-1963)
Dá nova redação ao art. 19 da Lei n.O 4.154, de 28 de dezembro de

1962.
(D.O. de 30-4-1964)
Dispõe sôbre o prazo para declaração do impôsto de renda e dá outras providências.

4.329, de 30-4-1964

-

4.357, de 16-7-1964 -

-

(D.O. de 17 retif. 22-7-1964)
Aut:Jriza a emissão de Obrigações do Tesouro Nacional, altera a legislação do impôsto sôbre a renda, e dá outras providências.
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4.380, de 21-8-1964 - (D.a. de 11-9-1964)
- Institui a correção monetária nos contratos imobiliários de interêsse social, o sistema financeiro para aquisição da casa própria,
cria o Banco Nacional da Habitação, Sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras Imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e Urbanizmo e dá outras providências.
4.388, de 28-8-1964 - (D.a. de 31-8-1964)
- Modifica a legislação dos impostos de consumo e do sêlo e dá outras
providências.
4.390, de 29-8-1964 - (D.a. de 11 retif. 18-9-1964)
- Altera a Lei n.o 4.131, de 3-9-62, e dá outras providências.

·r,

4.428, de 14-10-1964 (D.a. de 16-10-1964)
- Autoriza as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás a adquirir, por compra, ações de emprêsas concessionárias de serviços
públicos que menciona e dá outras providências.

* 4.480, de 14-11-1964 -

(D. a. de 17 retif. 30-11-1964)
Regula a tributação, pelo impósto de renda, dos direitos de autor, da
remuneração de professóres e jornalistas e dos vencimentos dos magistrados.

-

" 4.481, de 14-11-1964 -- (D.a. de 17-11-1964)
- Altera disposições das Leis n.'" 4.357, de 16-7-64 e 4.388, de 28-8-64.
4.504, de 30-11-1964 -- (D.a. de 30-11-1964)
- Dispõe sóbre o Estatuto da Terra e dá outras providências.
4.506, de 30-11-1964 - (D.a. de 30-11-1964)
- Dispõe o impósto que recai sóbre as rendas e proventos de qualquer
natureza.

*

4.591, de 16-12-1964 - (D.a. de 21-12-1964)
- Dispõe sôbre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias.

* 4.593, de 29-12-1964 -

(D.a. de 5-1-1965)
Disciplina a desapropriação para as obras de combate às sêcas do
Nordeste.

* 4.602, de 18-3-1965 -

(D.a. de 23-3-1965)
Dispõe sóbre a fixação de coeficientes de correção monetária para
os efeitos legais.

*

4.621, de 30-4-1965 - (D.a. de 30-4-1965)
- Dispõe sôbre a subscrição compulsória de Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional pelas pessoas que p.ercebem remuneração classificável na cédula "C" de rendimentos, e dá outras providências.

*

4.663, de 3-6-1965 (D.O. de 4-6 retif. 24-9-1965)
Cria estímulos ao aumento da produtividade e à contenção dt' preços
e dá outras providências.

* 4.728, de 14-7-1965 -

(D.a. de 16-7-1965)
Disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu
desen vol vimen to.
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* 4.729, de 14-7-1965 -

<D.O. de 19-7-1965)
Define o crime de sonegação fiscal e dá outras providências.

4.749, de 12-8-1965 - <D.O. de 13-8-1965)
- Dispõe sôbre o pagamento da gratificação prevista na Lei n.o 4.090,
de 13-7-1962 (parcelamento do 13.0 salário).
4.771, de 15-9-1965 - (D.O. de 16-9-1965)
- Institui o nôvo Código Florestal.
4.862, de 29-11-1965 - <D.O. de 30-11-1965)
- Altera a legislação do impôsto de renda, adota diversas medidas de
ordem fiscal e fazendária, e dá outras providências.
4.863, de 29-11-1965 - (D.O. de 30-11-1965)
- Reajusta os vencimentos dos servidores CIVIS e militares, altera as
alíquotas dos impostos de renda, importação, consumo e sêlo e a
quota de previdência social, unifica contribuições baseadas nas fõlhas
de salários e dá outras providências.
4.864, de 29-11-1965 -- (D.O. de 30-11-1965 - SupU
- Cria medidas de estímulos à indústria de construção civil.
4.869, de 1-12-1965 - <D.O. de 2-12-1965)
- Aprova o Plano-Diretor do Desenvolvimento do Nordeste para os anos
de 1966, 1967 e 1968, e dá outras providências.
4.898, de 9-12-1965 - (D.O. de 13-12-1965)
- Regula o Direito de Representação e o Processo de Responsabilidade
Administrativa Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade.

LEI N.o 2.862, DE 4 DE SETEMBRO DE 1956 -

(D.O. de 5-9-1956)

Altera dispositivos da Lei do Impôs to de Renda, institui a tributação adicional
das pessoas jurídicas sôbre os lucros em relação ao capital social e às reservas
e dá outras providências.

Transcrevem-se o art. 5.°, suas alíneas e parágrafos.
Art. 5.° - Até 31 de outubro de 1956, as pessoas jurídicas, ... vetado ...
poderão elevar o capital mediante a reavaliação do ativo imobilizado, adquirida
até 31 de dezembro de 1950, bem como a incorporação de reservas tributáveis,
constituídas até 31 de dezembro de 1955, observadas as seguintes condições:
a) o coeficiente de reavaliação será:
para
para
para
para
para
para
para
para
para

os
os
os
os
os
os
os
os
os

bens
bens
bens
bens
bens
bens
bens
bens
bens

adquiridos
adquiridos
adquiridos
adquiridos
adquiridos
adquiridos
adquiridos
adquiridos
adquiridos

antes de 1929 de 1930 a 1934 de 1935 a 1937 de 1938 a 1939 de 1940 a 1942 de 1943 a 1944 de 1945 a 1946 de 1947 a 1948 de 1949 a 1950 -

10;
9;
8;
7;
6;
5;
4;
3;
2.

b) Os rendimentos resultantes do aumento de capital pela forma estabelecida neste artigo, excepcionalmente, serão tributados apenas na fonte à razão
de 10% (dez por ceto) pela reavaliação e à razão de 12% (doze por cento) pela
incorporação de reservas, ficando isentos de qualquer outro impôsto, sôbre os
mesmos rendimentos, os titulares, sócios ou acionistas da pessoa jurídica que
os tenha distribuído;
c) Os coeficientes de reavaliação fixados na letra a dêste artigo serão
aplicados ao valor do custo dos bens reavaliados; se tais bens já houverem Sido
reavaliados anteriormente, somente será incluída no regime dêste artigo a diferença entre o resultado da reavaliação anterior, e o da que se fizer nos têrmos
desta lei;
d) Os aumentos de capital realizados com a utilização de fundos de reserva constituídos mediante reavaliação do ativo imobilizado sob o regime do
Decreto-lei n.o 9.407, de 27 de junho de 1946, ou de acôrdo com o disposto no
item I da letra h do § 1.0 do art. 43 do Regulamento do Impôsto de Renda em
vigor (Lei n.O 154, de 25 de novembro de 1947). ficarão sujeitos ao impôsto
previsto na letra b dêste artigo para os casos de aumento do capital com a
reavaliação do ativo;
e) O montante da reavaliação não será, em tempo algum, computado para
os efeitos das depreciações ou amortizações previstas na legislação do impôsto
de renda, ficando a pessoa jurídica obrigada a destacar na sua contabilidade o
valor da reavaliação dos bens.
§ 1.0 - Salvo os casos de morte ou falência, as firmas individuais e sociedades não poderão diminuir o capital, incorporar-se a outras, fundir-se, dissolver-se ou extinguir-se antes de decorridos 3 (três) anos da data da reavaliação,
sem o pagamento do impôsto pelas taxas normais.
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§ 2.° O impôsto excepcional previsto neste artigo será recolhido, como ônus
da pessoa jurídica, à repartição competente, mediante guia:
a) no caso de reavaliação em 36 (trinta e seis) prestações mensais, sendo
a primeira equivalente a 30% (trinta por cento) do impôsto devido;
b) na incorporação de reservas, em 30 (trinta) prestações mensais, sendo
a primeira equivalente a 1/3 (um têrçol do impôsto devido.

*

3.0 - Não será admitido como dedução para efeito de apuração do lucro
tributável na p[)ssoa jurídica, o impósto a que se refere a alínea b do parágrafo
anterior.
§ 4.° - A primeira prestação deverá ser recolhida dentro do mês seguinte
ao da realização da assembléia-geral que houver aprovado o aumento do capital,
no caso das sociedades anônimas, ou da alteração do contrato, no caso das demais sociedades, ou, ainda, da contabilização do aumento do capital, se se tratar de firma individual, as prestações restantes, iguais e sucessivas, serão pagas
dentro dos me,ses subseqüentes.
§ 5.° - Admitir-se-á o atraso no recolhimento das prestações restantes, até
quatro meses, mediante o pagamento da multa de mora regulamentar; atraso
maior importará na perda dos benefícios dêste artigo, salvo nos casos de absoluta impOSSibilidade do pagamento, a juízo exclusivo do Ministro da Fazenda,
que poderá autorizar a redução do reajustamento do capital na proporção do
impôsto que já houver sido pago.
§ 6.° A falta de pagamento da primeira prestação dentro do prazo fixado,
ou a inobserváncia do disposto no § 1.0 dêste artigo, importará na cobrança do
impôsto devido ppla pessoa jurídica e pelas pessoas físicas ou na fonte, segundo
as taxas normais.
§ 7.° -- A alienação dos bens reavaliados, nos 5 (cinco) anos seguintes, contados da d:;,t::l da reavaliaçào, sujeitará a pessoa jurídica e os beneficiários ao
pagamento do impôsto às taxas normais, em relação aos bens alienados, ressalvado o disposto no § 1.0 dêste artigo.
§ 8.° - Serão excluídas do rendimento tributável, nos casos de aumento de
capital mediante a incorporação de reservas de acôrdo com êste artigo, as quantias corresp:mdentes às ações nominativas ou cotas de capital distribuídas a
entidades que gozem de isenção estabelecida no art. 28 do Regulamento do
Imposto de Renda em vigor.

§ 9.° - Não sofrerão nova tributação proporcional e complementar, ou na
fonte, os aumentos de capital das pessoas jurídicas mediante aument.o do valor
do ativo decorrente dos aumentos de capital realizados nos têrmos dêste artigo por sociedades das q'..:ais sejam acionistas ou sócias, bem como as ações novas
ou cotas distribuídas em virtude daqueles aumentos de capital.
§ 10 Ficam isentas do impôsto de que trata a alínea b dêste artigo as
participações dos governos da União, dos Estados e dos Municípios, inclusive as
das suas autarquias, nos aumentos de capital realizados pela forma estabelecida
nesta lei.

Art. 32 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
a:, disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1956; 135.° da Independência e 68.°
da República.

aI

JUSCELINO KUBITSCHEK

José Maria Alkmim
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(D.O. de 27-8-62; reto no D.O.

Dispõe sôbre a regulamentação do exercício da Profissão de Corretor de Imóveis.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu, Auro Soares Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. promulgo nos têrmos do art. 70, § 4.° da
Constituição Federal, a seguinte lei:

Art. 7.° - Sómente os Corretores de Imóveis e as pessoas jurídicas, legalmente habilitados, poderão receber remuneração como mediadores na venda,
compra, permuta ou locação de imóveis, sendo, para isso, obrigados a manterem
escrituração dos negócios a seu cargo.

Art. 16 - Aos corretores de imóveis serão aplicadas pelos Conselhos Regionais com recurso voluntário para o Conselho Federal, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, as seguintes sanções disciplinares:
a)
b)
c)
d)
e)

advertência particular;
advertência pública;
multa até Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros);
suspensão do exercício da profissão até um ano;
cancelamento do registro com apreensão da carteira profissional.

§ 1.0 - Na determinação da sanção aplicável orientar-se-á o Conselho pelas
circunstâncias de cada caso, de modo a considerar grave ou leve a falta.
§ 2.° A multa será imposta por forma acumulada ou não com as demais
sanções e subirá ao dôbro, na hiPótese de reincidência na mesma falta.
Art. 17 - Constituem faltas no exercício da profissão de Corretor de
Imóveis:

1 - prejudicar, por dolo ou culpa, interêsses confiados aos seus cuidados.
2 - auxiliar, ou por qualquer meio facilitar o exercício da profissão aos
que estiverem proibidos, impedidos ou não habilitados para exercê-la.
3 - praticar qualquer dos atos previstos no art. 8.° desta lei.
4 - promover ou facilitar a terceiros transações ilícitas ou que por qualquer forma prejudiquem interêsses da Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal.
5 - violar o sigilo profissional.
6 - negar aos comitentes prestação de contas ou recibos de quantias ou
documentos que pelos mesmos tenham sido entregues, para qualquer fim.
7 - recusar a apresentação de carteira profissional, quando couber.

Art. 21 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as dispOsições em contrário.
Brasília, em 27 de agôsto de 1962; 141.° da Independência e 74.° da República.
a)

AURO MOURA ANDRADE
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LEI N.O 4.131, DE 3 DE SETEMBRO DE 1962 * -

(D.O. de 27-9-62)

Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valôres para o
exterior e dá outras providências.

Faço saber que o Congresso Nacional decretou, o Presidente da República
sancionou, nos têrmos do § 2.° do art. 70 da Con.stituição Federal, e eu, Aura
Moura Andrade, Presidente do Senado Federal, promulgo, de acôrdo com o
disposto no § 4.° do mesmo artigo da Constituição, a seguinte lei:

Art. 9.° - As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências
para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, "royalties",
assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, deverão submeter
aos órgãos competentes da SUMOC e da Divisão de Impôsto Sôbre a Renda, os
contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a
remessa.
Parágrafo único - As remessas para o exterior dependem do registro da
emprêsa na SUMOC e de prova do pagamento do impôs to de renda que fôr
devido.

Art. 11 - A transferência para o pagamento de "royalties" devidos por patentes de invenção, marcas de indústria e comércio ou outros títulos da mesma
espécie, depende de prova, da parte do interessado, de que os respectivos privilégios não caducaram no país de origem.
Art. 12 - As somas das quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de patentes de invenção, ou uso de marcas de indústria e de comércio e por
8.!3sistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto n.o 47.373, de
7 de dezembro de 1959, até o limite máximo de cinco por cento (5 %) da receita
bruta do produto fabricado ou vendido.
§ 1.0 Serão estabelecidos e revistos periàdicamente, mediante ato do Ministro da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que
se refere êste artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos
em grupos, segundo o grau de essencialidade.
~ 2.° As deduções de que êste artigo trata serão admitidas quando comprovadas as despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, desde que efetivamente prestados tais serviços, bem como mediante o
contrato de cessão ou licença de uso de marcas e de patentes de invenção regularmente registrado no País, de acôrdo com as prescrições do Código de P~oprie
da de Industrial.
§ 3.° - As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, sàmente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos do funcionamento da emprêsa ou da introdução de processo especial de prOdução, quando
demonstrada sua necessidade, podendo êste prazo ser prorrogado até mais cinco
anos, por autorização do Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito.
Art. 13 - Serão considerados, como lucros distribuídos e tributados, de acôrdo com os arts. 43 e 44, as quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de patentes de invenção e por assistência técnica, científica, administrativa
ou semelhante, que não satisfizerem as condições ou excederem os limites previstos no artigo anterior.

* (Alterada pela Lei n,u 4.390, de 29-8-64 -- D.a. de 11-9-64.)
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Parágrafo único - Também será tributado de acôrdo com os arts. 43 e 44,
o total das quantias devidas a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou sediadas
no exterior, a título de uso de marcas de indústria e de comércio.
Art. 14 - Não serão permitidas remessas para pagamento de "royalties",
pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio entre
filial ou subsidiária de emprêsa estabelecida no Brasil e sua matriz co~ sede
no exterior ou quando a maioria do capital da emprêsa no Brasil pertença aos
titulares do recebimento dos "royalties" no estrangeiro.
Parágrafo 'únicG - Nos casos de que trata êste artigo não é permitida fi dedução prevista no art. 12 (doze).

Art. 16 - ................................................................ .
Parágrafo único - O Govêrno procurará celebrar, com os Estados e Municípios, acôrdos ou convênios de cooperação fiscal, visando a uma ação coordenada dos contrôles fiscais exercídos pelas repartições federais, estaduais e municipais, a fim de alcançar maior eficiência na fiscalização e arrecadação de quaisquer tributos e na repressão à evasão e sonegação fiscais.

Art. 21 - É obrigatória, nos balanços das emprêsas, inclusive sociedades
anônimas, a discriminação da parcela de capital e dos créditos pertencentes a
pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede no exterior,
registrados na Superintendência da Moeda e do Crédito.
Art. 22 - Igual discriminação será feita na conta de lucros e perdas, para
evidenciar a parcela de lucros, dividendos, juros e outros quaisquer proventos
atribuídos a pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede
no estrangeiro cujos capitais estejam registrados na Superintendência da Moeda
e do Crédito.

Art. 41 - Estão sujeitos aos descontos de impôsto de renda na fonte, nos
têrmos da presente lei, os seguintes rendimentos:
a) os dividendos de ações ao portador e quaisquer bonificações a elas
atribuídas;
b) os interêsses e quaisquer outros rendimentos e proventos de títulos ao
portador, denominados "Partes Beneficiárias" ou "Partes de Fundador";
c) os lucros, dividendos e quaisquer outros benefícios e interêsses de ações
nominativas ou de quaisquer títulos nominativos do capital de pessoas jurídicas
percebidos por pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliadas ou com
sede no exterior, ou por filiais ou subsidiárias de emprêsas estrangeiras.
Art. 42 - As pessoas jurídicas que tenham predominância de capital estrangeiro, ou sejam filiais ou subsidiárias de emprêsa com sede no exterior, fícam sujeitas às normas e às alíquotas do impôsto de renda estabelecidas na
legislação dêste tributo.
Art. 43 - Os lucros e dividendos atribuídos a pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou com sede no exterior ficam sujeitos ao pagamento na fonte do
impôsto sôbre a renda, às taxas que vigorarem para os dividendos devidos às
ações ao portador.
Art. 44 - O referido impôsto será cobrado com um acréscimo de 20% (vinte
por cento) no caso de emprêsas aplicadas em atividades econômicas de menor
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interêsse para a economia nacional, tendo em conta inclusive sua localização,
definidas em decreto do Poder Executivo, mediante audiência do Conselho Nacional de Economia e do Conselho de Superintendência da Moeda e do Crédito.
Art. 45 - Os rendimentos oriundos da exploração de películas cinematográficas, excetuados os dos exibi dores não importadores, ficarão sujeitos ao desconto do impôsto à razão de 40% (quarenta por cento), mas o contribuinte terá
direito a optar pelo depósito no Banco do Brasil, em conta especial, de 40%
(quarenta por cento) do impôsto devido, podendo aplicar esta importância mediante autorização do Grupo Executivo da Indústria Cinematográfica (GEICINE),
criado pelo Decreto n.O 50.278, de 17 de fevereiro de 1961, na produção de filme.s
no País, nos têrmos do Decreto n.O 51.106, de 1.0 de agôsto de 1961.
Art. 46 - Os lucros provenientes da venda de propriedade imóveis inclusive da cessão de direitos, quando o proprietário fôr pessoa física ou jurídica
residente ou com sede no exteri:Jr, ficam sujeitos a impôsto às taxas previstas
pejo art. 43.

Art. 59 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pUblicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1962; 14l.° da Independência e 74.° da República.
a)

AUltO MOURA ANDRADE

LEI N.o 4.390, DE 29 DE AGÔSTO DE 1964 -

m.o. de 11-9-64)

.4.ltera a Lei n.O 4.131, de 3 de setembro de 1962, e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l.0 - Os artigos 4.°, 5.°, 7.°, 9.°, 10, 11, o parágrafo único do art. 25,
artigos 28 e 43, da Lei n.O 4.131, de 3 de setembro de 1962, passam a ter a
seguinte redação:

Art. 9.° - As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências
pam o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, royalties,
assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, deverão submeter
aos órgãos competentes da SUMOC e da Divisão de Impôsto Sôbre a Renda,
os contratos e documentos que forem considerados necessárias para justificar
a remessa.
§ l.0 - As remessas para o exterior dependem do registro da emprêsa na
SUMOC e de prova de pagamento do impôsto de renda que fôr devido.
§ 2.° - Em casos de registros requeridos e ainda não concedidos, nem denegados, a realização das transferências de que trata êste artigo poderá ser
feita dentro de 1 (um) ano, a partir da data desta lei, mediante têrmo de
responsabilidade assinado pelas emprêsas interessadas, prazo êste prorrogável
3 (três) vêzes consecutivas, por ato do Presidente da República, em face de
exposição do Ministro da Fazenda.
§ 3.° - No caso previsto pelo parágrafo anterior, as transferências sempre
dependerão de prova de quitação do Impôsto de Renda.
Art. 11 - Os pedidos de registro de contrato, para efeito de transferências
financeiras para o pagamento de royalties, devido pelo uso de patentes, marcas de indústria e de comércio ou outros títulos da mesma espéCie serão instruídos com certidão probatória da existência e vigência, no Brasil, 'dos respectivos privilégios concedidos pelo Departamento Nacional de Propriedade Indus-
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trial, bem como de documento hábil probatório de que êles não caducaram no
País de origem.
Art. 43 - O montante dos lucros e dividendos líquidos efetivamente reme·tidos a pessoas físicas e jurídicas, residentes ou com sede no exterior, fica sujeito a um impõ.sto suplementar de renda, sempre que a média das remessas,
em um triênio, a partir do ano de 1963, exceder a 12 % (doze por cento) sôbre
o capital e reinvestimentos registrados nos têrmos dos artigos 3.° e 4.° desta lei.
§ 1.0 - O impôsto suplementar de que trata êste artigo será cobrado de
acõrdo com a seguinte tabela:
entre 12% e 15% de lucros sôbre o capital e reinvestimentos - 40% (quarenta por cento);
entre 15% e 25% de lucros - 50% (cinqüenta por cento);
acima de 25% de lucros - 60% (sessenta por cento).
§ 2.° - ltste impôsto suplementar será descontado e recolhido pela fonte
por ocasião de cada remessa que exceder à média trienal referida neste artigo.
Art. 4.° - Dentro de 30 dias o Poder Executivo baixará decreto aprovando
o regulamento para a execução da Lei n.o 4.131, de 3 de setembro de 1962, com
as presentes alterações.
Art. 5.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 29 de agôsto de 1964; 143.0 da Independência e 76.° da República.
a)

H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Gouvêa de Bulhões

LEI N.o 4.480, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1964 de 30-11-64)

m.o. de 17-11-64 retif. no D.O.

Regula a tributação, pelo impôsto de renda, dos direitos de autor, da remuneração de projessôl'es e jornalistas e dos vencimentos dos magistrados.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 - Ficam sujeitas aos impõsto de renda, mediante desconto pelas
fontes pagadoras e inclusão dos rendimentos na declaração da pessoa física
beneficiada, nas cédulas em que couberem as importâncias correspondentes a
direitos de autor e as relativas ao exercício da magistratura ou da profissão
de jornalista ou de professor, devidas a partir de 1.0 de agôsto de 1964.
Art. 2.° - O impôsto de renda, a que estão sujeitos os magistrados, na
forma da legislação vigente, não será superior a dois meses dos seus vencimentos.
Parágrafo único - O pagamento do impôsto na importânCia prevista neste
artigo mediante requerimento, poderá ser feito em duodécimo fazendo-se o
desconto em fôlha.
Art. 3.° - Os rendimentos da propriedade literária, artística e científica,
assim definidos os direitos de autores, compositores, escritores e outros que se
lhe assemelham serão classificados na cédula "D".
Parágrafo único - ... vetado ...
Art. 4.° - Ficam revogadas as disposições dos artigos 15 e 99 da Lei n.O 3.470,
de 28 de novembro de 1958.
Art. 5.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1964; 143.° da Independência e 76.° da República.
a)
H. CASTELLO BRANCO
Octavio Gouvêa de Bulhões
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LEI N.o 4.481, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1964 -

m.o. de 17-11-1964)

Altera disposições das Leis n. O 4.357, de 16 de julho de 1964, e n. o 4.388, de 28
de agôsto de 1964.

O Presidente da Rep'ública
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 - O § 2. 0 do art. 3. 0 da Lei n. O 4.357, de 16 de julho de 1964, fica.
substituído pelo seguinte:
"§ 2. 0 Até 30 de novembro de 1964, as pessoas jurídicas ficam
obrigadas a processar o reajustamento do seu capital sodal, pela correção monetária dos valôres do seu ativo imobilizado, constante do
último balanço, e, dentro do mesmo prazo, deverão efetuar o recolhimento da primeira prestação do impôstoestabelecido no § 7.° ou da
importância, em dÔbro, corresponde:nte ao valor das Obrigações, de
acôrdo com o § 8. 0 ."

Parágrafo 'único - Para a finalidade indicada no § 2. 0 do art. 3.0 da Lei
n. 4.357, de 16 de jUlho de 1964, nos têrmos da presente lei, as assembléias de
acionistas poder-se-ão reunir para deliberar, em primeira convocação, com a
presença de qualquer número de sócios.
Art. 2. 0 - O prazo estabelecido no § 6. 0 do art. 4. 0 da Lei n. o 4.357, de 16
de 16 de julho de 1964, passa a se vencer a 15 de dezembro de 1964.
Art. 3.0 - O prazo indicado na alínea a do § 8.0 do art. 7. 0 da Lei n. o 4.357,
de 16 de julho de 1964, passa a se vencer a 15 de dezembro de 1964.
Art. 4. 0 - O § 7. 0 do art. 7. 0 da Lei n. o 4.357, de 16 de julho de 1964, passa
a vigorar com a seguinte redação:
O

"§ 7. 0 Os débitos fiscais liquidados até 30 de novembro de 1964
gozarão de redução de cinqüellta por cento do valor das multas correspondentes e ficarão excluídos dos efeitos da correção monetária a
que se refere êste artigo."

Art. 5. 0 - Os prazos estabelecidos nas alíneas b e c do § 8. 0 , relativamente
ao pagamento da primeira prestação do débito, e no § 9. 0 do art. 7. 0 da Lei
n. o 4.357, de 16 de julho de 1964, passam a se vencer a 30 de novembro de 1964.
Art. 6. 0 - As disposições dos arts. 4. 0 e 5.° aplicam-se, também, aos débitos
de que trata o art. 8.0 da Lei n. o 4.357, de 16 de julho de 1964.
Art. 7. 0 - O art. 29 da Lei n. o 4.357, de 16 de julho de 1964, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 29 - Para efeito de Impôsto de Renda e da correção monetária prevista pela lei, consideram-se bens imóveis as florestas e as árvores em pé, constantes do ativo das emprêsas industriais de madeiras,
carpintarias, tanoarias, fábricas de papel, de celulose, pastas de madeiras, compensados, laminados e outras similares, desde que adquiridas há mais de três anos, com ou sem terra, mediante escritura pública.
Parágrafo único - Para os fins previstos neste artigo, são considerados bens imóveis as árvores oriundas do reflorestamento."
Art. 8. 0

-

(VETADO.)

Art. 9. - O art. 12 e seus parágrafos da Lei n. o 4.388, de 28 de agôsto de
1964, ficam substituídos pelos seguintes:
0

"Art. 12 - Contar-se-ão em dias corridos os prazos estabelecidos
nas leis e regulamentos fiscais.
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§ 1.0 O prazo para apresentação de defesa ou reclamação contra exigência fiscal de recursos ou pedidos de reconsideração aos Conselhos de Contribuintes e Superior de Tarifa, será de trinta dias corridos.
§ 2.° - Os prazos que se vencerem em sábados, domingos, feriados
ou dias em que não haja expediente nas repartições federais terminarão
no primeiro dia útil seguinte."

Art. 10 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1964; 143.0 da Independência e 76.° da República.
a)

H.

CASTELLO BRANOO

Octavio Gouvêa de Bulhões

LEI N.O 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964 -

(D.O.

de 21-12-64)

Dispõe sôbre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias.

O Presidente da Republica
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 46 - Quando o pagamento do impôsto sôbre lucros imobiliários e respectivos acréscimos e adicionais fór de responsabilidade do vendedor do terreno, será lícito ao adquirente reter o pagamento das últimas prestações anteriores à data-limite em que é lícito pagar, sem reajuste, o referido impôsto e
os adicionais, caso o vendedor não apresente a quitação até 14 dias antes do
vencimento das prestações cujo pagamento torne inferior ao débito fiscal a
parte do preço a ser ainda paga até a referida data-limite.
Parágrafo único - No caso de retenção pelo adquirente, êsse ficará responsável para todos os efeitos perante o Fisco, pelo recolhimento do tributo,
adicionais e acréscimos, inclusive pelos reajustamentos que vier a sofrer o débito
fiscal (VETADO).
Art. 47 - Quando se fixar no contrato que a obrigação do pagamento do
impôsto sôbre lucro imobiliário, acréscimos e adicionais devidos pelO alienante
é transferida ao adquirente, ctever-se-á explicitar o montante que tal obrigação atingiria se sua satisfação se desse na data da escritura.
§ 1.0 - Neste caso, o adquirente será tido, para todos os efeitos, como responsável perante o Fisco.
§ 2.° - Havendo parcela restituível, a restituição será feita ao adquirente e,
se fór o caso, em nome dêste serão emitidas as Obrigações do Tesouro Nacional,
a que se refere o art. 4.° da Lei n.O 4.357, de 16-7-1964.
Art. 70 - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, regovados o Decreto n.o 5.481, de 25 de junho de 1928 e quaisquer disposições em
contrário.
Brasília, 16 de qezembro de 1964; 143.° da Independência e 76.° da República.
a)

H. CASTELLO BRANCO
Milton Soares Campos

LEI N.O 4.593, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1964 -

(D.O.

de 5-1-65)

Disciplina a desapropriação para as obras de combate às sêcas do Nordeste.

O Presidente da Rep'ública
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
...................................... ......................................... .
/
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Art. 36 - Não estão sujeitas ao pagamento do impôsto sôbre o lucro imobiliário as alienações decorrentes de desapropriações previstas nesta lei.

Art. 38 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1964; 143. 0 da Independência e 76.° da Rep'ública.
a)
H. CASTELLO BRANCO
Hugo de Almeida Leme
Octavio Gouvêa de Bulhões
Juarez Távora
Oswaldo Cordeiro de Farias

LEI N.o 4.602, DE 18 DE MARÇO DE 1965 -

lV.O. de 23-3-65)

Dispõe sôbre a fixação de coeficientes de correção monetária para os efeitos
legais.

O Presidente da Republica
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 - Compete privativamente ao Conselho Nacional de Economia a
fixação de índices para aplicação da correção monetária, estipulada em lei.
Parágrafo único - A fixação dêsses índices obedecerá a critérios indicados
em Decreto Executivo, regulamentador desta lei, baixado dentro do prazo de
30 dias.
Art. 2.° - VETADO.
Art. 3. 0 . - O Conselho Nacional de Economia divulgará, amplamente, o estudo completo das revisões empreendidas para a fixação de novos índices.
Art. 4.° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.°- Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1965; 144.° da Independência e 77.° da República.
a)

H. CASTELLO BRANCO
Octavio Gouvêa de Bulhões

LEI N.o 4.621, DE 30 DE ABRIL DE 1965 -

(D.O. de 30-4-65)

Dispõe sôbre subscrição. compUlsória de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional pelas pessoas que recebem remuncracão classijicável na cédula "C"
de rendimentos e dá outras providências.

O Presidente da Rep'ública
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 - Tôdas as pessoas que recebem dos cofres públicos ou particulares qualquer espécie de remuneração classificável na cédula "C" da declaração
de rendimentos, como rendimento de trabalho, em importância superior a
Cr$ 600.000 (seiscentos mil cruzeiros) mensais, ficarão sujeitas, a partir da
data da publicação desta lei e durante o exercício de 1965, à subscrição compulsória de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, intransferíveis pelo
prazo de três anos.
Parágrafo único -- O montante da subscrição compulsória estabelecida nesta
lei será calculado por faixas de rendimentos, cumulativamente, de acôrdo com
a seguinte tabela:
Classes de remuneração mensal
Subscrição compulsória de Obrigações do
Tesouro por faixa de remuneração
De 600.001 a
800.000 subscrição de 10% da faixa de remuneração mensal
De 800.001 a 1.000.000 subscrição de 20% da faixa de remuneração mensal
De 1.000.001 em diante subscrição de 30% da faixa de remuneração mensal
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Art. 2.° - A subscrição compulsória a que se refere o artigo anterior incidirá sôbre a remuneração total auferida mensalmente, a qualquer título, somando-se para tal finalidade, nos casos de acumulação de cargos, funções, empregos ou proventos, os vencimentos, salários ou proventos recebidos de mais
de uma fonte.
Parágrafo único - Para os fins dêste artigo, a pessoa que receber remuneração de mais de uma fonte deverá declarar, dentro do prazo de dez dias,
aos órgãos de pessoal sob cuja juri.sdição se encontrar, caso receba remuneração
dos cofres públicos, ou às firmas e emprésas a que pertencer, no caso de remuneração paga pelos cofres particulares, a soma total das remunerações recebidas
em mais de uma fonte, sendo-lhe permitido indicar sôbre qual remuneração deverá incidir o valor da subscrição compulsória total a que estiver sujeito.
Art. 3.° - No caso de servidores civis ou militares, designados para serviço
ou missão no exterior e cuja remuneração seja paga pela Delegacia do Tesouro
brasileiro, em New York, a subscrição compulsória será feita tendo em vista a
taxa de conversão adotada pela mesma Delegacia e corresponder á a 10 % sôbre
o sôldo dos militares e dos vencimentos dos funcionários civis, excluídas as
verbas de representação.
Parágrafo único - A subscrição compulsória não se aplicará aos servidores
civis ou militares designados para serviço ou missão no exterior que percebam
remuneração igualou inferior a US$ 500 (quinhentos dólares) mensais.
Art. 4.° - Para o cumprimento desta lei, as repartições pagadoras, assim
como as firmas e emprêsas privadas, farão os descontos correspondentes sôbre
a remuneração mensal' da pessoa sujeita à sl'.hscrição compulsória de Obrigações do Tesouro e efetuarão o recolhimento respectivo, dentro do prazo de 15
dias, à agênCia local ou mais próxima do Banco do Brasil S. A.
Parágrafo único -- A agênCia do Banco do Brasil a que tiver sido feito o
recolhimento escriturará a importância correspondente a crédito da pessoa que
tiver sofrido o desconto, e quando o mesmo atingir o valor de uma ou mais
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, fará entrega do título correspondente ao interessado.
Art. 5.° - As pessoas sujeitas à sub.scrição compulsória das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, nos têrmos desta lei, ficarão isentas da mesma,
desde que concordem expressamente e por escrito, dent.ro do prazo de 15 (quinze)
dias, a partir da data da publicação desta lei, que a sua remuneração sofra desconto mensal correspondente à metade da subscrição compulsória a que estiverem obrigadas.
§ l.0 No caso previsto neste artigo, as importâncias correspondentes à
arrecadação efetuada na remuneração de diretores e empregados de emprêsas
privadas serão por estas recolhidas dentro do prazo de 10 dias e, a título definitivo, no Banco Nacional de Habitação como renda da instituição.
§ 2.° - Ficará dispensada do recolhimento a que se refere o parágrafo anterior a firma ou emprêsa que se comprometer a distribuir a seus diretores e
empregados ações no valor correspondente a redução efetuada na remuneração
dos mesmos. O compromisso acima referido deverá ser comunicado à Delegacia
Regional ou Seccional do Impôsto de Renda sob cuja jurisdição estiver a emprêsa.
Art. 6.° - Ficará, igualmente, isenta da subscrição compulsória de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional a pessoa que fizer, após a publicação
desta lei, prova de que efetuou o depÓSito mensal da importância correspondente à mesma, na Caixa Econômica Federal, por prazo igualou superior a
um ano.
Parágrafo umco - As Caixas Econômicas Federais aplicarão, nos depósitos
a que se refere êste artigo, a cláusula da correção monetária, de acôrdo com os
índices a serem estabelecidos pelo Conselho Nacional de Economia, para o
reajuste das Obrigações do Tesouro Nacional.
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Art. 7.° - As firmas e emprêsas que deixarem de efetuar os descontos e os
recolhimentos previstos nesta lei, e nos prazos aqui estabelecidos, ficarão sujeitas à multa correspondente ao dôbro da importância que deixar de ser descontada ou fôr indevidamente retida.
Parágrafo único - Em igual penalidade incorrerá a emprêsa ou firma que
dEixar de cumprir, no prazo improrrogável de seis meses, o compromisso de
distribuição de ações a que se refere o § 2.° do art. 5.0 desta lei.
Art. 8.° - A pessoa que receber remuneração de mais de uma fonte e não
fizer a declaração a que se refere o parágrafo túnico do art. 2.° desta lei, ou
apresentá-la falsa ou inexata, ficará sujeita à multa igual ao dôbro da importância cujo desconto tenha deixado de sofrer ou cuja subscrição tenha deixado
de efetuar em virtude de não-apresentação, da falsidade ou de inexatidão de
declaração.
Art. 9.° - As multas referidas no artigo anterior serão aplicadas pelos Delegados Regionais ou Seccionais do Departamento do Impôsto de Renda, de cujas
decisões caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o Ministro da Fazenda.
Art. 10 - Na determinação da renda líquida sujeita ao impôsto de que trata
o art. 10, da Lei n.O 4.506, de 30 de novembro de 1964, será permitido deduzir
do rendimento bruto, al-ém dos encargos de família relativos ao outro cônjuge,
filhos e dependentes, da contribuição de previdência social e do impôsto sindical,
os gastos previstos nos itens V, letra c, e VII, VIII e XIII do art. 18 da mesma
lei, as pensões alimentícias pagas em virtude de sentença judicial defintiva,
bem assim as deduções referidas no parágrafo único dêste artigo.
Parágrafo único - Serão incluídas entre as deduções admitidas pelo art. 18
da Lei n.O 4.506, de 30 de novembro de 1964, a parte variável dos subsídios, as
ajudas de custo e a representação, percebidas em decorrência do mandato de
representação popular, federal ou estadual (VETADO), prevalecendo esta dedução também para os efeitos da declaração de rendimentos percebidos em 1964.
Art. 11 - O prazo para a entrega das declarações do rendimento das pessoas físicas, no corrente exercício, terminará a 17 de maio de 1965.
Parágrafo único - Os contribuintes que já tiverem apresentado declaração
de rendimentos relativa ao corrente exercício poderão retificá-la até 17 de
maio de 1965, sem qualquer sanção.
Art. 12 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pUblicação, revogadas
as disposições em contrário, inclusive o item XIV do art. 13 da Lei n.O 4.506, de
30 de novembro de 1964.
Brasília, 30 de abril de 1965; 144.° da Independência e 77.° da República.
a)

H. CASTELLO BRANCO
Octavio Gouvêa de Bulhões

LEI N.o 4.663, DE 3 DE JUNHO DE 1965 (D.O. de 4-6-65 retif. no D.O.
de 24-9-65)
Cria estímulos ao aumento de produtividade e à contenção de preços e dá outras
providências.

O Presidente da Rep'ública
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 - Tôda emprêsa industrial ou comercial, contribuinte do Impósto
de Consumo ou do Impôsto de Vendas e Consignações, é obrigada a registrar,
nos livros exigidos pela legislação do Impôsto de Consumo, do Impôsto de Renda
(Lei n.o 154, art. 2.°) e pela Lei n.O 187, de 15 de janeiro de 1936, as quantidades e preços unitários das mercadorias entregues ao consumo, vendidas ou
consignadas.
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§ 1.0 O Poder Executivo regulamentará o disposto no presente artigo,
estabelecendo normas de simplificação do registro para as emprêsas que negociem com grande variedade de mercadorias, podendo estabelecer livro especial,
para o registro das mercadorias entregues ao consumo, vendidas ou consignadas.
§ 2.° - A inobservância do disposto neste artigo sujeitará a emprêsa à
multa de Cr$ 50.000 (cinqüenta mil cruzeiros) a Cr$ 5.000.000 (cinco milhões
de cruzeiros).
Art. 2.° - Terão direito aos favores fiscais enumerados no art. 3.° as emprêsas que satisfizerem, cumulativamente, as seguintes condições:
I - Cumprirem o disposto no artigo anterior em condições que permitam
a verificação dos seus preços de venda e da qualidade vendida.
II - Demonstrarem, durante o ano de 1965, um aumento de quantidade
vendida igualou superior a 5% (cinco por cento), em relação ao ano de 1964.
III - Demonstrarem não terem aumentado, entre 28 de fevereiro de 1965
a 31 de dezembro de 1965 os preços de venda no mercado interno em mais de
15% (quinze por cento) sôbre os preços vigentes em 28 de fevereiro de 1965.
§ 1.0 O limite fixado em 15% (quinze por cento) no item III será reduzido para 10% (dez por cento) para as emprêsas que tiverem, no ano de 1964,
aumentado seu nível de preços de venda no mercado interno em percentagem
superior ao crescimento do nível geral de preços do País, apurado segundo índices adotados pelo Conselho Nacional de Economia.
§ 2.° - Para as emprêsas que tiverem seus preços congelados em 1964, por
determinação governamental, poderá ser admitida, a juízo da SUNAB, retificação compensatória no nível de preços de 1964, que servirá de base à aplicação
da percentagem a que se refere o item IlI.
§ 3.° - O Poder Executivo regulamentará o disposto no presente artigo,
permitindo às emprêsas de produção muito diversificada estabelecerem critérios de homogêneização para medida de .sua produção.
Art. 3.° - As emprêsas que satisfizerem o disposto no artigo anterior gozarão, cumulativamente, dos seguintes favores fiscais:
I - No exercício de 1966, o impôsto de que trata o art. 37 da Lei n.o 4.506,
de 30 de novembro de 1964, será cobrado à taxa de 20% (vinte por cento) .
II - No mesmo exercício, a emprêsa poderá deduzir do lucro bruto, para
efeitos de determinação do lucro sujeito ao impôsto referido no inciso anterior,
a manutenção do capital de giro próprio de que trata o art. 27 da Lei n.o 4.357,
de 16 de julho de 1964, desde que não distribuído.

III - O impôsto devido pela correção monetária do ativo imobilizado, realizada durante o exercício de 1966, será cobrado à razão de 2% (dois por cento).
IV - Dispensa de pagamento do impôsto de renda devido sôbre as reservas
excedentes do capital social realizado (art. 99 do Regulamento baixado pelo
Decreto n.O 51.900, de 1963).
Parágrafo 'único - As emprêsas, que satisfizerem as condições do art. 2.°,
farão suas declarações de impôsto de renda, considerando os favores fiscais
concedidos por esta lei.
Art. 4.0 - As emprêsas que acusarem aumento de preços de venda no mercado interno, entre 28 de fevereiro de 1965 e 31 de dezembro de 1965, superior
a 30% (trinta por cento) sôbre os preços vigentes em 28 de fevereiro de 1965,
ficarão sujeitas, no exercício de 1966, ao impôsto de que trata o art. 37 da Lei
n. o 4.506, de 30 de novembro de 1964, à razão de 35% (trinta e cinco por cento) .
§ 1.0 _ O disposto neste artigo não se aplica às emprêsas comerciais que
demonstrarem uma taxa percentual de lucro bruto, sôbre as vendas efetuadas
em 1965, igualou inferior à obtida em 1964.
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§ 2.° - Para fins da aplicação do parágrafo anterior, define-se lucro bruto
como a diferença entre a receita total da venda dos produtos e o custo total
de aquisição dos mesmos produtos.
§ 3.° - Também não ficarão sujeitas à elevação do impôsto de que trata
êste artigo, as em9rêsas que comprovarem ter sido o aumento de preços, superior a 30% (trinta por cento), resultante combinado com ou isoladamente dos
seguintes fatôres:
a) elevação da taxa cambial para a importação de matérias-primas obrigatàriamente utilizadas em sua indústria;
b) elevação de preços de matérias-primas obrigatàriamente utilizadas em
suas indústrias e fornecidas por emprêsas sob contrôle acionário do Govêrno
Federal.
§ 4.° - Em caso de dúvida, caberá ao Conselho Monetário Nacional decidir a respeito da ocorrência de circunstâncias mencionadas no parágrafo
anterior.
Art. 5.° - Durante os exercícios de 1966, 1967 e 1968, aS emprêsas poderão deduzir do lucro sujeito ao impôsto de renda a parcela correspondente à exportação de produtos mali ufaturados, determinados pela Comissão de Comércio
Exterior, e cuja penetração no mercado internacional convenha promover.
§ 1.0 - O cálculo da parte do lucro tributável atribuída às exportações dos
produtos manufaturados deverá ser realizado admitindo-se no lucro tributável
a mesma participação percentual que os ditos produtos tenham na receita da
emprêsa.
§ 2.° - Para todos os efeitos legais, fica equiparada à exportação a venda
no mercado interno de produtos manufaturados, contra pagamento em divisas
~onversíveis resultantes de financiamentos a longo prazo de instituições financeiras internacionais ou entidades governamentais estrangeiras.
Art. 6.° - É o Ministro da Fazenda autorizado a isentar ou reduzir, por
período de tempo não superior a 120 (cento e vinte) dias,em cada exercício, o
impôsto de consumo incidente sôbre artigos cujas indústrias produtoras satisfaçam as seguintes condições:
a) seja verificada pelo Conselho Monetário Nacional redução substancial
de consumo de caráter não sanzonal que possa resultar em diminuição de produção com desemprêgo, no setor industrial respectivo;
b) assuma a indústria beneficiada o compromisso de estabilizar os demais
componentes do seu preço de venda além do impôsto de consumo;
c) seja integralmente transferido ao consumidor o benefício da redução
ou isenção do impôsto de consumo concedido ao fabricante.
Parágrafo único - Ficará sujeita ao pagamento em dôbro do valor da
isenção ou redução do impôsto, de que se tiver beneficiado, a emprêsa que deixar
de cumprir o compromisso a que se refere a alínea b ou de efetuar a transferência do benefício ao consumidor nos térmos da alínea c.
Art. 7.° -- A incorporação ao capital das reservas correspondentes à manutenção de capital de giro próprio de que trata a Lei n.O 4.357, de 16 de
julho de 1964, mediante emissão de novas ações, fica isenta dos impostoi' de
renda e de sêlo.
Art. 8.° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de junho de 1965; 144.0 da Independência e 77.° da República.
a)

H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Gouvêa de Bulhões
Daniel Faraco
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LEI N.o 4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965 -- (D.O. de 16 de julho de 1965)
Disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento .

.................... , ........................................................ .
SEÇÃO IX
Sociedades e fundos de investimento

Art. 49 - Depende de prévia autorização do Banco Central o funcionamento das sociedades de investimento que tenham por objeto:
I - a aplicação de capital em carteira diversificada de títulos ou valôres
mobiliários ou
II - a administração de fundos em condomínio ou de terceiros, para aplicação nos têrmos do inciso anterior.
§ 1.0 - Compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as normas a serem
observadas pelas sociedades referidas neste artigo, e relativas a:
a) diversificação mínima da carteira segundo emprêsas, grupos de emprêsas associadas, e espécie de atividade;
b) limites máximos de aplicação em títulos de crédito;
c) condições de reembôlso ou aquisição de suas ações pelas sociedades de
investimento, ou de resgate das cotas de participação do fundo em condomínio;
d) normas e práticas na administração da carteira de títulos e limites máximos de custos de administração.
§ 2.° - As sociedades de investimento terão sempre a forma anônima, e
suas ações serão nominativas, ou endossáveis.
§ 3.° - Compete ao Banco Central, de acôrdo com as normas fixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, fiscalizar as SOciedades de investimento e os fundos ];}or elas administrados.
§ 4.° - A alteração do estatuto sodal e a investidura de administradores
das sociedades de investimentos dependerão de prévia aprovação do Banco
Central.

SEÇÃO XI
Tributação de rendimentos de títulos de crédito e ações

Art. 53 - Está sujeito ao desconto do impósto de renda na fonte, à razão
de 15% (quinze por cento), o deságio concedido na venda ou colocação no mercado por pessoa jurídica a pessoa física, de debêntures ou obrigações ao portador letras de câmbio ou outros quaisquer títulos de crédito.
, § 1.0 - Considera-se deságio a diferen~a para menos entre o valor nominal
do título e o preço de sua venda ou colocação no mercado.
§ 2.° - Na circulação dos títulos referidos no presente artigo, o impôsto
não incidirá na fonte nos deságios concedidos entre pessoas jurídicas, mas a
primeira pessoa jurídica que vender ou revender o título a pessoa física deverá:
a) reter o impôsto previsto neste artigo, calculado sôbre o deságio referido ao valor nominal do título;
b) exigir a identificação do adquirente e o recibo correspondente ao deságiO;
c) declarar no próprio título a retenção do impôsto nos têrmos. da alínea a,
e o montante do deságio sôbre o qual inCidiu;
d) fornecer ao beneficiário do deságio declaração da retençào do impôsto,
da qual dever·io constar a identificação do título e as datas de sua negociaçao e do seu vencimento.
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§ 3.0 - Os títulos dos quais constar a anotação de retenção do impôsto
previsto no § 2.°, alínea c, dêste artigo, poderão circular entre pessoas jurídicas
e físicas sem nOVa incidência do impôsto, salvo se uma pessoa jurídica revendê-lo a pessoa física com deságio superior ao que serviu de base à incidência
do impôsto pago, caso em que o impôsto incidirá sôbre a diferença entre o
nôvo deságio e o já tributado, observado o disposto no § 2.°.
§ 4.0 - O deságio percebido por pessoas físicas na aquisição das obrigações ou títulos cambiais referidos neste artigo será obrigatoriamente incluído pelo beneficiário na sua declaração anual de rendimentos, classificCl.do
como juros, compensando-se o impôsto retido na fonte com o devido, de acôrdo com a declaração anual de rendimentos.
§ 5.° -. Se o prazo entre a aquisição e o vencimento do título tiver sido
superior a 12 (doze) meses, a pessoa física beneficiária do primeiro deságio
poderá deduzir do respectivo rendimento bruto, na sua declaração anual do
impôsto de renda, a importância correspondente à correção monetária do capital aplicado na obrigação ou letra de câmbio, observadas as seguintes normas:
a) a correção será procedida entre as datas de aquisição e liquidação do
titulo, segundo os coeficientes de correção monetária fixados pelo Conselho
Nacional de Economia, para correção das Obrigações do Tesouro;
b) a data e o valor de aquisição serão comprovados através da declaração de retenção do impôsto (§ 2.°, alínea d) anexada à declaração.
§ 6.° - Os lucros obtidos por pessoas jurídicas na aquisição e revenda, ou
liquidação, de obrigações e títulos cambiais, integrarão o respectivo lucro real sem
compensação do impôsto na fonte referido neste artigo, se tiver sido pago, e com
a dedução da correção monetária nos casos e nos têrmos previstos no § 5.°.
§ 7.° - Para efeito da declaração anual de renda, o rendimento dos títulos
a que se refere o § 5.°, considera-se percebido no ano da sua liquidação.
§ 8.° - O disposto no presente artigo entrará em vigor a 1.0 de janeiro de
1967, quando ficarão revogadas as disposições vigentes relativas à tributação do
deságio, inclusive a opção pela não identificação do respectivo beneficiário; salvo
em relação ao disposto nos §§ 5.° e 7.°, que será aplicável desde a publicação desta
lei, nos casos em que o beneficiário do deságio optar pela sua identificação.
Art. 54 - Os juros de debêntures ou obrigações ao portador e a remuneração das partes beneficiárias estão sujeitos à incidência do impôs to de renda na
fonte:

I - à razão de 15% (quinze por cento), no caso de identificação do beneficiário nos têrmos do artigo 3.° da Lei n.o 4.154, de 28 de novembro de 1962;
II - à razão de 60% (sessenta por cento), se o beneficiário optar pela não
identificação.
Parágrafo único - No caso do inciso I dêste artigo o impôs to retido na fonte
será compensado com o impôsto devido com base na declaração anual de renda,
na qual serão obrigatoriamente incluídos os juros percebidos.
Art. 55 - A incidência do impôsto de renda na fonte, a que se refere o
artigo 18 da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, sôbre rendimentos de ações ao
portador, quando o beneficiário não se idenifica, fica reduzida para 25% (vinte
e cinco por cento), quando se tratar de sociedade anônima de capital aberto definida nos têrmos do artigo 59 desta lei, e 40% (quarenta por cento) para as demais sociedades.
§ 1.0 O impôsto de renda não incidirá na fonte sôbre os rendimentos distribuídos por sociedades anônimas de capital aberto aos seus acionistas titulares
de ações nominativas, endossáveis ou ao portador, se optarem pela identificação,
bem como sôbre os juros dos títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, subscritos voluntàriamente.
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§ 2.° - Para efeito de determinar a sua renda líquida sujeita a impôsto de
renda, as pessoas físicas poderão abater da renda bruta:
I - até Cr$ 600.000 (seiscentos mil cruzeiros) anuais de dividendos, bonificações em dinheiro ou outros interêsses distribuídos por sociedades anônimas de
capital aberto às suas ações nominativas, endossáveis, ou ao portador, se o beneficiário se identifica;
II - até Cr$ 200.000 (duzentos mil cruzeiros) anuais de juros recebidos de
títulos da dívida p'ública federal, estadual e municipal, subscritos voluntàriamente;
!II - até Cr$ 200.000 (duzentos mil cruzeiros) anuais de rendimentos distribuídos pelos fundos em condomínio e sociedades de investimentos aludidos
na Seção IX.
§ 3.° - A importância total dedutível da renda bruta pelas pessoas físicas
amparadas pelos incisos I e !II do parágrafo anterior não poderá exceder a
Cr$ 600.000 (seiscentos mil cruzeiros) .

Art. 56 - Para efeito de determinar a renda líquida sujeita aO impôsto d.e
renda, as pessoas físicas poderão abater de sua renda bruta:
I - 30% (trinta por cento) das importâncias efetivamente pagas para subscrição voluntária de obrigações do Tesouro Nacional, de títulos da dívida pública
de emissão dos Estados e municípios e de ações nominativas ou nominativas endossáveis de sociedades anônimas de capital aberto;
Ir - 15'70 (quinze por cento) das importâncias efetivamente pagas para
a aquisição de cotas ou certificados de participação de fundos em condomínio,
ou ações de sociedades de investimentos aludidos na Seção IX.
§ 1.0 - Se, antes de decorridos 2 (dois) anos da aquisição, a pesso;-Úsica
vier a alienar as Obrigações e títulos públicos, cotas de participação em fundos
de condomínio, ações de sociedades de investimento ou de sociedades anônimas
de capital aberto, deverá incluir, entre os rendimentos do ano da alienação, a
importância que tiver abatido nos têrmos dêste artigo, com relação às obrigações, cotas ou ações alienadas.
§ 2.° ... VETADO ...
Art. 57 - As sociedades de investimentos, a que se refere o artigo 49, que
tenham por objeto exclusivo a aplicação do seu capital em carteira diversificada
de títulos ou valôres mobiliários, e os fundos em condomínio aludidos na Seção IX, não são contribuintes do impôsto de renda, desde que distribuam anualmente os rendimEntos auferidos.
Art. 58 -- Na emissão de ações com ágio pelas companhias de capital subscrito ou autorizado, as importâncias recebidas dos subscritores, além do valor
nominal das ações, constituem capital excedente; não serão tributadas como
rendimento da pessoa jurídica.
Art. 59 - Caberá ao Conselho Monetário Nacional fixar periàdicamente as
condições em que, para efeitos legais, a sociedade anônima é considerada de
capital aberto.
§ 1.0 - A deliberação do Conselho Monetário Nacional aumentando as exigênCias para a conceituação das sociedades de capital aberto sàmente entrará
em vigor no exercício financeiro que se inicie, no mínimo, seis meses depois
da data em que fôr publicada a deliberação.
§ 2.0 - Para efeito do cálculo da percentagem mínima do capital com
direito a voto, representado por ações efetivamente cotadas nas Bôlsas de Valôres, o Conselho Monetário Nacional levará em conta a participação acionária
da União, dos Estados, dos Municípios, das autarquias, bem como das instituições de educação e de assistência social, das fundações e das ordens religiosas de qualquer culto.

264

MANUAL DO IMPõSTO DE RENDA NA FONTE - IV - 2

SEÇÃO XII
Da alienação de ações das sociedades de economia mista

Art. 60 - O Poder Executivo poderá promover a alienação de ações de
propriedade da União, representativas do capital de sociedades de economia
mista e de suas subsidiárias. mantendo 51 nj,. (ci!,qüenta e um por cento), no
mínimo, das ações das emprésas nas quais deva assegurar a contrõle estatal.
Parágrafo único-- É eX81uida das dispo.5içõe~) dl'see artigo a Petróleo Rra!iileiro S.A. - PETROBRÁS.
Art. 61 - O Conselho Monetário fixará a participação da União na" diferentes sociedades referidas no artigo anterior, ouvido o Cons8Jho de Segurança
Nacional nos casos de sua competência e no das emprêsas CC1jO contrôle estatal é determinado em lei especial, e estabelecerá as normas que serão observadas para a alienação, respeitadas as seguintes condições:
I - a alienação será precedida da reavaliação do ativo das sociedades, fi)ita com observância da legislação vigente, ficando as mesmas isentas do recolhimento do impô.sto de renda devido sôbre a parcela da reavaliação proporcional à participação da União em seu capital social;
II - as ações serão negociadas através do sistema de distribuição instituído no art, 5.° desta lei, com a participação do Banco Central, na forma do
inciso IV do art. 11 da Lei n.O 4.595, de 31 de dezembro de 1964;
III - poderão ser recebidos como pagamento de 6070 (sessenta por cento)
do preço das ações, os comprovantes de créditos dos contribuintes, relativos
aos adicionais e empréstil1'os compulsórios vinculados ao impôsto de renda,
exceto aquêles que se destinem à subscrição compulsória de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

SEÇÃO XIII
Das sociedades imobiliárias

Art. 62 - As sociedades que tenham por objeto a compra e venda de imóveis construídos ou em construção, a construção e venda de unidades habitacionais, a incorporação de edificaçêes ou conjunto de edificações em condomínio e a venda de terrenos loteados e CClllstruídos ou com a construção contratada, quando revcstirem a forma anônima, poderão ter o Sel< capital dividido em ações nominativas ou nominativas endossáveis.
Art. 63 - Na alienac;ão, promessa de s.lienacão ou transferência de direito
à aquisição de imóveis, ql1ando o adc!uirentc fór "ocjedade que tenha por objeto alguma das atividadeS referida;:; no artigo anterior, a pessoa física que
alienar ou prometer alienar o imóvel, ceder ou prometer ceder o direito à sua
aquisição, ficará sujeita ao impô.c,t'J sôbcc o lucro imobiliário, à taxa de 5%
(cinco por cento).

°

§ 1.0 Nos casos previstos neste artigo,
contribuinte poderá optar pela
SUbscrição de Obrigações do Tesouro, nos têrmos do art. 3.°, § 8.°, da Lei
n,O 4.357, de 16 de julho de 1964.
~ 2." Nos casos previstos neste artigo. se a soriedade adquirente vier,
a qualquer tempo. alienar o terreno ou transferir o direito à sua aquisição sem
construí-lo ou sem a simultânea contratação de sua construção, responderá
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pela diferença do impôsto da pessoa física, entre as taxas normais e a prevista
neste artigo, diferença que será atualizada nos têrmos do art. 7.° da Lei
n.o 4.357, de 16 de julho de 1964.
Art. 64 - As sociedades que tenham por objeto alguma das atividades referidas no art. 62, poderão corrigir, nos têrmos do art. 3.° da Lei n.o 4.357, de 16
de julho de 1964, o custo do terreno e da construção objeto de suas transações.
§ 1.0 -- Para efeito de determinar o lucro auferido pelas sociedades mendonadas neste artigo, o cU:-JtlJ elo terreno e da construção poderá ser atualiado,
em cada operação, com base nos coeficientes a que se refere o art. 7.°, § 1.0,
da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, e as diferenças nominais resultantes
dessa atualiação terão o mesmo tratamento fiscal previsto na lei para o resultado das correções a que Se refere o art. 3.0 da referida lei.
§ 2.° - Nas operações a prazo, das sodedades referidas neste artigo, a
apuração do lucro obedecerá ao disposto no parágrafo anterior, até o final do
pagamento .

......................................................................... .

SEÇÃO XV

Disposições diversas

Art. 67 -- O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar emissões de
Obrigações do Tesouro a que se refere a Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964,
com prazos inferiores a três anos.
Art. 68 - O resultado líquido das correções monetárias do ativo imobilizado e do capital de giro próprio, efetuadas nos têrmos da legislação em vigor,
poderá, à opção da pessoa jurídica, ser incorporado ao capital social ou a
reservas.
§ 1.0 _ No caso de correção monetária do ativo imobilizado, o impôsto devido, sem prej uízo do disposto no artigo 76 da Lei n.o 4.506, de 30 de novembro
de 1964, incidirá sôbre o aumento líquido do ativo resultante da correção, independentemente da sua incorporação ao capital.
§ 2.0 _ Os resultados das correções monetárias serão considerados reservas para efeito da apuração de excesso de reservas em relação ao capital social.
§ 3.0 - O Conselho Monetário Nacional poderá excluir da obrigatoriedade
do § 2.° as emprêsas que requererem e justificarem a exclusão.
§ 4.0 - As sociedades que no corrente exercício, e em virtude de correção
monetária, tenham aprovado aumento de capital ainda não registrado pelo Registro do Comércio, poderão usar da opção prevista neste artigo, desde que
paguem o impôsto nos têrmos do § 1.0.

Art. 83 - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 84 - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de julho de 1965; 144.0 da Independência e '77.0 da República.
a)

H. CASTELLO BRANCO
Ociavio Gouvea de Bulhões
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LEr N.o 4.729, DE 14 DE JULHO DE 1965 -

(D.O. de 19-7-1965)

Define o crime de sonegação fiscal e dá outras providências.

O Presidente da Rep'ública
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 - Constitui crime de sonegação fiscal:
r _. prestar declaraçã:J falsa ou omitir, total m: parcialmente, informação
que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei;
Ir inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de
qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a
intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública;
rIr - alterar as faturas e quaisquer documentos relativos a operaçõe.s mercantis com o propósito de fraudar a Fazenda Pública;
rv - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as, com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.
Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vêzes
o valor do tributo.
§ 1.0 _ Quando se tratar de criminoso primário, a pena será reduzida à
multa de 10 (dez) vêzes o valor do tributo.
§ 2.° - Se o agente cometer o crime prevalecendo-se do cargo pÚblico que
exerce, a pena será aumentada da sexta parte.
§ 3.° - O funcionário público com atribuições de verificação, lançamento
ou fiscalização de tributos, que' concorrer para a prática do crime de sonega:;ão fiscal, será punido com a pena dê3te artigo, aumentada na têrça parte,
com a abertura obrigatória do competente processo administrativo.
Art. 2.° - Extingue-se a punibilidade dos crimes previstos nesta Lei quando o agente promover o recolhimento do tributo devido, antes de ter início, na
esfera administrativa, a ação fiscal própria.
Parágrafo único - Não será punida com as penas comi::1adas nos artigcs 1.0 e 6.° a sonegação fiscal anterior à vigência desta Lei.
Art. 3.° - Somente o.s atos defi'1idGs nesta Lei poderão constituir crime de
sonegação fiscal.
Art. 4.0 - A multa aplicada nos tê"mos desta Lei será co:rr.putada e recolhida, integralmente, como receitg p'ública extraordinária.
Art. 5.° - No art. 334 do Código Penal, substituam-se os ~§ 1.0 e 2.° pelos
seguintes:
"§ 1.0 - Incorre na mesma pena quem:
a) pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei;
bl pratica fato assimilado, em lei es~ecial, a contrabando ou descaminho;
c) vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma,
utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou
industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por
parte de outrem;
d) adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício
de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira,
desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que
sabe serem falsos.

MANUAL DO IMPôSTO DE RENDA NA FONTE - IV - 2

267

§ 2.0 Equipara-se às atividades comerCIaIS, para OS efeitos dêste artigo.
qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.
§ 3.° - A pena aplica-se em dôbro, se o crime de contrabando ou descaminho é praticado em transporte aéreo."
Art. 6.° - Quando se tratar de pessoa jurídica, a responsabilidade penal
pelas infrações previstas nesta Lei será de todos os que, direta ou indiretamente
ligados à mesma, de modo permanente ou eventual, tenham praticado ou concorrido para a prática da sonegação fiscal.
Art. 7.0 - As autoridades administrativas que tiverem conhecimento de crime previsto nesta Lei, inclusive em autos e papéis que conhecerem, sob pena
de responsabilidade, remeterão ao Ministério Público os elementos comprobatórios da infração, para instrução do procedimento criminal cabível.
§ 1.0 Se os elementos comprobatórios forem suficientes, o Ministério Público oferecerá, desde logo, denúncia.
§ 2.0 - Sendo necessário esclarecimentos, documentos ou diligências comt:·lementares, o Ministério Público os requisitará, na forma estabelecida no Código do Processo Penal.
Art. 8.0 - Em tudo o mais em que couber e não contrariar os arts. 1.0 a 7.°
desta Lei, aplica-se o Código Penal e o Código do Processo Penal.
Art. 9.° - O lançamento ex otticio relativo às declarações de rendimentos,
além dos casos já especificados em lei, far-se-á arbitrando os rendimentos,
com base na renda presumida, através da utilização dos sinais exteriores de
riqueza que evidenciem a renda auferida ou consumida pelo contribuinte.
Art. 10 - O Poder Executivo procederá às alterações do Regulamento do
Impõsto de Renda decorrentes das modificações constantes desta Lei.
Esta Lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação.
Art. 11
Art. 12 - Revogam-se as d.isposições em contrário.
Brasília, em 14 de julho de 1965; 144. 0 da Independência e 77.0 da República.
a)

H. CASTELLO BRANCO
Milton Soares Campos
Octavio Gouvêa de Bulhões

NOTA:
Esta Lei sofreu alterações face aos dispositivos da Lei n.o 4.862 de 29-11-1965
30-11-65) que a seguir se transcrevem:

(D.O. de

"Art. 39 - Será facultativa a garantia da instáncia, na esfera administrativa, nos
casos de reclamação, recurso e pedido de reconsideração interpostos contra lançamento,
de qualquer espécie, ou cobr~nça de tributo ou penalidade, efetuado de conformidade
com as disposições do art. 9.° da Lei n.O 4.729, de 14 de julho de 1965.
Parágrafo único - Na falta de garantia preVista neste artigo, se a decisão definitiva
fõr contrária ao contribuinte ou responsável, os débitos sofrerão o acréscimo de multa
complementar calculsda à razão de 3% (três por cento) ao mês, independentemente
da correção monetária a Que se refere o art. 15."

"Art. 50 - O artIgo 9.° da Lei n.o 4.729, de 14 de julho de 1965, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Par.l,grafo único - O servidor, que de má-fé, ou sem suficientes elementos ele
comprovação, promover lançamento de impõsto indevido, será passível de demiEsão,
sem prejuízo da responsabilidade criminal."

IV ·3· DECRETOS-LEIS
, Nesta publicação.
607, de 10-8-1939 -

-

(D.a. de 12-8-1938)
Modifica disposições dos Decretos n. 24.036 e 24.763, de 26 de março
e 14 de julho de 1934, sôbre competência para o julgamento dos processos fiscais, e dá outras providências.
U

'

1.168, de 22-3-1939 -

-

(D.a. de 24-3-1939)
Altera a lei do impôsto sôbre a renda.

m.a. de 1-7-1939)
Dispõe sôbre a cobrança do impôsto de renda relativo a juros de apólices ao portador, estaduai.s e municipais, prêmios de loterias ou sorteios e vencimentos dos funcionários públicos estaduais e municipais.

1.391, de 29-6-1939 -

-

2.627, de 26-9-1940 -

-

(DO. de 1-10-1940)
Dispõe sôbre as sociedades por ações.

m.a. de 24-3-1942)
Dispõe sôbre a cobrança e fiscalização do impôsto de renda.

4.178, de 13-3-1942 .-

-

m.a. de 26-10-1942)
Dispõe sôbre isenção do impôsto de renda.

4.871, de 23-10-1942 -

-

(D.a. de 1-10-1943)
Dispõe sôbre a cobrança e fiscalização do impõsto de renda.

5.844, de 23-9-1943 -

-

m.a. de 8-12-1943)
Fixa a contribuição do Banco do Brasil S.A. para o impôsto de renda
e dá outras providências.

6.071, de 6-12-1943 -

-

m.a. de 15-3-1944)
dispositivos do Decreto-lei n.O 5.844, de 23 de setembro de
1943 e dá outras providências.

* 6.340, de 11-3-1944 -

~VIodifica

m.a. de 12-6-1944)
Dispõe sôbre a cobrança prevista no artigo 98 do Decreto-lei n.O 5.844,
de 23 de setembro de 1943.

6.')77, de 9-6-1944 -

-

m.a. de 31-5-1945)
.- Exclui do impõsto de renda as operações que espeCifica.

7.590, ele 29-5-1945 --

7.747, de 16-7-1945 - (D.a. de 19-7-1945)
- Di nova redação ao artigo 170 e seus parágrafos do Decreto-lei número 5.844, de 23 de setembro de 1943.

m.a. de 1-8-1945)
Amplia as deduções previstas no artigo 37 do Decreto-lei n.O 5.844, de
23 de setembro de 1943, que dispõe sôbre o impôsto de renda.

7.798, de 30-7-1945 --

-

7.885, dr 21-8-1945-- \D.o. de 24-8-1945)
Dá nova redação ao ~ 2.° do art. 97 do Decreto-lei n." 5.844, de <!3
de setembro de 1943.
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7.903, de 27-8-1945 -

(D.o. de 29-9-1945)
Código da Propriedade Industrial.

-

8.430, de 24-12-1945 -

(D.a. de 28-12-1945)
Dá nova redação a dispositivos do Decreto n.o 5.844, de 23 de setembro de 1943, que regula a cobrança e fiscalização do impôsto de renda.

8.794,

-

de 23-1-1946 - (D.a. de 23-1-1946)
Regula as vantagens a que têm direito os herdeiros dos militares que
participaram da Fôrça Expedicionária Brasileira, no teatro de operações da Itália.

8.795, de 23-1-1946 -

-

(D.a. de 23-1-1946)
Regula as vantagens a que têm direito os militares da F.E.B. incapacitados fisicamente.

9.330, de 10-6-1946 -

-

(D.a. de 14-6-1946)
Institui o impôsto sôbre lucros apurados pelas pessoas físicas na venda de propriedades imobiliárias e dá outras providências.

9.407, de 27-6-1946 -

-

(D.o. de 29-6-1946)
Altera dispositivos da legislação do impôsto de renda.

(D.a. de 13-7-1946)
Altera dispositivos da legislação do impôsto de renda.

9.446, de 11-7-194G -

-

9.513, de 25-7-1946 -

-

(D.a. de 27-7-1946)
Concede isenção do impôs to de renda.

9.530, de 31-7-1946 -

-

(D.a. de 2-8-1946)
Concede dispensa da exigência de que trata o artigo 39 do Decreto-lei
n.o 5.844, de 23 de setembro de 1943.

9.764, de 6-9-1946 -- (D.a. de 6-9-1946)
- Da nova redação ao artigo 3.° do Decreto-lei n.O 3.002, de 30 de
janeiro de 1941 e dá outras providências.

(D.a. de 10-9-1946)
_ Amplia a isenção estabelecida pelo artigo 37
to-lei n.O 5.844, de 23 de setembro de 1943.

9.781, de 6-9-1946 -

13, de 18-7-1966 -

§ 1.0,

letra a do Decre-

(D.a. de 18-7-1966)
_ Autoriza o Banco Central da República do Brasil a suprir recursos
para assistência financeira de emprêsas.

DECRETO-LEI N.o 6.340, DE 11 DE MARÇO DE 1944 -

(D.O. de 15-3-44)

Modifica dispositivos do Decreto-Lei n.o 5.844, de 23-9-43, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180
da Constituição, decreta:

Art. 1.0 23-9-1943:

Fica assim redigido o

§

2.° do art. 97 do Decreto-lei n.O 5.844, de

"~ 2.° Excetuam-se das disposições dêste artigo as comlssoes pagas pelos exportadores de quaisquer produtos nacionais aos seus agentes
no exterior."

Art. 2. c -

Fica assim redigido o art. 98 do Decreto-Lei n.o 5.844, de 23-9-43:

"Art. 98 - Considera-se rendimento tributável de exploração de películas cinematográficas, no País, a percentagem de 30% (trinta por
cento) sôbre as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas
ou entreg'ues aos produtotes, distribuidores ou intermediários no exterior, sujeita ao desconto do impõsto na fonte à razão da taxa de 10 %."
Art. 3.° - A forma de cobrança no artigo precedente também se aplica aos
casos anteriores pendentes de solução, observada, apenas, quanto à incidência,
a taxa vigente na época a que êles se referirem.
Art. 4.° -

Êste Decreto-Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de março de 1944; 123.0 da Independência e 56.° da República.
a)

GETÚLIO VARGAS

A. de Souza Costa

IV - 4 - DECRETOS
* Nesta publicação.
(D.a. de 23-3-1921)
Aprova o regulamento para a arrecadação e fiscalização do impôsto
sôbre a renda.

14.729, de 16-3-1921 -

-

(D.a. de 1-8-1922)
Aprova o regulamento para a arrecadação e fiscalização do impôsto
sôbre a renda.

15.589, de 29-7-1922 -

-

(D.a. de 23-12-1923)
Cria a Diretoria-Geral da Propriedade Industrial.

16.264, de 19-12-1923 -

-

(D.a. de 6-9-1924)
- Aprova o regulamento para o serviço de arrecadação do impôslo
de renda.

16.580, de 4-9-1924 -

(D.a. de 6-9-1924)
Aprova o regulamento do impôsto sôbre a renda.

16.581, de 4-9-1924 -

-

(D.a. de 4-1-1925)
-- Declara em vigor o orçamento da Receita Geral da República .r:;ara
o exercício de 192-1, até que o Congresso Nacional ultime a votação
do de 1925.

16.766, de 2-1-1925 -

(D.a. de 2-4-1925)
Aprova as modificações do regulamento expedido com o Decreto número 16.581, de 4 de setembro de 1924.

16.838, de 24-3-1925 -

-

17.390, de 26-7-1926 -- (D.a. de 27-7-1926)

-

Aprova o regulamento do impôsto sôbre a renda.

(D.a. de 8-1-1927)
Altera os dispositivos gerais do impôsto sôbre a renda.

5.138, de 5-1-1927 -

-

(D.a. de 30-12-1928)
Reduz os impostos sôbre o material rodante e de tração, destinado
à viação férrea' e urbana; altera a taxa do papel para embalagem
de frutas; isenta de impôstos a importação de ouro em bruto ou
amoedado; regula o pagamento pela verba "Exercício Findo" e dá
outras providências.

5.623, de 29-12-1928 -

-

(D.a. de 3-1-1931)
Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do Brasil para
o exercício de 1931.

19.550, de 31-12-1930 -

-

(D.a. de 8-1-1932)
Regula a prescrição qüinqüenal.

20.910, de 6-1-1932 -

-

!D.a. de 26-6 retif. 30-7-1932)
Modifica disposições vigentes sôbre o impôsto de renda.

21.554, de 20-6-1932 -

-
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22.866, de 28-6-1933 -

-

(D.a. de 1-7-1933)
Providencia sôbre o pagamento preferencial dos impostos e taxas
devidos à Fazenda Pública.

22.957, de 19-7-1933 -

-

(D.a. de 22-7-1933)
Provê sôbre meios assecuratórios da cobrança da dívida ativa e dá
outras providências.

4.857, de 9-11-1939 -- (D.a. de 23-11-1939)

-

Dispõe sôbre a execução dos serviços concernentes aos registro.s públicos estabelecidos pelo Código Civil.

9.423, de 20-5-1942 -

-

(D.a. de 23-5-1942)
Aprova o Regimento da Divisão do Impôsto de Renda (DIR) do
Ministério da Fazenda.

15.437, de 2-5-194'1 -

-

(D.a. de 4-5-1944)
Altera o Regimento da Divisão do Impôsto de Renda, e dá outras
providências.

24.239, de 22-12-1947 -

(D.a. de 24-12-1947)
- Aprova o Regulamento para a cobrança e ÍÍscalização do impôsto de
renda.

"30.812, de 2-5-1952 -

(D.a. de 6-5-1952)
-- Regulamenta dispositivos da Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de

1951.
36.597, de 10-12-1954-- (D.O. de 13-12-1954)

-

Regula o processo a adotar lla avaliação judicial prevista no § 3. 0
do artigo 92 do Reg'ulamento que acompanha o Decreto n. o 24.239,
de 22 de dezembro de 1947.

36.773, de 13-1-1955 -

-

(D.a. de 17-1-1955)
Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do impôsto
de renda.

':'39.995, de 13-9-1956 -

(D.a. de 13 retif. 17-9-1956)
--- Regula a aplicação das dispcsições do artigo 5.° da Lei n.O 2.862, de
4 de setembro de 1956.

40.702, de 31-12-1956 -

-

(D.a. de 2 retif. 8 e 25-1-1957)
Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do impôsto
de renda.

42.915, de 30-12-1957 -

-

(D.O. de 30-12-1957)
Expede normas reguladoras do sistema de devolução dos adicionais
restituíveis do impôsto de renda, emissão e serviço de amortização e
juros das Obrigações do Reaparelhamento Econômico.

47.373, de 7-12-1959- (D.a. de 15-12-1959 retif. 11-1-1960)

-

Aprova o Regulamento para cobrança e fiscalização do impôsto de
renda.

50.278, de 17-2-1961 -

-

(D.a. de 17-2-1961)
Cria o Grupo Executivo da Indústria Cinematográfica e dá outras
providências.
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50.929, de 8-7-1961 m.a. de 8-7-1961)
- Regula a contratação de artistas estrangeiros pelas emissoras de rádio e televisão, teatros, boates e estabelecimentos congêneres, e dá
outras providências.
51.336, de 13-10-1961 - m.a. de 13-10-1961)
- Dispõe sôbre níveis de salário mínimo.
* 1.394, de 13-9-1962 m.a. de 19-9-1962)
- Regulamenta o Capítíuílo II da Lei n.O 4.069, de 11 de junho de
1962, que institui o "Empréstimo Público de Emergência", de caráter compulsório e dá outras providências.
51.613, de 3-12-1962 - m.a. de 4 retif. 13 e 26-12-1962)
- Altera a tabela do salário mínimo aprovada pelo Decreto n. o 51.336,
de 13-10-1961 e dá outras providências.
51.900, de 10-4-1963 - (D.a. de 17-4 retif. 19-6-1963)
- Aprova o Regulamento para cobrança e fiscalização do impôsto de
renda.
*52.314, de 31-7-1963 - m.a. de 2 retif. 7-8-1963)
- Aprova o Regulamento para a cobrança do empréstimo compulsório
instituído pelo art. 72 da Lei n.O 4.242, de 17 de julho de 1963.
*52.405, de 27-8-1963 - m.a. de 2-9-1963)
- Regulamenta o disposto no art. 45 da Lei n.o 4.131, de 3 de setembro de 1963 (GEICINE).
*52.779, de 29-10-1963 - (D.a. de 30-10-1963)
- Regulamenta o disposto no art. 17 da Lei n.o 4.239. de 27-6-1963
(SUDENE) .
*53.451, de 20-1-1964 - m.a. de 21 retif. 30-1-1964)
- Regulamenta a Lei n. O 4.131, de 3-9-1964 e dá outras providências.
53.578, de 21-2-1964 - m.a. de 24-2-1964)
- Reestrutura as regiões e sub-regiões de salário mínimo, altera a
tabela aprovada pelo Decreto n.o 51.613, de 3 de dezembro de 1962
e dá outras providências.
53.704, de 16-3-1964 - m.o. de 17 retif. 25-3-1964)
- Aprova o Regulamento do Fundo Nacional de Investimentos (FUNAI),
instituído pelo art. 74 da Lei n.O 4.242, de 16 de julho de 1963, e
dá outras providências.
53.846, de 25-3-1964 - m.a. de 30-3-1964)
- Torna sem efeito o Decreto n.O 53.704, de 16-3-196·1 (FUNAI).
*53.880, de 10-4-1964 (D.a. de 10-4-1964)
- Dispõe sôbre o resgate do "Empréstimo Público de Emergência", instituído pela Lei n.o 4.069, de 11-6-1962, e dá outras providências.
54.105, de 6-8-1964 - m.a. de 7-8-1964)
- Cria o "Fundo de Democratização do Capital das Emprêsas" e provê sôbre financiamento para produção e exportação de produtos
manufaturados.
54.145, de 19-8-1964 - m.a. de 20-8-1964)
- Regulamenta as disposições dos arts. 3.°, 5.° e 6.° da Lei n.O 4.357,
de 16-6-1964 (correção monetária).
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54.252, de 3-9-1964 -

-

(D.a. de 8 retif. 11-9-1964)
Regulamenta as disposições dos artigos 1.0 a 4. a e 14 da Lei n. a 4.357,
de 16-7-1964.

54.295, de 23-9-1964 -

-

(D.a. de 27-9 retif. 7-10-1964)
Regulamenta artigos da Lei n. a 3.421, de 10-7-1958, art. 57 da Lei
n. a 3.470, de 28-11-1958, e dá outras providências.

54.333, de 28-9-1964 -

-

(D.Q. de 1 retif. 7-10-1964).
Regulamenta as disposições dos artigos 4. a , 12 e 16 da Lei n. a 4.357,
de 16-7-1964.

*54.334, de 28-9-1964 -

-

(D.a. de 1 retif. 9-10-1964)
Aprova o Regulamento para cobrança do empréstimo compulsório
instituído pelo art. 72, da Lei n.O 4.242, de 17-7-1963, e alterado pelos
artigos 19 e 21 da Lei n. a 4.357, de 16-7-1964.

*54.936, de 4-11-1964 -

-

(D.a. de 6-11-1964)
Regulamenta, para as emprêsas concessionárias de serviços de energia elétrica, a aplicação do art. 57, da Lei n. a 3.470, de 28-11-1958,
e dos arts. 3. a a 6.° da Lei n.O 4.357, de 16-7-1964, relativos à correção da tradução monetária do valor original dos bens do ativo
imobilizadú ' das pessoas jurídicas.

*55.762, de 17-2-1965 -

-

(D.a. de 18-2 retif. 24-2 e 9-3-1965)
Regulamenta a Lei n. a 4.131, de 3-9-1962, modificada pela Lei número 4.390, de 29-8-1964 (remessa de lucros).

<D.a. de 24-3-1965 retif. 5-5-1965)
Aprova o Regimento do Departamento do Impôsto de Renda, cria
e extingue funções gratificadas.

55.855, de 24-3-1965 -

-

55. 866, de 25-3-1965 -

-

(D.a. de 5-4-1965)
Aprova o Regulamento para cobrança e fiscalização do impôsto de
renda.

56.284, de 14-5-1965 -

-

(D.a. de 17-5-1965)
Regulamenta as disposições dos artigos La a 10 da Lei n. a 4.621, de
30-4-1965 e dá outras providências.

*56.720, de 13-8-1965 -

-

(D.a. de 16 retif. 23-8-1965)
Altera dispositivos do Regulamento aprovado pelo Decreto n. a 55.866,
de 25-3-1965.

<D.a. de 31-8 retif. 10-9-1965)
Regulamenta o Capítulo I do Título IH da Lei n. a 4.504, de 30-11-64
(Estatuto da Terra).

56.792, de 26-8-1965 -

-

56.967, de 1-10-1965 -

-

(D.a. de 7-10-1965)
Regulamenta a Lei n. a 4.663, de 3-6-1965.

57.458, de 20-12-1965 -

-

(D.a. de 22-12-1965)
Regulamenta o art. 86 da Lei n.O 4.506, de 30-11-1964 e dá nova
redação ao § 3. a do art. 5. a do Decreto n. a 54.252, de 3-9-1964.

<D.a. de 7-1-1966)
Regula a cobrança adicional prevista no art. 28 da Lei n. a 4.863,
de 29-11-1965.

*57.585, de 6-1-1966 -

-
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*57.609, de 7-1-1966 - (D.O. de 11-1-1966)
- Disciplina a ação das autoridades administrativas federais em casos de crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita, previstos nas Leis n.O' 4.729, de 1965 e 4.357, de 1954.
57.618, de 10-1-1966 - (D.O. de 13 retif. 25-1-1966)
- Regulamenta os artigos 34 e 35 da Lei n.O 4.862, de 29-11-1965 e
complementa dispositivos do Dec. n.o 56.967, de 1-10-1965.
58.400, de 10-5-1966 (D.O. de 12-5-1966) - Aprova o Regulamento para cobrança e fiscalização do Impôsto de Renda.

DECRETO N.o 30.812, DE 2 DE MAIO DE 1952 -

(D.a. de 6-5-1952)

Regulamenta dispositivos da Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951.

Transcrevem-se os artigos 2.° e 3.0 do Regulamento a que se refere o Decreto n. O 30.812, de 2 de maio de 1952:
................................................................................

Art. 2.0 - Os aumentos de capital das sociedades de qualquer tipo, realizados no ano de 1952, mediante a reavaliação do ativo imobilizado adquirido
até 31 de dezembro de 1946, sofrerão, excepcionalmente, a tributação de 10%
(dez por cento), a ser recolhida na fonte, pela pessoa jurídica.
§ 1.0 A reavaliação a que se refere êste artigo deverá, para os efeitos
da tributação excepcional, ser examinada e aceita pela Delegacia Regional ou
Seccional do Impôsto de Renda competente, à vista dos documentos que instruírem a respectiva guia de recolhimento, e não poderá ultrapassar os seguintes coeficientes (multiplicadores):
a) para os bens adquiridos antes ou durante o período de
1925 a 1929 ............................................. 8,0
b) para os bens adqUiridos no período de 1930 a 1934 ...... 7,5
c) Idem, idem de 1935 a 1937 .............................. 6,5
d) Idem, idem de 1938 a 1939 .............................. 4,0
e) Idem, idem de 1940 a 1942 .............................. 3,0
f)
Idem, idem de 1943 a 1944 .............................. 2,0
g) Idem, idem de 1945 a 1946 .............................. 1,5

2.0 - São abrangidos pela tributação excepcional, de que trata êste artigo, os aumentos de capital realizados no ano de 1952, com a utilização de
reservas ou fundos constituídos mediante reavaliações do ativo imobilizado, efetuadas antes da Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951, observados os períodos e coeficientes estabelecidos no parágrafo anterior.
§ 3.0 Só poderão fazer o aumento de capital mediante reavaliação, com
a tributação excepcional de que trata êste artigo, as sociedades que tiverem o
seu capital integralizado, não sendo admitida a reavaliação para fins de pagamento ou de integralização das ações ou das cotas.
§ 4.° - O montante da reavaliação não será, em tempo algum, computado
para o cálculo das deduções previstas nas letras d, e e f do artigo 37 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 24.239, de 22 de dezembro de 1947.
§ 5.° - O recolhimento do impôsto será feito pela pessoa jurídica, por meio
de guia, em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, sendo
a primeira dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data da Assembléia-Geral
que autorizar o aumento do capital, no uso das sociedades por ações, ou da reforma do contrato social, no caso das sociedades de pessoas.
§ 6.° - O impôsto excepcional previsto neste artigo, incidindo sôbre os
aumentos de capital mediante reavaliação do ativo, substitui a taxação prevista
no art. 43, § 1.0, alínea h do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 24.239, de
22 de dezembro de 1947, constituindo ônus da pessoa jurídica e excluindo a tributação complementar em poder da pessoa física ou da fonte.
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Art. 3.° - Nos casos dos artigos 1.0 e 2.°, observar-se-ão as seguintes regras:
a) as novas ações resultantes do aumento ou as ações anteriores cujo valor
nominal fôr acrescido serão nominativas e só poderão ser transferidas ou convertidas em ações ao portador, depois do prazo de um ano, no caso do art. 1.0,
e de dois anos, no caso do art. 2.°;
b) nenhum sócio das sociedades em nome coletivo, em comandita simples,
de capital e indústria e por cotas de responsabilidade limitada poderá ceder a
sua cota, ainda que o contrat.o se refira a diversas cotas para cada sócio, antes
de integralmente pago o impôsto;
c) nenhuma sociedade beneficiada pelos arts. 1.0 e 2.0 poderá, antes de
integralmente satisfeito o pagamento do impôsto, diminuir o próprio capital, incorporar-se a outra, fundir-se para organizar uma terceira, nem dissolver-se,
salvo casos de morte ou falência, a não ser que satisfaçam o impôsto nas taxas
normais;
d) o não pagamento do impôsto ou de suas prestações, nos tempos próprios,
ou qualquer infração às limitações constantes dêste artigo e dos arts. 1.0 e 2.°,
fará cessar os favores nêles concedidos, sujeitando a sociedade e os sócios ao
pagamento do impôsto sôbre pessoa jurídica e sôbre pessoa física, nas taxas normais, computando-se, para êsse fim, os recolhimentos efetuados;
e) os aumentos de capital, realizados pelas sociedades, no ano de 1952, com
a utilização de ações novas ou cotas, recebidas de outras sociedades de que forem
acionistas ou sócias, por fôrça dos arts. 1.0 e 2.°, e a conseqüente distribuição de
ações ou cotas, não sofrerão nova tributação, proporcional e complementar ou
na fonte.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1952.
a)

HORÁCIO LAFER

DECRETO N.o 39.995, DE 13 DE SETEMBRO DE 1956 -

(D.O. de 13 retif. 17-9-56)

Regula a aplicação das disposições do artigo 5. 0 da Lei n. O 2.862, de 4 de setembro de 1956.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.O l, da Constituição e tendo em vista as novas disposições legais, de
caráter excepcional, contidas no artigo 5.° da Lei n.o 2.862, de 4 de setembro
de 1956, decreta:
Art. 1.0 - Até 31 de outubro de 1956, as pessoas jurídicas poderão elevar
o seu capital social mediante a reavaliação do ativo imobilizado, adquirido
até 31 de dezembro de 1950, ficando sujeitas ao pagamento do impôsto de renda
à razão da taxa única de 10% (dez por cento), observados os seguintes coeficientes (multiplicadores):
Para os bens adquiridos até 1929 - 10;
Para os bens adquiridos de 1930 a 1934 - 9;
Para os bens adquiridos de 1935 a 1937 - 8;
Para os bens adquiridos de 1938 a 1939 - 7;
Para os bens adquiridos de 1940 a Hl42 - 6;
Para os bens adquiridos de 1943 a 1944 - 5;
Para os bens adquiridos de 1945 a 1946 - 4;
Para os bens adquiridos de 1947 a 1948 - 3;
Para os bens adquiridos de 1949 a 1950 - 2.
§ 1.0 - O rendimento tributável nos têrmos dêste artigo será a diferença
entre o valor de custo dos bens a serem reavaliados e o resultado da aplicação
dos coeficientes ao mesmo valor de custo.
§ 2.0 _ São também abrangido., pela tributação excepcional dêsse artigo
os aumentos de ca!)ital realizados com a utilização de fundos especiais consti-
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tuídos mediante reavaliação do ativo imobilizado sob o regime do Decreto-lei
n. o 9.407, de 27 de junho de 1946, ou de acôrdo com o disposto no item I da
letra h do § 1.0 do artigo 43 do Regulamento do Impôsto de Renda em vigor
desde 1.0 de janeiro de 1948, observados o prazo e os coeficientes dêste artigo
e as normas contidas nos seus parágrafos 1.0 e 3.°.
§ 3.0 - No caso de bens já anteriormente reavaliados, somente será incluída no regime dêste artigo a parte correspondente à diferença entre o resultado
da reavaliação anterior e o da que se fizer pelos coeficientes previstos neste
artigo.
§ 4.° - O valor da reavaliação deverá ser permanentemente destacado na
contabilidade e o seu montante não será em tempo algum computado para
os efeitos de depreciação e amortização previstas na legislação do impôsto de
renda.
Art. 2.° - As pessoas jurídicas que reavaliarem o ativo imobilizado pela
forma prevista no artigo anterior, não poderão diminuir o capital incorporar-se
a outras, fundir-se dissolver-se ou extinguir-se antes de decorridos 3 (três) anos
da data da reavaliação, salvo nos casos de morte ou falência.
Parágrafo 'único - A inobservância do disposto neste artigo sujeitará a
pessoa jurídica e os seus titulares, sócios ou acionistas ao pagamento do impôsto
de renda pelas taxas normais.
Art. 3.° - Ressalvado o disposto no artigo anterior, a alienação dos bens
reavaliados, nos 5 (cinco) anos seguintes, contados da data da reavaliação, sujeitará a pessoa jurídica e os beneficiários dos rendimentos ao pagamento do
impôsto de renda pelas taxas normais em relação aos bens alienados.
Art. 4.° - Até 31 de outubro de 1956, as pessoas jurídicas poderão elevar
o capital social mediante a incorporação de reservas tributárias, constituídas
até 31 de dezembro de 1955, ficando sujeitas ao pagamento do impôsto de
renda à razão da taxa única 12% (doze por cento).
§ 1.0 - Serão excluídas do rendimento tributável, nos casos dêste artigeJ
as quantias correspondentes às ações nominativas ou quotas de capital distribuídas a entidades que gozem da isenção estabelecida no artigo 28 do Regulamento do Impôsto de Renda em vigor.
§ 2.° - Para os fins de pagamento do impôsto de renda normal da pessoa
jurídica, o impôsto excepcional dêste artigo não será considerado como despesa
entre as deduções previstas na legislação em vigor.
Art. 5.° - Ficam isentas do impôsto de que tratam os artigos 1.0 e 4.° as
participações dos governos da União, dos Estados e dos Municípios, inclusive as
das suas autarquias, nos aumentos de capital realizados pela forma estabelecida
neste decreto.
Art. 6.° - Não sofrerão nova tributação proporcional e complementar, ou
na fonte, os aumentos de capital das pessoas jurídicas decorrentes de aumento
de capital realizado nos têrmos dêste decreto por sociedades das quais sejam
acionistas ou sócias, bem como as ações ou quotas distribuídas em virtude daqueles aumentos de capital.
Art. 7.° - Os rendimentos sujeitos ao impôsto na forma dos arts. 1.0 e 4.°
não sofrerão nova tributação nas declarações dos titulares, sócios ou acionistas
da pessoa jurídica que os tenha distribuído, ou na fonte.
Art. 8.0 - O impôsto excepcional previsto nos artigos 1.0 e 4.0 constitui
ônus da pessoa jurídica e será recolhido pela fonte à repartição competente,
mediante guia:
a) no caso de reavaliação, em 36 (trinta e seis) prestações mensais, sendo
a primeira equivalente a 30% (trinta por cento) do impôsto devido;
b) no caso de incorporação de reservas, em 30 (trinta) prestações mensais,
sendo a primeira equivalente a 1/3 (um têrço) do impôsto devido.
§ 1.0 - As guias do pagamento inicial deverão ser acompanhadas de uma
cópia da ata da Assembléia Geral ou de uma via do instrumento de reforma
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do contrato social, conforme se trate de sociedade de capital ou de pessoas ou
da transcrição da partida contábil, devidamente assinada por contador ou guarda-livros habilitado, se se tratar de firma individual, como a indicação da
data do seu lançamento no Diário.
§ 2.° - Além do documento referido no parágrafo anterior, a guia do primeiro recolhimento deverá ser acompanhada de um anexo, para revisão sumária, contendo:
I - nos casos de reavaliação de ativo:
a) o montante do ativo imobilizado e do fundo de depreciação existente
na data do aumento;
b) a espécie dos bens reavaliados;
c) a demonstração do cálculo da reavaliação e do impôsto, com a indicação do ano de aquisição dos bens reavaliados e do respectivo custo.
I! - nos casos de incorporação de reservas, a demonstração das que foram
utilizadas para o aumento do capital.
§ 3.° - No verso de cada guia de recolhimento deverá ser demonstrado, em
resumo, o valor do aumento de capital mediante a reavaliação do ativo ou a
incorporação de reservas, o impôsto total devido, a importância da primeira
prestação e a indicação da que se vai recolher e do seu valor.
§ 4.° - Quando o aumento de capital fôr realizado com a utilização de reservas e a reavaliação do ativo imobilizado, a pessoa jurídica fará o recolhimento dos impostos previstos nos arts. 1.0 e 4.° mediante guias separadas.
Art. 9.° - A primeira prestação deverá ser recolhida dentro do mês seguinte ao da realização da assembléia-geral que houver aprovado o aumento do
capital no caso das sociedades por ações ou da alteração do contrato, no caso
das demais sociedades, ou, ainda, da contabilização do aumento do capital, se
se tratar de firma individual, embora as formalidades de registro e arquivamento dos respectivos atos ocorram em data posterior a 31 de outubro de
1956. As prestações restantes, iguais e sucessivas, serão pagas dentro dos meses
subseqüen teso
Art. 10 - A falta de pagamento da primeira prestação dentro do prazo
fixado importará na cobrança do impôsto devido pelas pessoas jurídicas e pelas
pessoas físicas, ou na fonte, segundo as taxas normais.
Parágrafo 'único - Admltir-se-á o atraso no recolhimento das prestações
restantes, até quatro meses mediante o pagamento da multa de mora regulamentar; atraso maior importará na perda dos benefícios dêste decreto, salvo
nos casos de absoluta impossibilidade do pagamento, a juízo exclusivo do Ministro da Fazenda, que poderá autorizar a redução do reajustamento do capital na proporção do impôsto que j á houver sido pago.
Art. 11 - Ressalvado o disposto no § 2.0 do art. 1.0, os aumentos de capital
efetuados com a utilização de provisões, fundos e reservas não tributáveis em
poder das pessoas jurídicas, ficam sujeitos ao pagamento do impôsto de renda
segundo as taxas normais.
Art. 12 - As Delegacias Regionais e Seccionais do Impôsto de Renda procederão, a posteriori, ao exame da contabilidade das pessoas jurídicas para
a verificação do cumprimento das disposições dêste decreto.
Art. 13 - O adicional de 15% (quinze por cento) previsto na letra a do
artigo 3.° da Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951, incidirá sôbre o impôsto
devido nos têrmos dos artigos 1.0 e 4.°.
Art. 14 - ftste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispOSições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1956; 135.0 da Independência e 68. 0 da
República.
a)

JUSCELINO KUBITSCHEK

José Maria Alkmim
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DECRETO N.O 1.394, DE 13 DE SETEMBRO DE 1962 -

(D.O. de 19-9-1962)

Regulamenta o Capítulo Il da Lei n.o 4.069, de 11 de junho de 1962, que institui o "Empréstimo Público de Emergência de Caráter Compulsório" e dá
outras providências.

O Presidente do Conselho de Ministros, usando da atribuição que lhe confere o art. 18, item IH do Ato Adicional, decreta:
CAPíTULO I
Da Incidência

Art. 1.0 - O Empréstimo Público de Emergência, instituído pela Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962, a que estão sujeitos os contribuintes do
impôsto de renda, incidirá sôbre o impôsto relativo ao exercício financeiro
de 1962 e será subscrito nas seguintes bases:
I - proporcionalmente, sôbre a totalidade do impôsto devido pelas pessoas jurídicas, cujos lucros tributáveis tenham sido superiores a Cr$ 1. 000.000
(um milhão de cruzeiros), de conformidade com a seguinte tabela:
Lucro de mais de Cr$

Até Cr$

Empréstimo
° impôsto)

C% sôbre
1.000.000
5.000.000
20.000.000
50.000.000

5.000.000
20.000.000
50.000.000

10%

20%
25%
30%

II -- à razão de 20 % (vinte por cento), sôbre:

a) o impôsto devido pelas pessoas físicas, cuja renda líquida tributável
seja superior a Cr$ 3.000.000 (três milhões de cruzeiros);
b) o impêsto de lucro imobiliário;
c) o impôsto arrecadado na fonte, exceto o de rendimentos do trabalho.
Paí'ágrafo único - O dever legal de subscrever o empréstimo subsiste, quer
o impôsto tenha sido pago, lançado ou recolhido no período de 1.0 d~~ janeiro
a 15 de junho de 1962, data em que entrou em vigor a Lei n.O 4.069, de 11
de junho de 1962, quer posteriormente.
Art. 2.° - As repartições lançadoras do impôsto de renda deverão providenciar a imediata cobrança do "Empréstimo Público de Emergência" despresando, no resultado do cálculo, a.s frações de Cr$ 1.000 (um mil cruzeiros).
Art. 3.° - A cobrança do empréstimo de que trata êste Decreto será
efetuada:
a) por meio de lançamento, sôbre o impôsto devido pelas pessoas físicas
ou jurídicas, observadas as normas estabelecidas para o lançamento do impôsto;
bl mediante eXigência de g'uia de recolhimento, sôbre o impôsto devido
na fonte e sôbre o de lucro imobiliário.
CAPíTULO H
Da Emissão

Art. 4.° - No ato do recolhimento do empréstimo será fornecido ao subscritor, em caráter provisório, um recibo ou guia, segundo a forma de cobrança,
devendo ser utilizados, na falta de modelos específicos, os recibos ou guias adotados no pagamento ou recolhimento do adicional relativo às "Obrigações do
Reaparelhamento Econômico", Lei n.O 1.474, de 26 de novembro de 1951, aos
quais será apôsto carimbo especial, com os seguinte dizeres: -- "Empréstimo
Público de Emergência - Lei 11." 4.069, de 11 de j unho de 1962 - Artigo 44 Adicional de ... 'lo."
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Parágrafo 'único -- Êsses recibos ou guias serão substituídos posteriormente
pelos títulos definitivos, de acôrdo com as instruções a serem baixadas pela
Caixa de Amortização.
Art. 5.° - Para contrôle das importâncias reeolhidas aos cofres públicos a
título de "Empréstimo Público de Emergência" e identificação dos subscritores
compulsórios, as repartições lançadoras do impôsto de renda farão mensalmente, por órgão arrecadador, uma relação dêsses recolhimentos, com as seguin te~; indicações:
a) número do documento (recibo ou guia);
b) data do recolhimento;
c) nome do subscritor;
d) importância recolhida.
§ 1.0 - O subscritor compulsório do empréstimo é o contribuinte.
§ 2.° Nos casos de arrecadação na fonte, se o contribuinte não fór identificado, ou quando o recolhimento todo do impôsto já tenha sido efetuado, a
fonte será considerada como subscritor, para todos os efeitos legais.
Art. 6.0 - As relações a que se refere o artigo anterior serão elaboradas
2m 4 (quatro) vias, com a seguinte destinação:
La via - Caixa de Amortização;
2. a via - Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional;
3.& via - Contadoria Seccional junto à Delegacia Fiscal ou à Recebedoria
Federal, Quando fór o caso;
4. a via - Arquivo da repartição lançadora.
CAPÍTULO lU
Dos Títulos

Art. 7.° - As obrigações correspondente às importâncias recolhidas como
Empréstimo Público de Emergência são nominativas e intransferíveis, não podendo ser cedidas, a qualquer título, nem penhoradas, nem dadas em garantia
ou fiança. Denominar-se-ão "Obrigações do Empréstimo de Emergência" e terão
valor mínimo de Cr$ 1.000 (um mil cruzeiros), devendo o modêlo do título
ser aprovado pela Junta Administrativa da Caixa de Amortização.
Parágrafo único - A Junta Administrativa da Caixa de Amortização fixará
.)s valôres múltiplos em que serão emitidos êsses títulos.
Art. 8.° - A inscrição das "Obrigações do Empréstimo de Emergência" será
feita na Caixa de Amortização e nas Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional,
:>bservando-se, no que couber, o disposto no Regulamento da Caixa de Amor',ização.
Parágrafo único - Essa inscrição terá por base, especialmente, os dados
que constarem dos relacionamentos dos subscritores do Empréstimo Público de
EmergênCia, elaborados pelas repartições lançadoras do impósto de renda.
Art. 9.° - A data da emissão d::ts "Obrigações do Empréstimo de Emergência" será referida por meses, a partir daquele em que fór recolhida a respectiva importância.
Art. 10 - Ocorrendo a extinção da pessoa jurídica, titular de "Obrigações
lo Empréstimo de Emergência" é permitida a transferência do título para o
nome de sócio ou acionista, respeitada a integralidade do valor mínimo fixado no art. 7.°.
Art. 11 - Em se tratando de falecimento do titular, proceder-se-á à transferência da "Obrigação", na forma da lei, aplicando, no que couber, as cUsposições do Regulamento da Caixa de Amortização.
Art. 12 - As "Obrigações do Empréstimo de EmergênCia" terã:> poder liberatório para pagamento do impósto de renda a partir do exercício de 1964
inclusive.
Parágrafo único - As "Obrigações" que forem emitidas, em virtude de pagamentos ou recolhimentos efetuados após o exercício de 1962, terão poder
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libera tório para pagamento do impôsto de renda a partir do segundo ano subseqüente ao da sua emlssao.
Art. 13 - Para que o titular de "Obrigações do Empréstimo de Emergência"
possa utilizá-la no pagamento do impôsto de renda, pela forma prevista no
art. 48, § 1.0, da Lei n.o 4.069, de 11 de junho de 1962, deverá previamente,
obter o reconhecimento do poder libera tório do título, pela Caixa de Amortização ou Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, onde estiver inscrito.
Parágrafo único - No ato do reconhecimento do poder liberatório, será
dada baixa na inscrição do título, cessando a fluência dos respectivos juros.
Art. 14 - As "Obrigações" recebidas em pagamento de impôsto de renda
devérão ser inutilizadas por carimbo ou picote, pelo órgão arrecadador, e encaminhadas à Caixa de Amortização, para serem incineradas.
Art. 15 - Na substituição de títulos dilacerados ou extraviados, procederse-á na conformidade do Regulamento da Caixa de Amortização.
CAPíTULO IV
Os juros

Art. 16 - As "Obrigações do Empréstimo de Emergência" renderão juros
de 10 % ao ano, pagáveis semestralmente.
Parágrafo único - Os juros serão pagos por semestre vencido, nos meses
de março e setembro, nos órgãos onde estiverem inscritos os títulos.
CAPíTULO V
Do resgate

Art. 17 - O prazo de resgate do "Empréstimo Público de Emergência" é de
7 anos, a partir de 15 de junho de 1962.
§ 1.0 A Junta Administrativa da Caixa de Amortização estabelecerá as
normas a serem observadas para o resgate das "Obrigações do Empréstimo de
Emergência".
§ 2.° - Serão consideradas resgatadas as "Obrigações" recebidas em pagamento do impôsto de renda.
CAPíTULO VI
Das disposições finais

Art. 18 - As verbas destinadas ao serviço de juros e amortização das "Obrigações do Empréstimo de Emergência" serão consignadas no orçamento da
União.
Art. 19 - A Direção-Geral da Fazenda Nacional, a Junta Administrativa
da Caixa de Amortização, a Contadoria-Geral da República e a Divisão do
Impôsto de Renda expedirão as instruções que se fizerem necessárias à fiel
execução do presente Decreto.
Brasília, 13 de setembro de 1962; 141.° da Independência e 74.° da República
a)

F. BROCHADO DA
Miguel Calmon

DECRETO N.o 52.314, DE 31 DE JULHO DE 1963 -

ROCHA

(D.O. de 2-8-1963)

Aprova o Regulamento para a cobrança do empréstimo compulsório instituído
pelo artigo 72 da Lei n. O 4.242, de 17 de julho de 1963.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87,
n.o I, da Constituição, e nos têrmos do § 1.0 do artigo 72 da Lei n.O 4.242, de
17 de julho de 1963, decreta:
Artigo único - Fica aprovado o Regulamento que com êste baixa, assinado
pelo Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, para cobrança do empréstimo compulsório instituído pelo artigo 72 da Lei n.O 4.242, de 17 de julho de
1963.
Brasília, em 31 de julho de 1963; 142.° da Independência e 75.° da República.
a)

JOÃo GOULART

Carvalho Pinto

MANUAL DO IMPóSTO DE RENDA NA FONTE - IV - 4

283

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO N.o 52.314,
DE 31 DE JULHO DE 1963
Dos contribuintes

Art. 1.0 - São contribuintes do empréstimo compulsório:
a) as pessoas físicas e jurídicas beneficiárias dos rendimentos sujeitos à
incidência do impôs to de renda na fonte a que se refere o artigo 3.°;
b) as pessoas físicas obrigadas, nos têrmos da legislação vigente, à declaração anual de rendimentos e cuja soma dos rendimentos líquidos das cédulas
exceto os da cédula "C", tenha sido igualou superior a Cr$ 885.000 (oitocentos e oitenta e cinco mil cruzeiros);
c) as pessoas físicas beneficiárias de rendimentos classificáveis na cédula "C" e que percebam importância superior ao limite mínimo estabelecido na
Tabela de que trata o artigo 5.°.
Da base do empréstimo

Art. 2.° - O empréstimo compulsório será lançado ou arrecadado com
base:
a) no montante dos rendimentos sujeitos à incidência do impôsto de renda
na fonte a que se refere o artigo 3.°, pagos ou creditados a pessoas físicas e
jurídicas, no prazo de 3 (três) anos, a partir da data de publicação dêste
Regulamento;
b) na soma dos rendimentos líquidos das cédulas A, B, D, E, F, G e H,
correspondentes aos anos base de 1962, 1963 e 1964;
c) no montante dos rendimentos líquidos classificáveis na cédula "C",
pagos ou creditados a pessoas físicas, no prazo de 3 (três) anos, a partir da data
de publicação dêste Regulamento.
Parágrafo único - Para efeito do disposto na letra c dêste artigo considera-se rendimento líquido a diferença entre o rendimento bruto e as contribuições para constituição de fundos de beneficência e impôsto sindical.
Art. 3.° - Em relação aos beneficiários dos rendimentos sujeitos à incidência do impôsto de renda na fonte o empréstimo compulsório será calculado
sôbre o montante dos rendimentos pagos ou creditados, a saber:
a) rendimentos de residente ou domiciliados no estrangeiro (artigo 97, do
Regulamento do Impôsto de Renda): 10 % sôbre o rendimento bruto;
b) dividendos e outros interêsses de ações ao portador e de partes beneficiárias ao portador (artigo 96, inciso 3.°, do Regulamento do Impôsto de Renda), sempre que os seus beneficiários optarem pela não identificação: 15%
sôbre o rendimento bruto;
c) deságio na colocação de letras de câmbio, letras do Tesouro e de outros
títulos de crédito (artigo 98, inciso 4.°, letra a do Regulamento do Impôsto de
Renda): 10 % sôbre o montante do deságiO;
d) importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a pessoas físicas a título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando
não fôr indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando
o comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento
(artigo 37, § 4.°, do Regulamento do Impôsto de Renda): 10% sôbre o rendimento bruto;
e) lucro apurado por pessoas físicas na venda de propriedades imobiliárias (artigos 92 a 95 do Regulamento do Impôsto de Renda): 10% sôbre o
montante do lucro tributado;
f)
lucros superiores a Cr$ 1. 000 decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias de finalidade exclusivamente assistencial, inclusive as exploradas diretamente pelo Estado (artigo 96, § 4.°, do Regulamento do Impôsto de
Renda): 10% sôbre o montante dos lucros;
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g) lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias, concursos desportivos em geral, inclusive de turfe, compreendidos os bettings e as
"acumuladas" (exclusive as poules de ponta, de placê e de duplas), bem como
os sorteios de qualquer espécie, ressalvados os de antecipação nos títulos de
capitalização e os de amortização e resgate de ações das sociedades anônimas
(artigo 96, inciso 5.°, do Regulamento do Impôsto de Renda): 10% sôbre a
importância dos lucros;
h) os benefícios líquidos superiores a Cr$ 1.000 resultantes da amortização antecipada, mediante sorteio, dos títulos de economia denominados de "capitalização" e os benefícios atribuídos aos portadores dos tltulos de capitalização nos lucros da emprêsa emitente (artigo 96, inciso 2.°, letras a e b do
Regulamento do Impôsto de Renda): 10 % sôbre a importância dos benefícios.
i)
juros de debêntures ou outras obrigações ao portador, provenientes de
empréstimos contraídos dentro ou fora do País por sociedades nacion3.i.s ou estrangeiras que operem no território nacional (artigo 96, inciso 6.°, do Regulamento do Impôsto de Renda): 10% sôbre o montante dos juros;
j) as importâncias relativas a multas ou vantagens recebidas pelas pessoas físicas nos casos de rescisão de contratos, excetuadas as importâncias que
forem recebidas pelos assalariados, a título de indenização, nos casos de rescisão
de contratos de trabalho (artigo 981, inciso 3. 0 , n. O IV, do Regulamento do Impôsto de Renda): 10% sôbre as importâncias brutas.
Art. 4.0 - Em relação aos beneficiários dos rendimentos classificados nas
cédulas A, B, D, E, F, G e H, o empréstimo compulsório será lançado pelas Delegacias Regionais, Seccionais e Inspetorias do Impôsto de Renda com base na
declaração de rendimentos, de acôrdo com a seguinte tabela:
Soma dos rendimentos cedulares líquidos
Mil Cr$

Até
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

884
885
985
1.135
1.285
1.485
1.685
1.885
2.085
2.285

a Cr$
984
a Cr$ 1.134
a Cr$ 1.284
a Cr$ 1.484
a Cr$ 1.684
a Cr$ 1.884
a Cr$ 2.084
a Cr$ 2.284
em diante

Contribuição -

Ano -

Cr$

Isento
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
10%

44.000
56.000
70.000
90.000
116.000
146.000
178.000
218.000
(proporcional)

Art. 5.° - Em relação aos beneficiários de rendimentos classificáveis na
cédula "C" da declaraçãa de rendimentos, o empréstimo compulsório será arrecadado mediante retenção mensal nas fontes pagadoras, de acôrdo com a seguinte tabela:
Rendimentos mensais pagos ou creditados
(inclui gratificações, bonificações, 13.° saláriO e outras vantagens, além do salário
mensal).

Até
De Cr$ 73.750
De Cr$ 82.083
De Cr$ 94.583
De Cr$ 107.083
De Cr$ 123.750
De Cr$ 140.333
De Cr$ 157.000
De Cr$ 173.666
De Cr$ 190.333

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

73.749
a
82.082
a
94.582
a
107.082
a
123.749
a
140.332
a
156.999
a Cr$ 173.665
a Cr$ 190.332
em diante

Desconto mensal

Isento
Cr$ 1.300
Cr$ 1.600
Cr$ 1.900
Cr$ 2.500
Cr$ 3.200
Cr$ 4.000
Cr$ 4.900
Cr$ 6.000
3,5 %
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Do lançamento ou arrecadação

Art. 6.° - O empréstimo compulsório calculado com base nos rendimentos
sUjeitos à incidência do impôsto de renda na fonte, a que se refere o artigo 3.°, será retido pela fonte quando pagar, creditar, empregar, remeter, ou
entregar o rendimento.
§ 1.0 - As pessoas físicas ou jurídicas, bem como as repartições públicas
que efetuarem a retenção do empréstimo compulsório deverão fornecer ao contribuinte documento, isento de sêlo, comprobatório da retenção.
§ 2.° - O empréstimo compulsório arrecadado nos têrmos do presente artigo será recolhido às Recebedorias Federais, Alfândegas, Mesas de Rendas e
Coletorias Federais nos prazos previstos no artigo 103 do Regulamento do Impôsto de Renda.
Art. 7.° - O empréstimo compulsório calculado com base nos rendimentos
líquidos cedulares, nos têrmos do artigo 4.°, será lançado pelas Delegacias Regionais, Seccionais e Inspetorias do Impôsto de Renda para pagamento, em 3
(três) cotas iguais, vencíveis nos meses de outubro, novembro e dezembro de
cada ano.
§ 1.0 - No caso de pessoa que perceba rendimentos do trabalho de mais
de uma fonte pagadora, classificáveis na cédula "C" a importância mensal do
empréstimo compulsório será calculada pela aplicação da tabela constante do
artigo 5.°, tomando por base a soma dos rendimentos mensais percebidos de
tôdas as fontes e a importância a ser retida em cada fonte pagadora será proporcional aos rendimentos pagos ou creditados.
§ 2.° - Para os efeitos do parágrafo anterior, o beneficiário de rendimentos do trabalho deverá comunicar por escrito a cada fonte pagadora se percebe
rendimentos de mais de uma fonte, e no caso afirmativo, indicar a cada fonte
pagadora o montante que deve descontar.
§ 3.° - As pessoas físicas que, percebendo rendimentos do trabalho de
mais de uma fonte pagadora, omitirem o fato nas comunicações previstas no
§ 2.°, ou indicarem a cada fonte pagadora importância de recolhimento mensal
inferior à devida nos têrmos dêste artigo, ficarão sujeitas às penalidades previstas no Regulamento do Impôsto de Renda, para os casos de evidente intuito
de fraude.
Art. 8.° - O empréstimo compulsório retido nos têrmos do presente Regulamento será recolhido pelas fontes às Recebedorias Federais, Alfândegas, Mesas
de Rendas e Coletorias Federais.
Art. 9.° - As repartições arrecadadoras recolherão ao Banco do Brasil S.A.
as importâncias arrecadadas nos têrmos dêste Decreto para crédito da conta do
Fundo Nacional de Investimentos, à ordem do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico.
Art. 10 - No resultado do cálculo do empréstimo compulsório serão desprezadas as frações inferiores a Cr$ 100 (cem cruzeiros).
Art. 11 - O subscritor compulsório do empréstimo é o contribuinte.
Parágrafo único - Nos casos de arrecadação na fonte, se o contribuinte não
fôr identificado, ou quando o recolhimento do impôsto de renda já tiver sido
efetuado, a fonte será considerada como subscritor, para todos os efeitos legais.
Art. 12 - Nos exercícios de 1964 e 1965, ocorrendo variação no salário mínimo em vigor, as tabelas dos artigos 4.° e 5.° serão ajustadas na mesma proporção de alteração do salário mínimo.
Art. 13 - No ato do recolhimento do empréstimo será fornecido ao subscritor, em caráter provisório, um recibo ou guia, segundo a forma de cobrança,
devendo ser utilizados, na falta de modelos específicos, os recibos ou guias adotados no pagamento ou recolhimento do impôsto de renda, aos quais será apôsto
~arimbo especial com os seguintes dizeres: "Empréstimo Compulsório Lei
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n. O 4.242, de 17 de julho de 1963 - Artigos 72 e 73 - Cautela Provisória do
Título de Investimento".
Parágrafo único - Êsses recibos ou guias serão substituídos posteriormente
pelos títulos definitivos, de acôrdo com as instruções a serem baixadas pela
autoridade competente.
Art. 14 - São extensivas ao empréstimo compulsório de que trata o presente Regulamento as disposições da legislação do impôsto de renda que lhe
forem aplicáveis, inclusive as que se relacionam com o capítulo das penalidades.
Art. 15 - Êste Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.
a)

CARVALHO PINl'O

DECRETO N.o 52.405, DE 27 DE AGOSTO DE 1963 -

(D.O. de 2-9-63)

Regulamenta o disposto no art. 45 da Lei n.o 4.131, de 3 de setembro de' 1962.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87,
item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 - Os rendimentos oriundos da exploração de películas cinematográficas excetuados os dos exibidores não importadores, ficarão sujeitos ao desconto do impôsto à razão de 40% (quarenta por cento) tendo o contribuinte
direito a optar pelo depósito no Banco do Brasil, em coma especial, de
40% (quarenta por cento) do impôsto devido, e podendo aplicar esta importância mediante autorização do Grupo Executivo da Indústria Cinematográfica (GEICINE), criado pelo Decreto n. o 50.278, de 17 de fevereiro de 1961,
na produção de filmes no País, nos têrmos do Decreto n.O 51.106, de 1.0 de agôsto de 1961.
Parágrafo único - O contribuinte que usar o direito de opção previsto neste
artigo, deverá comprovar o recolhimento do depósito, dentro do prazo de recolhimento do impôsto, perante a respectiva repartição lançadora.
Art. 2. 0 - A Fiscalização Bancária do Banco do Brasil S. A. somente autorizará remessas de rendimentos para o exterior, a título de participação estrangeira na exploração de películas cinematográficas no País, após a comprovação do recolhimento do respectivo impôsto de renda, bem como do depósito de
que trata o artigo anterior, quando fôr o caso.
Art. 3.0 - Para obter a liberação do depósito o contribuinte deverá, no
prazo máximo de 36 meses, a contar da data do recolhimento ao Banco do
Brasil S. A., apresentar ao GEIClNE o projeto de aplicação dos recursos bloqueados, acompanhado dos seguintes documentos:
a) certidão da repartição lançadora do impôsto de renda, do seu domicílio fiscal, de que foi efetuado regularmente o recolhimento a que se refere
o parágrafo único do art. 1.0, e de que a pessoa jurídica não tem débito para
com o impôsto de renda, o impôsto adicional de renda e os adicionais restituíveis, ressalvados os débitos pendentes de decisão na esfera administrativa
ou judicial;
b) projeto de produção de filme cinematográfico, obedecidas as exigências
do Decreto n. O 51.106, de 1.0 de agôsto de 1961 ou acôrdos de co-produção,
assinados entre o Brasil e outros países, dentro de roteiro que fôr estabelecido
pelo GEICINE.
§ 1.0 - O GEICINE somente apreciará projetos apresentados com a necessária clareza, quanto aOS seus aspectos técnicos e financeiros e com informações concretas sôbre a sua estrutura, que assegurem condições para a sua
plena execução.
§ 2. 0 O GEICINE terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da apresentação dos documentos e completa instrução do projeto, para manifestar-se
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sôbre O pedido e autorizar o levantamento dos depósitos, até o limite do valor
do proj eto aprovado.
§ 3.° - Depois de aprovado o projeto pelo GEICINE, o interessado terá o
prazo de 12 meses para efetivar e comprovar perante aquêle órgão, a execução
do filme proposto, bem como a exata aplicação do depósito liberado.
Art. 4.° - A não aplicação dos depósitos na produção de filmes no País,
de acôrdo com as disposições do artigo 3.° dêste Decreto, implicará na sua conversão em receita da União, mediante comunicação pelo GEICINE, à repartição lançadora do impôsto.
Parágrafo único - Caso o depósito, já liberado pelo GEICINE, não venha
a ser aplicado na produção do filme aprovado, o contribuinte deverá promover o
seu recolhimento à repartição arrecadadora, como diferença de impôsto, acrescida da multa devida pela falta do recolhimento no prazo legal, sob pena de
cobrança judicial, mediante ação executiva, feita a comunicação, pelo GEICINE,
do não cumprimento do projeto aprovado.
Art. 5.° - Os contribuintes que tenham optado pelo depósito no Banco
do Brasil S. A., poderão se associar, entre si ou com outros produtores nacionais ou estrangeiros, para a produção de filmes no Brasil, desde que obedecidas
as condições impostas pelo Decreto n.O 51.106, de 1.0 de agôsto de 1961, ou
acôrdos de co-produção assinados pelO Brasil com outros países.
Art. 6.° - Ao GEICINE e à Divisão do Impôsto de Renda competem, no
âmbito de suas atribuições privativas, expedir as instruções que se fizerem
necessárias à boa execução do presente Decreto.
Art. 7.° - Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agôsto de 1963; 142.° da Independência e 75.° da Repeblica.
a)
JoÃo GoULART
Carvalho Pinto
Egydio Michaelsen

DECRETO N.o 53.451, DE 20 DE JANEIRO DE 1964 no de 30-1-64)

(D.O.

de

21-1~64;

reto

Regulamenta a Lei n.o 4.131, de 3 de setembro de 1962, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87,
número I, da constituição, decreta:
Art. 10 - Considerar-se-á como Royalty a remuneração, fixa ou percentual, paga, periodicamente, a pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas, residentes ou com sede no exterior, pela obtenção de licença para a exploração de
objetos de patentes e de registros, patenteados e registrados no Brasil e no País
de origem e desde que a proteção legal ainda esteja em vigor nos dois países.
Art. 11 - Considerar-se-á como Assistência Técnica, Administrativa, Científica ou Semelhantes, o serviço dentro de cada especificação, que exija de seus
executores, pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas, residentes ou com sede no
exterior, conhecimentos técnicos especializados, e que não possa ser obtido
no País.

............................................................................... .

Art. 39 - O registro de contratos de Assistência Técnica, Administrativa,
Científica, ou Semelhantes, firmados até 31 de dezembro de 1962, e ainda em
vigor, deverá ser requerido até 31 de maio de 1964.
Art. 40 - O registro de contratos de Assistência Técnica, Administrativa,
Científica ou Semelhantes, firmados após 31 de dezembro de 1963, deverá ser
requerido no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua assinatura.
Art. 41 - A execução de contratos de Assistência Técnica, Científica, Administrativa ou Semelhantes, somente poderá gerar remessas nos cinco pri-
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meiros anos do funcionamento da emprêsa ou da introdução do processo especial de produção, podendo êste prazo ser prorrogado, até mais cinco anos, por
autorização do Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito.
Parágrafo 'único - A Superintendência da Moeda e do Crédito estabelecerá,
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da pUblicação dêste Regulamento, as normas para a execução do disposto neste artigo.
Art. 42 - A Superintendência da Moeda e do Crédito poderá, quando considerar necessário, verificar a efetividade, necessidade e qualidade da Assistência Técnica, Administrativa, Científica ou Semelhantes prestada a emprêsas
estabelecidas no Brasil, que implique remessa de rendimentos para o exterior.
Art. 43 -- As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e de comércio
e por Assistência Técnica, Científica, Administrativa ou Semelhantes, poderão
ser deduzidas nas declarações de renda, para o efeito do artigo 37 do Decreto
n.o 47.373, de 7 de dezembro de 1959, até o limite máximo, cumulativo de 5%
(cinco por cento) da receita bruta do produto fabricado e vendido.
§ 1.0 - Dentro do percentual fixado neste artigo, o montante a ser remetido ou transferido por pagamento de Assistência Técnica, Administrativa, Científica ou Semelhantes, acrescido do montante a ser remetido ou transferido a
título de royalties, não pOderá exceder o limite máximo, cumulativo, de 2%
(dois por cento) do custo do produto fabricado ou da receita bruta do produto
fabricado e vendido.
§ 2.° - Os coeficientes por tipos e ramos de produção ou atividade reunidas em grupos, segundo o grau de essencialidade, até os limites percentuais
fixados respectivamente, neste artigo e no seu parágrafo primeiro, serão estabelecidos e revistos periààicamente mediante ato do Ministro da Fazenda, tanto
para os efeitos das declarações de renda, quanto para os de remessa ou transferências para o exterior.
Art. 83 - O presente Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília (DF), em 20 de janeiro de 1964; 143.0 da Independência e 76.° da
República.
a)
JoÃo GOULART
Abelardo Jurema
Sylvio Borges de Souza Motta
Jair Ribeiro
João Augusto de Araujo Castro
Ney Galvão
Expedito Machado
Oswaldo Lima Filho
Julio Sambaqui
Amaury Silva
Anysio Botelho
Wilson Fadul
Antonio de Oliveira Brito
Egydio Michaelsen

DECRETO N.o 52.779, DE 29 DE OUTUBRO DE 1963 -

W.o. de 30-10-63)

Regulamenta o disposto no artigo 17 da Lei n.O 4.239, de 27 de junho de 1963.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87,
número I da Constituição Federal, decreta:
Art. 1.0 - Os aumentos de capital resultantes de incorporação de reservas
ou de reavaliação de ativo, de emprêsas industriais ou agríCOlas localizadas na
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área de atuação da SUDENE são isentos de quaisquer impostos e taxas federais
desde que realizadas entre 12 de julho de 1963 e 12 de julho de 1964 e na
forma dêste Regulamento.
§ 1.0 - Entende-se como área de atuação da SUDENE ou NORDESTE a
região abrangida pelas Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Zona do Estado de Minas
Gerais, situada no denominado "Polígono das Sêcas" e pelo Território de Fernando de Noronha.
§ 2.° - Para os fins dêste Regulamento, consideram-se reservas os fundos
ou reservas e as provisões tributadas pelo impôsto de renda em poder da emprêsa, inclusive os lucros suspensos ou não distribuídos.
§ 3.° - Os aumentos de capital mediante reavaliação de ativo imobilizado
previstos neste artigo abrangem:
a) a reavaliação de ativo imobilizado, localizado no Nordeste, pertencente
a emprêsas com sede na mesma área;
b) a reavaliação de ativo imobilizado das unidades industriais ou agrícolas,
localizadas no Nordeste e pertencentes a Emprêsas com sede fora da Região,
desde que, preliminarmente, à reavaliação, ditas unidades sejam transformadas ou constituídas em emprêsas juridicamente autônomas, com sede no
Nordeste.
§ 4.° - Compreende-se por emprêsas industriais e agrícolas, para os fins
dêste Regulamento, as firmas individuais e as sociedades em geral que se dediquem, predominantemente, a atividades industriais ou agrícolas, devidamente
inscritas no Registro de Comércio ou equivalente.
§ 5.° - A isenção de que trata êste artigo abrange os impostos e taxas
federais incidentes sôbre:
a) os aumentos de capital de emprêsas industriais ou agrícolas, precedidos na forma dêste Regulamento;
b) o recebimento de ações novas ou quotas de capital, pelos acionistas, sócios ou quotistas, quando decorrentes do mencionado aumento, e os acréscimos
de capital que beneficiem os titulares de firmas individuais nos casos de reavaliação de ativo imobilizado;
c) os aumentos de capital, realizados até 12 de novembro de 1964, por
firmas ou sociedades para efeito, exclusivamente, de incorporação, ao seu ativo,
de ações ou quotas de capital recebidas, de acôrdo com a alínea anterior, bem
como o recebimento, pelos respectivos titulares, acionistas, sócios ou quotistas
de ações novas ou quotas de capital correspondentes.
§ 6.° - As isenções previstas neste Regulamento não beneficiam as emprêsas que tiverem quaisquer débitos com a Fazenda Nacional, ressalvados os
pendentes de decisão em recursos administrativos ou judiciais.
Art. 2.° - As firmas ou sociedades de que trata êste Regulamento poderão
corrigir o registro contábil do valor original dos bens do seu ativo imobilizado,
até a data indicada no artigo 1.0, e a nova reavaliação vigorará, para todos os
efeitos legais, até correção posterior.
Art. 3.° - A alteração do valor do ativo imobilizado terá por limite a diferença entre o Valor Venal e o Valor Original dos seus componentes, apurados
ambos os valôres de acôrdo com o disposto nos parágrafos dêste artigo.
§ 1.0 - Entende-se por Valor Venal a importância pela qual fôr avaliado
o bem integrante do ativo imobilizado, cabendo à emprêsa interessada nomear,
para tal fim, comissão de três peritos de reconhecida idoneidade profissional,
que apresentará, para os efeitos dêste Regulamento, laudo circunstanciado de
avaliação, discriminando os bens integrantes do ativo e os critérios adotados,
em cada caso, para a respectiva reavaliação.
§ 2.° - Para determinação do Valor Original do ativo imobilizado, submetido a reavaliação na conformidade dêste Regulamento, a Emprêsa interessada
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tomará a importância em moeda nacional, constante de sua contabilidade, representativa do valor de aquisição ou de incorporação do conjunto ou de cada
um dos seus componentes a ser reavaliado, e adicionará àquela importância,
quando fôr o caso, o valor das reavaliações e correções monetárias anteriormente processadas, deduzindo, a seguir, do total apurado, as depreciações que
se encontrarem contabilizadas.
§ 3.° - Observar-se-ão, ainda, para atendimento do disposto no parágrafo
anterior, as seguintes normas:
a) a conversão do valor em moeda estrangeira para moeda nacional será
feita à taxa vigorante na época da aquisição ou incorporação. Se a taxa vigorante na data da aquisição ou incorporação não fôr conhecida, será adotada
a taxa média do ano;
b) o valor das reavaliações e correções monetárias anteriores, de cada
componente do ativo imobilizado ou do conjunto submetido a reavaliação, será
adicionado por desmembramento ou por transferência da conta especial que
se encontrar registrado;
c) o valor das depreciações de cada componente do ativo imobilizado ou
do conjunto submetido a reavaliação será deduzido por débito ao fundo de
depreciação ou à conta existente na contabilidade da emprêsa com idêntica
finalidade.
Art. 4.° - O momento da alteração do valor do ativo imobilizado não será,
em tempo algum, computado para os efeitos das depreciações ou amortizações
previstas na legislação do impôsto de renda, ficando a pessoa jurídica obrigada
a destacar, na sua contabilidade, o registro do valor original dos bens e as
variações resultantes de correções monetárias e reavaliações.
Art. 5.° - Simultâneamente à reavaliação do ativo imobilizado prevista
neste Regulamento, serão registradas as diferenças de passivo resultantes de
variações cambiais no saldo devedor de empréstimos em moeda estrangeira ou
das operações a que se referem o artigo 16 da Lei n.O 2.973, de 26 de novembro
de 1956 e o artigo 67 e seu parágrafo único da Lei n.O 4.239, de 27 de junho
de 1963.
Art. 6.° - A alteração do valor do ativo imobilizado poderá ser compensada por prejuízos.
Art. 7.° - A falta de integralização do capital não impede os aumentos
previstos neste Regulamento.
ParágrafO 'único - A alteração do valor do ativo imobilizado apurada na
conformidade do artigo 3.° não poderá ser aplicada na integralização de ações
ou quotas de capital anteriormente subscritas, as quais, igualmente, não poderão
ser integralizadas através de reservas incorporadas com os benefícios dêste
Regulamento.
Art. 8.° - A reavaliação de ativo imobilizado e à incorporação de reservas
de que trata êste Regulamento corresponderá, obrigatoriamente, aumento, em
igual importância, de capital da emprêsa interessada.
Parágrafo único - A fração do valor nominal de ações, quando houver,
será mantida em conta especial do passivo não exigível, até correção posterior.
Art. 9.° - As emprêsas que efetuarem aumentos de capital na forma dêste
Regulamento, apresentarão simultâneamente à SUDENE e à Repartição do Impôsto de Renda a que estiverem jurisdicionadas, dentro de trinta (30) dias a
contar da realização do aumento, os seguintes documentos:
a) uma via de certidão de sua matrícula ou inscrição no Registro de
Comércio ou equivalente;
b) uma via dos dois últimos balanços e demonstrativos de lucros e perdas;
c) duas vias autenticadas do laudo de avaliação apresentado pela Comissão de Peritos de que trata o § 1.0 do artigo 3.0;
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d) duas vias de demonstrativo dos lançamentos efetuados na contabilidade para efeito de escrituração dos aumentos de capital previstos neste Regulamento;
e) certidão negativa de débitos para com a Fazenda Nacional passada
pelas repartições fiscais da sua jurisdição.
§ 1.0 - A apresentação do laudo de que trata a alínea c, supra, será
dispensável nos casos de aumento de capital feitos mediante a simples incorporação de reservas.
§ 2.° - O prazo de trinta (30) dias referido neste artigo será contado da
Assembléia-Geral, nos casos de sociedades anônimas; da alteração do contrato,
nos casos das demais sociedades; e da contabilização do aumento, nos casos
de firmas individuais.
Art. 10 - A vista da documentação a que se refere o artigo anterior, compete ao Delegado Regional do Impôsto de Renda do Estado em que estiver a
sede da emprêsa reconhecer o direito à isenção de que trata êste Regulamento.
§ 1.0 - Do despacho que denegar parcial ou totalmente, o reconhecimento
do direito à isenção, caberá recurso voluntário, dentro do prazo de vinte (20)
dias 'úteis, para o Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, independentemente
de depósito ou fiança.
§ 2.° - Reconhecido o direito à isenção, total ou parcialmente, haverá recurso ex otticio para o Diretor da Divisão do Impôsto de Renda.
§ 3.° - Das decisões do Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, contrárias às emprêsas interessadas, cabe recurso voluntário para o Primeiro Conselho de Contribuintes, nas mesmlts condições estabelecidas no § 1.°, anterior.
§ 4.° - Se confirmado o ato denegatório do reconhecimento total ou parcial do direito de isenção, caberá à Emprêsa interessada dentro do prazo de
sessenta (60) dias, contados da ciência da decisão, reduzir ou anular o aumento
de capital, ou sujeitar-se ao pagamento do impôsto pelas taxas normais, estendendo-se o mesmo tratamento aos acionistas, sócios ou titulares beneficiários
do aumento.
§ 5.0 Os efeitos dos aumentos de capital efetuados de acôrdo com êste
Regulamento somente cessarão, total ou parcialmente, depois de transitada em
julgado a decisão sôbre os recursos interpostos.
§ 6.° - Em face da decisão definitiva a emprêsa comunicará à SUDENE
as correções e reajustamentos que houver feito, dentro de trinta (30) dias da
respectiva efetivação.
Art. 11 - Os bens reavaliados de acôrdo com êste Regulamento não poderão ser transferidos do Nordeste sem prévios conhecimento e anuênciad(a
SUDENE, sob pena de revogação da isenção de que trata êste Regulamento 'e
imediata cobrança dos impostos devidos, na forma da legislação em vigor.
Art. 12 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1963; 142.° da Independência e 75. 0 da República.
a)

JoÃo

GoULART

Carvalho Pinto

DECRETO N.o 53.880, DE 10 DE ABRIL DE 1964 -

m.o. de 10-4-1964)

Dispõe sôbre o resgate do empréstimo Público de Emergência, instituído pela
Lei n. O 4.069, de 11 de junho de 1962, e dá outras providências.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I.
da Constituição, decreta:
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CAPÍTULO I
Do Resgate do Empréstimo Público de Emergência

Art. 1.0 - O prazo de resgate do "Empréstimo Público de Emergência" é
de sete (7) anos, contado mensalmente, a partir de junho de 1962.
Art. 2.0 - As "Obrigações do Empréstimo de Emergência" referidos no artigo 7.0 do Decreto n. o 1.394, de 13 de setembro de 1962, consideram-se emitidas
no mês em que fôr recolhida aos cofres públicos a respectiva importância.
Parágrafo 'único - Enquanto não forem emitidos os títulos definitivos, valerão como cautelas das "Obrigações do Empréstimo de Emergência" os recibos
ou guias fornecidos ao subscritor, em caráter provisório, de acôrdo com o artigo 4. 0 do Decreto n. o 1.394, de 13 de setembro de 1962.
Art. 3.0 - Para efeito de pagamento do impôsto de renda devido a partir
do exercício financeiro de 1964, é facultado aos contribuintes do impôs to de
renda, pessoas físicas ou jurídicas, subscritores do Empréstimo Público de Emergência, instituído pelo artigo 43 da Lei n. O 4.069, de 11 de junho de 1962, solicitar o resgate antecipado do empréstimo, mediante a obtenção de poder liberatório da "Obrigação do Empréstimo de Emergência".
§ 1.0 - A partir do exercício financeiro de 1964 serão resgatáveis, mediante
o pagamento do impôsto de renda, as importâncias do empréstimo recolhido
efetivamente em 1962.
§ 2. 0 Aos títulos representativos do pagamento ou recolhimento efetuados após o exercicio de 1962, será concedido poder liberatório para pagamento
do impôsto de renda devido a partir do segundo ano subseqüente ao da respectiva emissão.
§ 3.0 Em se tratando de importâncias arrecadadas mediante desconto
nas fontes, o poder libera tório dos títulos respectivos será concedido após o
transcurso de dois (2) anos contados do mês em que tenha Sido efetuado o
recolhimento do empréstimo.
Art. 4. 0 - O resgate de que trata o artigo anterior deverá ser solicitado na
data da entrega da declaração de rendimentos do contribuintes subscritor ou
da apresentação da guia de recolhimento do impôsto descontado na fonte.
Parágrafo único - Na própria declaração de rendimentos ou guia de recolhimento do impôsto descontado na fonte, o subscritor fará indicação do n'úmero do comprovante da subscrição, data, local e importância do recolhimento do
empréstimo objeto da compensação pedida.
Art. 5. 0 - Dentro do prazo, improrrogável, de cinco (5) dias corridos, contado da data da entrega da declaração de rendimentos ou da apresentação da
guia de recolhimento do impôsto descontado na fonte, o contribuinte subscritor
deverá requerer, em separado à repartição lançadora do impôsto de renclli,
diretamente ou por intermédio das repartições arrecadadoras, o resgate do
empréstimo para o pagamento total ou parcial do tributo, indicando no requerimento o número, a data e o local da entrega da sua declaração de rendimentos ou da guia de recolhimento do impôsto, ao qual juntará, obrigatoriamente,
o comprovante original da subscrição do empréstimo.
Parágrafo único - O pedido formulado fora do prazo fixado neste artigo
será considerado no exercício subseqüente.
Art. 6. 0 - O subscritor do empréstimo poderá pleitear o pagamento do impôsto de renda por êle devido a partir de 1964, mediante compensação com o
resgate do empréstimo representado por títulos de valor igualou inferior à
importância do tributo devido.
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CAPÍTULO II
Da Rotina para Controle do Serviço

Art. 7.° - Com base nos elementos de que dispuser, inclusive nas relações
nominais a que se refere os artigos 5.° e 6.° do Decreto n.o 1.394, de 15 de setembro de 1962, publicado no Diário Oficial de 19 do mesmo mês e ano, compete:
I - Às repartições lançadoras do impôsto de renda:
a) processar, sem juntar a declaração de rendimentos, o pedido de resgate antecipado formulado pelo subscritor do empréstimo;
b) conferir os documentos apresentados e certificar no processo de resgate a procedência do pedido, inutilizando o comprovante apresentado com carimbos ou picote;
c) conferir e certificar na declaração de rendimentos a existência de pedido de resgate;
d) compensar no cálculo do impôsto de renda devido a importância do
empréstimo resgatável, antecipadamente, cobrando, se houver, a diferença de
impôsto;
e) encaminhar à respectiva Contadoria Seccional o processo de resgate.
II - À Contadoria-Geral da República através de suas delegações:
a) conferir os documentos apresentados;
b) escriturar no sistema patrimonial a responsabilidade assumida pelo Tesouro Nacional perante os subscritores do Empréstimo Público de Emergência e resgate dessa responsabilidade à medida em que se processar;
c) proceder no sistema financeiro ao registro do resgate e recolhimento
do impôsto de exercício em que haja sido compensado o empréstimo;
d) encaminhar o processo de resgate à Caixa de Amortização ou à Delegacia Fiscal.
III - Às Delegacias Fiscais:
a) cancelar por resgate a inscrição do título do contribuinte do empréstimo de emergência;
b) comunicar à Caixa de Amortização o resgate efetuado;
c)
encaminhar o processo de resgate à Divisão do Impôsto de Renda.
IV - À Caixa de Amortização:
a) cancelar por resgate a inscrição dos contribuintes que subscrevam o
emprestimo compulsório no Estado da Guanabara;
b) dar baixa de circulação dos títulos resgatadas;
c) encaminhar o processo de resgate à Divisão do Impõsto de Renda.
V - À Divisão do Impôsto de Renda:
a) ultimar o exame do proceso de pedido de resgate para o pagamento do
impôsto de renda, podendo promover as diligências que julgar necessárias, in..:.
clusive a juntada de declaração de rendimentos e a solicitação de informações
dos órgãos que funcionaram no processo;
b) havendo dúvidas fundadas sôbre a legitimidade do comprovante do empréstimo (recibo ou guia), determinar, desde logo, a cobrança da totalidade
do impôsto, com acréscimo de multas cabíveis, cancelando a compensação e
determinando a aplicaç~o da responsabilidade criminal do contribuinte que
houver requerido fraudulentamente o resgate do empréstimo.
CAPíTULO III
Disposições Gerais

Art. 8.° - É assegurado ao contribuinte subscritor o direito de requerer a
Caixa de Amortização e às Delegacias Fiscais o desdobramento dos seus títulos,
depois de encerrado o segundo ano subseqüente ao do recolhimento da importância do Empréstimo Público de Emergência.
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Art. 9.° - A importância do Empréstimo Público de Emergência compensada com o impôsto de renda devido pelo subscritor a partir de 1964, será lançada como renda tributária arrecadada no exercício financeiro correspondente,
fazendo-se, paralelamente, a escrituração do resgate da dívida plública respectiva.
Art. 10 - Não é permitido o resgate antecipado, a que se refere o artigo 3.°,
para o pagamento de diferenças do impõsto ou para a liquidação de débitos
cobrados ex ofticio pelas autoridades lançadoras do impôsto de renda.
Art. 11 - O comprovante original do recolhimento do empréstimo (recibo
ou guia) poderá ser substituído por certidão passada pelas autoridades competentes, observadas as disposições legais próprias e as normas administrativas
correspondentes.
Art. 12 - As "Obrigações do Empréstimo de Emergência" não terão poder
libera tório para pagamento do impôsto de renda devido entre os dias 5 a 31 de
dezembro de cada ano.
Art. 13 - Para cessação da fluência de juros, considera-se a data em que
fôr apresentado o requerimento como a do resgate do empréstimo.
Art. 14 - O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda resolverá os casos
originados de dúvidas na aplicação dêste Decreto.
Art. 15 - A Direção-Geral da Fazenda Nacional, a Caixa de Amortização,
a Contadoria-Geral da República e a Divisão do Impôsto de Renda expedirão
as instruções que se fizerem necessárias à fiel execução do presente Decreto.
Art. 16 - Ccntinuam em vigor as disposições do Decreto n. o 1.394, de 13
de setembro de 1962, que não contrariem as dêste Decreto.
Brasília, 10 de abril de 1964; 143.° da Independência e 76.0 da República.
a)

RANIERI MAZZILI

Octavio Gouvêa de Bulhões

DECRETO N.o 54.334, DE 28 DE SETEMBRO DE 1964 -

(D.O. de 1-10-64)

Aprova o Regulamento para cobrança do empréstimo compulsório instituído
pelo art. 72 da Lei n.O 4.242, de 17 de julho de 1963, e alterado pelos arts.
19 e 21 da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87,
item I, da ConstituiÇão Federal, e nos têrmos do art. 42 da Lei n.o 4.357, de 16
de julho de 1964, decreta:
Art. 1.0 - Fica aprovado o Regulamento que com êsse baixa, assinado pelo
Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, para cobrança do empréstimo
compulsório instituído pelo art. 72 da Lei n.o 4.242, de 17 de julho de 1963,
e alterado pelos artigos 19 e 21 da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964.
Art. 2.° - Fica revogado o Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 52.314,
de 31 de julho de 1963.
Brasília, 23 de setembro de 1964; 143.° da Independência e 76.° da República.
a)

H. CASTELLO BRANCO
Octavio Gouvêa de Bulhões

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO N.o 54.334,
DE 28 DE SETEMBRO DE 1964
Art. 1.0 - São contribuintes do empréstimo compulsório:
a) as pessoas físicas beneficiárias de entendimentos classificáveis na cédula "C", de acôrdo com as disposições do art. 3.0 e seus parágrafos;
b) as pessoas físicas e jurídicas beneficiárias de outros rendimentos, sujeitos à incidência do impôsto de renda na fonte, nos têrmos do artigo 4.0;
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c) as pessoas físicas obrigadas à declaração anual de rendimentos e cuja
soma dos rendimentos líquidos das cédulas, exceto os da cédula "C", tenha
sido igualou superior a Cr$ 1.769.000 (um milhão, setecentos e sessenta e nove
mil cruzeiros).
Art. 2.° - O empréstimo compulsório será lançado ou arrecadado com base:
a) -no montante dos rendimentos claso8ificáveis na cédula "C" pagos ou
creditados a pessoas físicas até 31 de dezembro de 1964, de acôrdo com as disposições do art. 3.° e seus parágrafos;
b) no montante dos rendimentos sujeitos à incidência do impôsto de renda
na fonte a que se refere o artigo 4.°, pagos ou creditados a pessoas físicas ou
jurídicas até 31 de dezembro de 1964;
c) na soma dos rendimentoo8 líquidos classificáveis nas cédulas A, B, D,
E, F, G, e H da declaração de cada pessoa física, até o exercício financeiro de
1964, inclusive.
Art. 3.° - O empréstimo compulsório incidente sôbre os rendimentos do
trabalho, classificáveis na cédula "C", será cobrado mediante desconto na fonte,
à razão de 3,5% (três e meio por cento) sôbre a diferença entre a remuneração
líquida de cada mês e o limite de isenção (Cr$ 84.000).
§ 1.0 - A remuneração líquida, para 008 efeitos dêste artigo, será determinada pela remuneração bruta diminuída da contribuição de previdência do
empregado e do impôsto sindical.
§ 2.° - Para o cálculo do empréstimo compulsório, devido em cada caso, do
resultado apurado na forma dêste artigo será dedutível uma quota de 2%
(dois por cento) do limite de isenção mensal Cr$ 1.680 para cada um dos encargos de família ou dependentes, previstos nas letras e, g e h do artigo 20
do Regulamento do Impôsto de Renda.
§ 3.° - Não se incluem entre os rendimentos a que se refere êste artigo:
a) as importâncias pagas pelos cofres públicos ou por entidades particulares, a título de diárias e ajudas de custo, quando efetivamente destinadas
à indenização de gastos de viagem e de instalação do contribuinte e da sua família em localidade diferente daquela em que reside;
b) as importâncias pagas pelos cofres públicos como diárias de comparecimento, exceto as percebidas pelos membros de órgãos administrativos de deliberação coletiva;
c) as importânCias pagas pelos cofres públicJS a título de salário-família;
d) as importâncias pagas aos ao8salariados, a título de indenização, nos
casos de rescisão de contrato de trabalho.
Art. 4.° - Em relação aos beneficiários de rendimentos sujeitos à incidência do impôsto de renda, mediante desconto na fonte, excetuados os de que
trata o artigo 3.°, o empréstimo compulsório será cobrado à razão de 10% (dez
por cento), apenas sôbre o montante dos seguintes rendimentos:
a) rendimentos de residentes ou domiciliados no estrangeiro (artigo 97 do
Regulamento do Impôsto de Renda);
b) dividendos e outros interêsses de ações ao portador e de partes beneficiárias ao portador (art. 96, inciso 3.°, do Regulamento do Impôsto de Renda),
sempre que os seus beneficiárioo8 optarem pela não identificação;
c) deságio na colocação de letras de câmbio, letras do Tesouro e de outros
títulos de crédito (artigo 98, inciso 4.°, letra a, do Regulamento do Impôsto
de Renda);
d) importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a pessoas físicas
a título de comissões, bonificações, gratificaçõet! ou semelhantes, quando não
fôr indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o
comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento
(artigo 98, inciso 5.0, do Regulamento do Impôsto de Renda);
e) lucro apurado por pessoas físicas na venda de propriedades imobiliárias (arts. 92 a 95 do Regulamento do Impôsto de Renda) ;

MANUAL DO IMPóSTO DE RENDA NA FONTE - IV - 4

296

f)
lucros superiores a Cr$ 1.000 (mil cruzeiros), decorrentes de prêmios
em dinheiro obtidos em loterias de finalidade exclusivamente assistencial, inclusive as exploradas diretamente pelo Estado (art. 96, inciso 4.° do RegulamelI1to
do Im!)Ôsto de Renda);
g) lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias, concursos desportivos em geral, inclusive de turfe, compreendidos os bettings (exclusive as poules simples e acumuladas, de ponta, de placé e de duplas), bem
como os sorteios de qualquer espécie, ressalvados os de antecipação nos títulos
de capitalização e os de amortização e resgate de ações das sociedades anônimas (artigo 96, inci.so 5. 0 , do Regulamento do Impôsto de Renda) ;
h) os benefícios líquidos superiores a Cr$ 1.000 (mil cruzeiros) resultantes da amortização antecipada, mediante sorteio, dos títulos de economia denominados de "capitalização" e os benefícios atribuídos aos portadores dos títulos
de capitalização nos lucros da emprêsa emitente (artigo 96, inciso 2.°, letras a
e b do Regulamento do Impôsto de Renda);
i)
juros de debêntures ou outras obrigações ao portador, provenientes de
empréstimos contraídos dentro ou fora do País por sociedades nacionais ou estrangeiras que operem no território nacional (artigo 96, inciso 6. 0 , do Regulamento do Impôsto de Renda);
j) as importâncias relativa.s a multas ou vantagens recebidas pelas pessoas
físicas nos casos de rescisão de contratos, excetuadas as importâncias que forem recebidas pelos assalariados, a título de indenização, nos casos de rescisão
de contratos de trabalho (artigo 98, inciso 3.0 , item IV, do Regulamento do
Impôsto de Renda).
Art. 5.0 - Em relação aos beneficiários dos rendimentos classificados nas
cédulas A, B, D, E, F, G, e H, o empré.stimo compulsório será lançado pelas
Delegacias Regionais, Seccionais e Inspetorias do Impôsto de Renda com base
na declaração de rendimentos, de acôrdo com a seguinte tabela:

Soma dos rendimentos cedulares líquidos
Contribuição - Ano Cr$:

Até
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

1.768.000
1.768.000
1.969.000
2.269.COO
2.569.000
2.969.000
3.369.000
3.769.000
4.169.000
4.569.000

Isento

....................................... .

a Cr$ 1.963.000 ....................... .
a Cr$ 2.268.000 ....................... .
a Cr$ 2.568.000 ....................... .
a Cr$ 2.968.000 ....................... .
a Cr$ 3.368.000 ....................... .
a Cr$ 3.768.000 ....................... .
a Cr$ 4.168.000 ....................... .
a Cr$ 4.568.000 ....................... .
em diante - 10% - (proporcional).

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

88.000
112.000
140.000
180.000
232.000
292.000
356.000
436.000

Parágrafo único - Para fin.s de cálculo da contribuição em cada ano. na
soma do rendimento das cédulas, serão desprezadas as frações inferiores a
Cr$ 1.000 (mil cruzeiros).
Art. 6. 0 - O empréstimo compulsório calculado com base nos rendimentos
sujeitos à inddência do impôsto de renda na fonte, a que se referem os artigo.s 3. 0 e 4. 0 , será retido pela fonte quando pagar, creditar, empregar, remeter
ou entregar o rendimento.
Parágrafo único - As pessoas físicas ou jurídicas, bem como as repartições
públicas, que efetuarem a retenção do empréstimo compulsório, deverão fornecer ao contribuinte documento, isento de sêlo, comprobatório da retenção.
Art. 7. 0 - O empréstimo compulsório calculado com base nos rendimentos
líquidos ceduhre.s, nos têrmos do artigo 5. 0 , será lançado pelas Delegacias Regionais, Seccionais e Inspetorias do Impôsto de Renda, para pagamento em
quotas iguais até o máximo de 3 (três), vencíveis até 30 de dezembro de
cada ano.
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Art. 8.° - O empréstimo compulsório retido nos têrmos do presente Regulamento será recolhido pelas fontes às Recebedorias Federais, Alfândegas, Mesas de Rendas e Coletorias Federais, com observância dos prazos previstos no
art. 103 e seus parágrafos do Regulamento do Impôsto de Renda.
Art. 9.° - As repartições arrecadadoras recolherão ao Banco do Brasil S.A.
as importâncias arrecadadoras nos têrmos dêste Decreto para crédito da conta
do Fundo Nacional de Investimentos, à ordem do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico.
Art. 10 - No resultado do cálculo do empréstimo compulsório serão desprezadas as frações inferiores a Cr$ 100 (cem cruzeiros).
Art. 11 - O subscritor compulsório de empréstimo é o contribuinte.
Parágrafo único - Nos casos de arrecadação na fonte, se o contribuinte não
fôr identificado, ou quando o recolhimento do impôsto de renda já tiver sido
efetuado, a fonte será considerada como subscritor, para todos os efeitos legais.
Art. 12 - No ato do recolhimento do empréstimo será fornecido ao subscritor, em caráter provisório, um recibo, ou guia, segundo a forma de cobrança, devendo ser utilizados, na falta de modelos específicos os recibos ou guias adotados no pagamento ou recolhimento do impôsto de renda, aos quais será apôsto
carimbo especial com os seguintes dizeres: "Empréstimo Compulsório - Lei
n.o 4.242, de 17 de julho de 1963 - Artigos 72 e 73 - Cautela Provisória do Título de Investimento".
Parágrafo único - Êsses recibos ou guias .serão substituídos posteriormente
pelos títulos definitivos, de acôrdo com as instruções a serem baixadas pela
autoridade competente.
Art. 13 - São extensivas ao empréstimo compulsório de que trata o presente Regulamento as disposições da legislação do impôsto de renda que forem
aplicáveis, inclusive as que se relacionam com o capítulo das penalidades.
Art. 14 - O não recolhimento da importância do empréstimo compulsório
descontado pela fonte pagadora, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados do término dos prazos estabelecidos para tal recolhimento constitui crime
de apropriação indébita, definido no art. 168 do Código Penal, na conformidade
do artigo 11 da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964.
Art. 15 - Êste Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1964.
a)

OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES

DECRETO N.o 54.936, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1964 -

(D.O. de 6-11-64)

Regulamenta, para as emprêsas concessionárias de serviços de energia elétrica,
a aplicação do art. 57, da Lei n. O 3.470, de 28 de novembro de 1958 e dos
arts. 3.° a 6.° da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, relatiVos .à correção
da tradução monetária do valor original dos bens do ativo imobilizado das
pessoas jurídicas.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 87,
inciso I, da Constituição, e
Considerando que o Código de Aguas (Decreto n.O 42.643, de 10 de julho
de 1934), e o Decreto-Lei n.O 3.128, de 19 de marçe de 1941, dispõem que o capital a remunerar para as emprêsas concessionárias de serviços de energia elétrica será determinado na base do custo histórico;
Considerando que a receita resultante das tarifas estruturadas na base de
investimento escriturado a custo histórico não representa o efetivo custo de
serviço, em virtude do fenômeno inflacionário que repercute mais gravemente
nas emprêsas de serviço.s públicos;
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Considerando que o serviço prestado abaixo do custo real representa efetivo prejuízo para a economia nacional;
Considerando que, por via das Leis n."' 3.470, de 28 de novembro de 1958,
e 4.357, de 16 de julho de 1964, o Poder Público já legislou de forma a corrigir
tal anomalia;
Considerando que cumpre ao Govêrno promover tôdas as medidas que, atendendo aos legítimos interêsses nacionais, venham corrigir deformações ou omissões supervenientes, decreta:
Art. 1.0 - As emprêsas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, individuais ou coletivas, poderão corrigir a tradução monetária do valor
original dos bens de seu ativo imobilizado, para todos os efeitos de direito, inclusive de natureza fiscal, observando o disposto nos artigos 57, da Lei n.o 3.470,
de 28 de novembro de 1958, 3.° a 6.0 da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964
e Decretos números 54.145, de 19 de agôsto de 1964 e 54.252, de 3 de setembro de
1964, ressalvadas as disposições legais e regulamentares a que estão subordinadas e de acôrdo com as normas dêste Decreto.
§ 1.0 - As emprêsas de que trata êste artigo e que já realizaram a correção monetária do valor original dos bens do seu ativo imobilizado, nos têrmos
das Leis n.O' 3.470, de 28 de novembro de 1958 e 4.357, de 16 de julho de 1964,
na primeira correção que vierem a fazer deverão ajustar-se às normas dêste
Decreto.
§ 2.° - Além dos favores referidos no art. 57, § 4.°, da Lei n. o 3.470, de
28 de novembro de 1958, não serão corrigidas:
a) a parcela do ativo imobilizado correspondente aos recursos a que se
referem as contas dos códigos n.O' 51.1 e 53.2 (Auxílios para Construções);
b) as parcelas de I Reservas para Depreciação, relativas aos bens deduzidos do investimento até a data da correção.
§ 3.° - As reservas para Amortização e Reversão (Artigo 33 do Decreto
n.o 41. 019, de 27 de fevereiro de 1957) serão corrigidas, depois de deduzidos de
seus saldos, os saldos dos respectivos fundos.
§ 4.° A reserva para Depreciação (Art. 32, do Decreto n.O 41.019, de 27
de fevereiro de 1957), será corrigida depois de deduzido, do seu saldo, o saldo
de Caixa até o limite daquela.
§ 5.° Simultâneamente com a correção do investimento, o concessionário corrigirá os saldos devedores dos empréstimos contraídos com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
- Eletrobrás, adotando os mesmos índices utilizados na correção do ativo;
§ 6.° - As correções monetárias do valor original dos bens do ativo imobilizado e das Reservas para Depreciação e Amortização serão registradas separadamente nas respectivas contas.
Art. 2.° - A taxa de conversão para moeda nacional, para efeito de correção monetária do ativo dos bens importados mediante utilização de empréstimos ou financiamentos, contraídos no exterior, será determinada em correlação com variações cambiais no saldo devedor do respectivo empréstimo ou financiamento.
Art. 3.° - Após o tombamento de que trata o Decreto-Lei n.O 3.128 de 19
de março de 1941, a utilização pelas emprêsas concessionárias de ierviços públicos de energia elétrica, da faculdade prevista no artigo 1.0 dêste Decreto,
far-se-á com as seguintes modificações:
a) o valor original dos bens do ativo imobilizado a ser corrigido na forma
dêste Decreto será o de seu custo histórico determinado pela Comissão de
Tombamento e aprovado pela Fiscalização;
bY a Reserva para Depreciação a ser considerada para os efeitos do disposto no § 4.° do artigo 1.0, dêste Decreto, será aquela determinada pela Comissão de Tombamento e aprovada pela Fiscalização.
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Parágrafo 'único - As emprêsas concessionárias que venham a obter, em
regime provisório os benefícios proporcionadas por êste Decreto, até a determinação do respectivo investimento, por Comissão de Tombamento, passarão
ao regime definitivo, na forma da legislação vigente, tão pronto seja o mesmo
reconhecido.
Art. 4.° - :Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1964; 143.° da Independência e 76.° da República.
a)

H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

,
DECRETO N.o 55.762, DE 17 DE FEVEREIRO DE 1965 -

(D.O.

de 18-2-1965)

Regulamenta a Lei n.O 4.131, de 3 de setembro de 1952, modificada pela Lei
n.O 4.390, de 29 de agõsto de 1964.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87,
número I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 - Para os efeitos dêste Decreto, consideram-se capitais estrangeiros os bens, máquinas e equipamentos, entrados no País sem dispêndio inicial
de divisas, destinados à produção de bens ou serviços, assim como os recursos
financeiros ou monetários ingressados para aplicação em atividade econômicas,
desde que pertençam, em ambas as hipóteses, a pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior (Lei n. O 4. 131, art. 1.0).
Parágrafo único - O Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito
determinará os critérios para o registro dos capitais que correspondam a outros
investimentos realizados por domiciliados no exterior, aos quais não se aplique
o disposto neste artigo.
Art. 2.° - Ao capital estrangeiro que se investir no País será dispensado
tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional em igualdade de
condições, sendo vedadas quaisquer discriminações não previstas em lei (Lei
n. O 4.131, art. 2.°).
Art. 3.° - Em serviço especial instituído na Superintendência da Moeda e
do Crédito, para registro de capitais estrangeiros, qualquer que seja sua forma
de ingresso no País, bem como de operações financeiras com o exterior, serão
registrados:
a) os capitais estrangeiros que ingressarem no País sob a forma de investimento direto ou de empréstimo, quer em moeda, quer em bens (Lei n.O 4.131,
art. 3.0 , letra a);
b) as remessas feitas para o exterior como retôrno de capitais ou como
rendimentos dêsses capitais, lucros, dividendos, juros, amortizações, bem como
as de royalties, de pagamento de assistência técnica, ou por qualquer outro
título que implique transferência de rendimentos para fora do País (Lei n.o 4.131,
art. 3.°, letra b);
c) os reinvestimentos de lucros dos capitais estrangeiros (Lei n.o 4.131,
art. 3.°, letra c);
d) as alterações do valor monetário do capital das emprêsas procedidas
de acôrdo com a legislação em vigor (Lei n.o 4.131, art. 3. 0 , letra d); e
e) os capitais estrangeiros e respectivos reinvestimentos de lucros já existentes no País em 27 de setembro de 1962 (Lei n.o 4.131, modificada pela Lei
n.O 4.390, art. 5.0, § 1.0).
§ 1.0 - Os registros conterão os elementos necessários à caracterização das
operações e individuação das partes intervenientes.
§ 2.° - O registro dos reinvestimentos a que se refere a letra c será devido, ainda que se trate de pessoa jurídica com sede no Brasil mas filiada a emprêsas estrangeiras ou controlada por maioria de ações pertencentes a pessoas
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físicas ou jurídicas com residência ou sede no estrangeiro tLei n.o 4 131, art. 3.°,
parágrafo único).
§ 3.0 As remessas para o exterior dependem do registro da emprêsa na
Superintendência da Moeda e do Crédito e de prova de pagamento do impôsto
de renda que fôr devido (Lei n.O 4.131, modificada pela Lei n.O 4.390, art. 9.°,
§ 1.0).

Art. 4.° - O registro de capitais será na moeda estrangeira efetivamente
ingressada no País e, nos casos de importação financiada e de investimentos sob
a forma de bens, na moeda do domicílio ou da sede do credor ou investidor, respectivamente, ou, ainda, em casos especiais, na moeda de procedência dos bens,
ou do financiamento, desde que obtida a prévia anuência da Superintendência
da Moeda e do Crédito.
Art. 5.° - O capital estrangeiro que ingressar sob a forma de bens será
registrado pelo preço constante da fatura comercial, atendidas as formalidades
regulamentares.
Parágrafo único - O registro será pelo valor FOB se o investimento não
compreender as despesas de transporte e seguro.
Art. 6.° - Efetuado o registro, a Superintendência da Moeda e do Crédito
fornecerá à parte interessada o competente certificado.
Art. 7.° - As remessas para o exterior se processarão mediante apresentação do respectivo certificado de registro emitido pela Superintendência da
Moeda e do Crédito.
§ 1.0 - Os bancos que fizerem as operações de câmbio relativas às transferências previstas neste artigo efetuarão no certificado as anotações que forem determinadas pela Superintendência da Moeda e do Crédito.
§ 2.° - A fiscalização Bancária do Banco do Brasil S.A. verificará a regularidade das operações de que trata êste artigo, na forma que fôr estabelecida
pela Superintendênci da Moeda e do Crédito.
§ 3.0 - Serão reguladas pelo Conselho da Superintendência da Moeda e
do Crédito outras remessas para o exterior, a qualquer título e sob qualquer
fundamento.
Art. 8.° - Con.sidera-se reinvestimentos os rendimentos auferidos por emprêsas estabelecidas no País e atribuídos a residentes e domiciliados no exterior,
e que forem reaplicados nas mesmas emprêsas de que procedem ou em outro
setor da economia nacional (Lei n.o 4.131, modificada pela Lei n.o 4.390, art. 7.°).
Art. 9.° - O registro do investimento estrangeiro será requerido dentro de
trinta dias da data de seu ingresso no País e independente do pagamento de
qualquer taxa ou emolumento. No mesmo prazo, a partir da data da aprovação
do respectivo registro contábil, pelo órgão competente da emprêsa, proceder-se-á
ao registro dos reinvestimentos de lucros (Lei n. o 4.131, art. 3.°).
Art. 10 - O registro dos reinvestimentos será efetuado simultâneamente
em moeda nacional e na moeda do País para o qual poderiam ter sido remetidos os rendimentos (Lei n.O 4.131, modificada pela Lei n.O 4.390, art. 4.ol.
§ 1.0 - A conversão, para fins do disposto neste artigo, será feita à taxa
cambial média verificada entre a data da aPuração dos lucros, em balanço caso
se trate de pessoa jurídica, e a da efetivação do reinvestimento (Lei n.o 4.131,
modificada pela Lei n. O 4.390, art. 4.°).
§ 2.° - A taxa cambial média será apurada com base nas cotações, no
período considerado, de mercado de câmbio pelO qual os lucros reinvestidos poderiam ter sido transferidos para o exterior.
Art. 11 - Ao capital estrangeiro aplicado em atividades produtoras de bens
e serviços de consumo suntuário, definidas em decreto do Poder Executivo
mediante audiência do Conselho Nacional de Economia, é limitada a remessa de
lucros para o exterior anualmente, a 8% (oito por cento) do capital registrado
na Superintendência da Moeda e do Crédito (Lei n.o 4.390, art. 2.°).
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§ 1.0 - Os lucros que excederem o limite estabelecido neste artigo, se remetidos para o exterior, serão considerados retôrno de capital e deduzidos do registro correspondente, para efeito de remessas futuras, sendo facultado, porém,
seu reinvestimento nas próprias emprêsas, quando produtoras de bens e serviços, ou em regiões e setores de atividades considerados de interêsse para a economia nacional, indicados em decreto do Poder Executivo, ouvido o Conselho
Nacional de Economia (Lei n. o 4.390, art. 2.0, § 1.0).
§ 2.° - Nas hipóteses previstas no art. 28 da Lei n.o 4.131, de 3 de setembro de 1962, a remessa de lucros dos capitais a que se refere êste artigo será
limitada até o máximo de 5% (cinco por cento) ao ano sôbre o montante dos
registros efetuados na forma do art. 3.° (Lei n.O 4.390, art. 2.0, § 2.°).
Art. 12 - O montante dos lucros e dividendos líquidos efetivamente remetidos a pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede no exterior, fica sujeito a um impôsto suplementar de renda sempre que a média
das remessas em um triênio, a partir do ano de 1963, exceder a 12% (doze por
cento) sôbre o capital e reinvestimentos registrados (Lei n.o 4.131, modificada
pela Lei n.O 4.390, art. 43).
Art. 13 - O Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito determinará quais os comprovantes a serem exigidos para a concessão do registro dos
capitais estrangeiros e respectivos reinvestimentos inclusive dos já existentes
no País (Lei n.O 4.131, modificada pela Lei n.o 4.390, art. 5.0, § 2.°).
Art. 14 - As pesoas físicas ou jurídicas que desejarem ftLzer transferência
para o exterior a título de lucro, dividendos, juros, amortizações, royalties,
assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, deverão submeter
à Superintendência da Moeda e do Crédito os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa (Lei n.O 4.131, modificada pela Lei n.O 4.390, art. 9.°).
Art. 15 - As remessas de juros de empréstimos, créditos e financiamentos
serão considerados como amortização do capital na parte que excederem da
taxa de juros constantes do contrato respectivo e de seu respectivo registro,
cabendo à Superintendência da Moeda e do Crédito impugnar e recusar a parte
da taxa que exceder à taxa vigorante no mercado financeiro de onde procede o
empréstimo, crédito ou financiamento, na data de sua realização, para operações do mesmo tipo e condições (Lei n.O 4.131, art. 8.°) .
Art. 16 - Os pedidos de registro do contrato, para efeito de transferências
financeiras para o pagamento de royalties, devido pelo uso de patentes, marcas de indústria e de comércio ou outros títulos da mesma espécie, serão instruídos com certidão probatória da existência e vigência, no Brasil, dos respectivos
privilégios concedidos pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial,
bem como de documento hábil probatório de que êles não caducaram no País
de origem (Lei n.o 4.131, modificada pela Lei n.O 4.390, art. 11).
Art. 17 - O registro dos contratos que envolvem transferências a título de
royalties., ou de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante,
será feito na moeda do País de domicílio ou sede dos beneficiários das remessas.
Parágrafo único - Em casos especiais, tendo em vista o interêsse nacional,
a Superintendência da Moeda e do Crédito poderá autorizar remessas em moeda
distinta da prevista nos respectivos registros.
Art. 18 - As somas das quantias devidas a título de ro:yalties pela exploração de patentes de invenção ou pelo uso de marcas de indústria e de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa OU semelhante, poderão ser deduzidas nas declarações de renda, para efeito da determinação do
rendimento sujeito a tributação, até o limite máximo de 5% (cinco por cento)
da receita bruta do produto fabricado ou vendido (Lei n.O 4.131, art. 12).
§ 1.0 - Os coeficientes por tipo.:! e ramos de produção ou atividades reunidas em grupos, segundo o grau de essencialidade, serão estabelecidos e revistos
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periodicamente, mediante ato do Ministro da Fazenda (Lei n. O 4.131, art. 12,
§ 1.0).
§ 2.0

_ As remessas que ultrapassarem a limitação prevista neste artigo
serão consideradas como lucro (Lei n.O 4.131, art. 13).
Art. 19 - A Superintendência da Moeda e do Crédito poderá, quando considerar necessário, verificar a efetividade da assistência técnica, administrativa
ou semelhante, prestada a emprêsa estabelecida no Brasil, ou exigir a comprovação da efetividade da utilização das patentes e dos registros referentes a
royalties, desde que, em ambos os casos, haja remessa de divisas para, o exterior (Lei n.o 4.131, modificada pela Lei n.o 4.390, arts. 10 e 11).
Art. 20 - Não serão permitidas remessas para pagamento de royalties
pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio entre
filial ou subsidiária de emprêsa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede
no exterior, ou quando a maioria do capital da emprêsa no Brasil pertença
aos titulares do recebimento dos royalties no estrangeiro (Lei n.o 4.131, artigo 14).
Parágrafo único - Para os efeitos dêste Decreto, considera-se subsidiária
de emprêsa estrangeira a pessoa jurídica, estabelecida no País, de cujo capital
com direito a voto pelo menos 50% (cinqüenta por cento) pertença, diretamente
ou indiretamente, a emprêsa com sede no exterior.
Art. 21 - As pessoas físicas e jurídicas, domiciliadas ou com sede no Brasil,
ficam obrigadas a declarar à Superintendência da Moeda e do Crédito, na forma
que fôr estabelecida pelo respectivo Conselho, os bens e valôres que possuírem
no exterior, inclusive depósitos bancários, excetuados, no caso de estrangeiros,
os que possuíam ao entrar no Brasil (Lei n.O 4.131, art. 17J.
Art. 22 - As pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas ou com sede no Brasil deverão, ainda, comunicar à Superintendência da Moeda e do Crédito as
aquisições de novos bens e valôres no exterior, indicando os recursos para tal
fim usados (Lei n.o 4.131, art. 19).
Parágrafo único - As comunicações de que trata êste artigo deverão ser
feitas no prazo de 12 meses da data da aquisição.
Art. 23 - Anualmente, até o dia 31 de janeiro, as pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas ou com sede no Brasil, comunicarão à Superintendência da
Moeda e do Crédito o montante dos seus depósitos bancários no exterior, a 31
de dezembro do ano anterior, com justificação nas variações nêles ocorridas
(Lei n.O 4.131, artigo 19, parágrafo único).
Art. 24 - As pessoas físicas que até 30 de abril de 1965 pedirem retificação das respectivas declarações de bens, relativas aos exercícios de 1963 e 1964,
para efeito de inclusão de valôres, bens e depósitos, mantidos no estrangeiro,
e anteriormente omitidos, ficam dispensadas de qualquer penalidade (Lei n.o
4.506, art. 82).
Art. 25 - As operações cambiais serão efetuadas através de estabelecimentos
bancários autorizados a operar em câmbio, com a intervenção de corretor oficial quando exigido em Lei ou Regulamento, respondendo ambos pela identidade do cliente, assim como pela correta classificação das informações por êste
prestadas, segundo normas fixadas pela Superintendência da Moeda e do Crédito (Lei n.o 4.131, art. 23).
§ 1.0 O formulário, segundo modêlo aprovado pela Superintendência da
Moeda e do Crédito e utilizado em cada operação, será assinado pelo corretor
que nela intervier, e dêle constará obrigatoriamente o texto do art. 23 da Lei
n.O 4.131, de 3 de setembro de 1962.
§ 2.0 - Os lançamentos contábeis das emprêsas compradoras ou vendedoras de câmbio devem corresponder exatamente aos dados constantes do formulário a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 26 - As operações que não se enquadrarem claramente nos itens específicos do Código de Classificação adotado pela Superintendência da Moeda
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e do Crédito ou sejam classificáveis em rubricas residuais, como "Outros" e
"Diversos", só poderão ser realizadas através do Banco do Brasil S.A. (Lei
n. o 4.131, art. 23, § 1.0).
Art. 27 - Os estabelecimentos bancários encaminharão à Superintendência da Moeda e do Crédito (Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros),
dentro dos prazos estipulados, uma via do formulário referente às operações
previstas na letra b do art. 3.°, em que o Banco fará declaração, assinada
por quem de direito, de ter sido a operação liquidada e feita a respectiva transferência, com a indicação da data.
Parágrafo único - Os estabelecimentos bancários encaminharão também
as notas das remessas em cruzeiros que efetuarem para o exterior.
Art. 28 - Em qualquer circunstância e qualquer que seja o regime cambial vigente, não poderão ser concedidas às remessas financeiras, decorrentes
de registros feitos na Superintendência da Moeda e do Crédito, condições mais
favoráveis do que as que se aplicarem às remessas para pagamento de importações de categoria geral, de que trata a Lei n.o 3.244, de 14 de agôsto de
1957 (Lei n.o 4.131, art. 34).
Art. 29 - O Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito poderá
determinar que as operações cambiais referentes a movimentos de capital sejam efetuadas, no todo ou em parte, em mercado financeiro de câmbio, separado do mercado de exportação e importação, sempre que a situação cambial
assim o recomendar (Lei n.O 4.131, art. 27).
Art. 30 - Cumpre aos estabelecimentos bancários autorizados a operar em
câmbio, transmitir à Superintendência da Moeda e do Crédito, diàriamente, informações sôbre o montante de compra e venda de câmbio, com a especificação
de suas finalidades, segundo a classificação estabelecida (Lei n. o 4.131, art. 24).
Art. 31 - Sempre que se tornar aconselhável economizar a utilização de
reservas de câmbio, fica o Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito, mediante Instrução, autorizado a exigir um encargo financeiro de caráter
estritamente monetário, que recairá sôbre a importação de mercadorias e sôbre
as transferências financeiras, até o máximo de 10% (dez por cento) sôbre o
valor dos produtos importados e até 50% (cinqüenta por cento) sôbre o valor
de qualquer transferência financeira, inclusive para as despesas com viagens
internacionais (Lei n.o 4.131, art. 29).
Art. 32 - As importâncias arrecadadas por meio de encargo financeiro,
previsto no artigo anterior, constituirão reserva monetária em cruzeiros, mantida na Superintendência da Moeda e do Crédito, em caixa própria, e será utilizada, quando jUlgado oportuno, exclusivamente na compra de ouro e de divisas, para refôrço das reservas e disponibilidades cambiais (Lei n.o 4.131, art. 30).
Art. 33 - O Tesouro Nacional e as entidades oficiais de crédito público
da União e dos Estados, inclusive sociedades de economia mista, por êles controladas, somente mediante autorização em decreto do Poder Executivo poderão garantir empréstimos obtidos, no exterior, por emprêsas cuja maioria de
capital social, com direito a voto, pertença a pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior (Lei n.O 4.131, art. 37).
Art. 34 - As emprêsas cuja maioria de capital social, com direito a voto,
pertença a pessoas físicas ou jurídi:::as, residentes, domiciliadas ou com sede no
exterior, e as filiais de emprêsas estrangeiras não terão, até o início comprovado
de suas operações ou atividades, acesso ao crédito das entidades e estabelecimentos mencionados no artigo anterior (Lei n.o 4.131, art. 38).
Parágrafo único - Excetua-se das disposições contidas neste artigos os projetos considerados de alto interêsse para a economia nacional, mediante autorização especial do Poder Executivo (Lei n.o 4.131, art. 38).
Art. 35 - As entidades e estabelecimentos de crédito mencionados do artigo 33 só poderão conceder empréstimos, créditos ou financiamentos para novas inversões a serem realizadas no ativo fixo da emprêsa cuja maioria do
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capital social, com direito a voto, pertença a pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior, quando tais emprêsas exercerem
atividades econômicas essenciais e seus emprendimentos as localizarem em regiões econômicas de alto interêsse nacional, assim definidos e enumerados em
decreto do Poder Executivo, mediante audiência do Conselho Nacional de Economia (Lei n.O 4.131, art. 39).
§ 1.0 - Também a aplicação de recursos provenientes de fundos públicos
de investimentos, criados por lei, obedecerá o disposto neste artigo (Lei n. o 4.131,
art. 39, parágrafo único).
§ 2.0 - As entidades e estabelecimentos de crédito mencionados no art. 33,
poderão reemprestar às emprêsas referidas neste artigo os recursos provenientes de empréstimos, créditos e financiamentos postos à sua disposição por governos estrangeiros, por suas agências ou por entidades internacionais; caso
haja risco de câmbio, poderão os concedentes do crédito exigir que o mesmo
seja assumido pelo concedente no exterior ou pela emprêsa beneficiária da
operação final.
Art. 36 - As sociedades de crédito, financiamento e investimento somente
poderão colocar, no mercado nacional de capitais, ações e títulos emitidos pelas
emprêsas controladas por capital estrangeiro ou subordinadas a emprêsas com
sede no estrangeiro, que tiverem assegurado o direito de voto (Lei n. O 4.131,
art. 40).
Art. 37 - As infrações ao disposto na Lei n.o 4.131, ressalvadas as penalidades específicas constantes de seu texto, ficam sujeitas a multas que variarão
de 20 (vinte) a 50 (Cinqüenta) vêzes o maior salário mínimo vigente no País
(Lei n.o 4.131, art. 58).
Art. 38 - As multas impostas na Lei n.O 4.131, excetuados os casos do artigo 45, serão aplicadas pelo Diretor Executivo da Superintendência da Moeda e
do Crédito, cabendo recurso ao Conselho da mesma, com efeito suspensivo. Os
recursos serão interpostos no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da respectiva notificação, o qual poderá ser prorrogado pela Diretor
Executivo.
§ 1.0 - As multas aplicadas serão recolhidas, mediante guia expedida pela
Superintendência da Moeda e do Crédito, às repartições arrecadadoras do Ministério da Fazenda, no mesmo prazo a que se refere êste artigo.
§ 2. 0 Na hipótese de não ser provido o recurso, será expedida nova notificação com o prazo de 30 dias úteis para o pagamento devido.
§ 3.0 Esgotados os prazos a que se refere êste artigo, será promovida a
cobrança judicial do débito.
§ 4.° - É vedada qualquer participação no Principal e acessório da multa
que será recolhido integralmente, ao Tesouro Nacional.
Art. 39 - Serão considerados prOduto de' enriquecimento ilícito e, como
tal, objeto de processo criminal para que sejam restituídos ou compensados com
os existentes no Brasil, os bens e valôres, inclusive depósitos bancários, existentes no exterior, pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas ou com
sede no País, e não declarados à Superintendência da Moeda e do Crédito (Lei
n.o 4.131, art. 18).
Parágrafo único - Os bens e valôres existentes no Brasil poderão ser seqüestrados pela Fazenda Pública na medida em que sejam suficientes para que
as restituam ou se compensem com os existentes no exterior (Lei n. O 4.131,
art. 18).
Art. 40 - Ficam sujeitos à multa de até o máximo correspondente a 30
(trinta) vêzes o maior salário mínimo anual vigente no País, triplicado em caso
de reincidência, os estabelecimentos bancários que deixarem de cumprir o disposto no art. 30 (Lei n. o 4.131, art. 25).
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Parágrafo 'único - A multa será imposta pela Superintendência da Moeda
e do Crédito, cabendo recurso de seu ato, sem efeito suspensivo, para o Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias da data da intimação (Lei n.o 4.131, modificada pela Lei n. O 4.390, art. 25,
parágrafo único).
Art. 41 - Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente punível com multa equivalente ao triplo do valor da operação
para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário a
que se refere o parágrafo 1.0 do art. 25 (Lei n.o 4.131, art. 23, § 2.°).
Art. 42 - Constitui infração de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o parágrafo 1.0
do art. 25 (Lei n.O 4.131, art. 23, § 3.°).
Art. 43 - Constitui infração, imputável ao estabelecimento bancário e ao
corretor que intervierem na operação punível com multa de 5% (cinco por
cento) a 100% (cem por cento) do valor da operação, para cada um dos infratores, a classificação incorreta, dentro das normas fixadas pelo Conselho da
Superintendência da Moeda e do Crédito, das informações prestadas pelo cliente
no formulário a que se refere o parágrafo 1.0 do art. 25 (Lei n.o 4.131, art.
23, § 4.°).
Art. 44 - Em caso de reincidência nas infrações caracterizadas nos artigos 41 e 43, o Diretor Executivo da Superintendência da Moeda e do Crédito
poderá determinar a instauração do competente processo para, com o referendo
do Conselho daquele órgão, propor ao Ministro da Fazenda a cassação da autorização para operar em câmbio ao estabelecimento bancário responsável e à
autoridade competente, idêntica medida em relação ao corretor (Lei n.O 4.131,
art. 23, § 5.°).
Art. 45 - A prática de fraude aduaneira ou cambial que resulte de sub ou
superfaturamento na exportação ou na importação de bens e mercadorias uma
vez apurada em processo administrativo regular, no qual será assegurada plena
defesa ao acusado, importará na aplicação aos responsáveis, pelo Con'selho da
Superintendência da Moeda e do Crédito, de multa de 10 (dez) vêzes o valor
das quantias sub ou superfaturadas, ou da penalidade de proibição de exportar
ou importar, por prazo de 1 (um) a 5 (cinco) anos (Lei n.O 4.131, art. 15).
Art. 46 - O Ministério das Relações Exteriores e a Superintendência da
Moeda e do Crédito realizarão, em conjunto, estudos e gestões que habilitem
o Govêrno Federal a celebrar acôrdos de cooperação administrativa com países
estrangeiros visando ao intercâmbio de informações de interêsse fiscal e cambial, relacionados com remessas de dividendos, pagamentos devidos por royalties, assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, preço de bens,
importados, alugueres de filmes cinematográficos, máquinas, bem como com
quaisquer outros elementos que sirvam de base à inCidência de tributos (Lei
n.o 4.131, art. 16).
Art. 47 - O Conselho de Política Aduaneira disporá da faculdade de reduzir ou de aumentar até 30% (trinta por cento) as alíquotas do impôsto que recaiam sôbre máqUinas e eqUipamentos, atendendo as peculiaridades das regiões
a que se destinam, à concentração industrial em que venham a ser empregados
e ao grau de utilização das máqUinas e equipamentos antes de efetivar-se a importação (Lei n.O 4.131, art. 49).
Parágrafo único - Quando as máquinas e equipamentos forem transferidos da região a que inicialmente se destinavam, deverão os respon.sáveis pagar
ao fisco a quantia correspondente à redução do impôsto de que elas gozaram
quando de sua importação, sempre que removidas para zonas em que a redução
não seria concedida (Lei n.o 4.131, art. 49, parágrafo único).
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Art. 48 - Em casos de registros requeridos e ainda não concedidos, nem denegado.s, a Superintendência da Moeda e do Crédito poderá autorizar, até 29 de
agôsto de 1965, remessas para o exterior a título de lucros, dividendos, juros,
amortizaçôes, royalties, assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante mediante "têrmo de responsabilidade" firmado pela direção das emprêsas interes.sadas (Lei n.o 4.131, modificada pela Lei n.o 4.390, art. 9.0, § 2.°).
§ 1.° - Na hipótese de as remessas não se enquadrarem dentro do valor
do certificado de registro que posteriormente venha a ser expedido, a Superintendência da Moeda e do Crédito procederá, conforme o caso, à compensação
do excedente quando da concessão dos respectivos registros, ou exigirá dos responsá veis a restituição das divisas transferidas em excesso.
§ 2.° - O Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito exigirá dos
interessados a comprovação que julgar nece.ssária para autorização das transferências (Lei n.o 4.131, modificada pela Lei n. o 4.390, art. 9.°).
§ 3.° A realização de remessas para o exterior, prevista neste artigo, dependerá de prova de qUitação do impôsto de renda (Lei n.o 4.131, modificada
pela Lei n. o 4.390, art. 9.0, § 1.0).
§ 4.° - Anualmente, e antes de expirado o prazo fixado neste artigo, a
Superintendência da Moeda e do Crédito encaminhará ao Ministro da Fazenda
exposição sôbre a necessidade ou não de vir a ser prorrogada a vigência dessa
conce.ssão (Lei n.o 4.131, modificada pela Lei n.o 4.390, art. 9.0, § 2.°).
Art. 49 - Sempre que ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamentos, ou houver sérias razões para prever a iminência de tal situação, poderá o
Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito impor restrições, por prazo limitado, à importação e às remessas de rendimentos dos capitais estrangeiros e para êste fim, outorgar ao Banco do Brasil monopólio total ou parcial
das operações de câmbio (Lei n.o 4.131, art. 28).
§ 1.0 - No caso previsto neste artigo, ficam vedadas as remessas a título
de retôrno de capitais e limitada a remessa de seus lucros até 10% (dez por
cento) ao ano ou até o máximo de 5% (cinco por cento) para OS investimentos
a que se refere o art. 11, calculada, em ambas as hipóte.ses, sôbre o valor de
investimentos e reinvestimentos, registrados na Superintendência da Moeda e
do Crédito (Lei n.o 4.131, modificada pela Lei n.o 4.390, art. 28, § 1.0 e Lei
n. o 4.390, art. 2.0, § 2.0).
§ 2.° - Os rendimentos que excederem a percentagem fixada pelo Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito deverão ser comunicados a essa
Superintendência, a qual, na hipótese de se prolongar por mais de um exercício
a restrição a que .se refere êste artigo, poderá autorizar a remessa, no exercício
seguinte, das quantias relativas ao excesso, quando os lucros nêles auferidos
não atingirem aquêle limite (Lei n. 4.131, modificada pela Lei n.O 4.390, artigo 23, § 2.°).
§ 3.° - Nos mesmos casos dêste artigo, poderá o Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito limitar a remessa de quantias a título de pagamentos de royalties e assistência técnica, administrativa ou semelhante até
o valor máximo cumulativo anual de 5% (cinco por cento) da receita bruta da
emprêsa (Lei n.o 4.131, art. 28, § 3.°).
§ 4.° - Ainda nos casos dêste artigo, fica o Conselho da Superintendência
da Moeda e do Crédito autorizado a baixar instruções limitando as despesas
cambiais com "Viagens Internacionais" (Lei n.o 4.131, art. 28, § 4.°).
§ 5.° Não haverá, porém, restrições para as remessas de juros e quotas
de amortização, constantes do contrato de empréstimo, devidamente regi.strado
(Lei n.O 4.131, art. 28, § 5.°).
Art. 50 - A Superintendência da Moeda e do Crédito poderá autorizar:
a) a conversão, em investimento, do principal de empréstimos registrados
ou de quaisquer quantias, inclusive, juros, remissíveis para o exterior;
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b) o registro como empréstimo, a prazo e com juros aprovados pela Superintendência da Moeda e do Crédito, dos juros de empréstimos registrados, dos
lucros remissíveis de capitais registrados e de quaisquer outras quantias remissíveis para o exterior.
§ 1.0 - As conversões de que trata êste artigo poderão ser condicionadas
à realização de operações simbólicas de câmbio.
§ 2.° - Fica a Superintendência da Moeda e do Crédito, sem prejuízo do
normal processamento das demais solicitações, autorizada a adotar medidas especiais visando a acelerar o exame dos pedidos de conversão de que trata êste
artigo.
Art. 51 - O Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito poderá
estabelecer condições especiais para transferências que tenham como contrapartida a entrada de novos recursos, de valor pelo menos a elas equivalente,
para capital de giro ou compra de equipamentos produzidos no País.
Art. 52 - Os reinvestimentos de lucros e as transferências ou cessões de
capitais, créditos ou contratos entre pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas
ou com sede no exterior não estão sujeitos a operações simbólicas de compra e
venda de câmbio.
Parágrafo único - Quando a cessão ou a transferência se fizer a pessoas
físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, será cancelado o registro.
Art. 53 - É obrigatória nos balanços das emprêsas, inclusive sociedades
anônimas a discriminação da parcela do capital e dos créditos pertencentes a
pessoas .físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior,
registrados na Superintendência da Moeda e do Crédito (Lei n.O 4.131, art. 21).
Parágrafo único - Igual discriminação será feita na conta de "Lucros e
Perdas" para evidenciar a parcela de lucros, dividendos, juros e outros quaisquer
proventos creditados a pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou
com sede no estrangeiro, cujos capitais estejam registrados na Superintendência
da Moeda e do Crédito (Lei n.O 4.131, art. 22).
Art. 54 - Aos bancos estrangeiros, autorizados a funcionar no Brasil, serão
aplicadas as mesmas vedações ou restrições equivalentes às que a legislação vigorante nas praças em que tiverem sede suas matrizes impõe aos bancos brasileiros
que nelas desejem estabelecer-se (Lei n.O 4.131, art. 50).
§ 1.0 - O Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito baixará
as instruções necessárias para que o disposto no presente artigo seja cumprido
em relação aos bancos estrangeiros já em funcionamento no País (Lei n.o 4.131,
art. 50, parágrafo único).
§ 2.° - É vedado aos bancos estrangeiros, cujas matrizes tenham sede em
praças em que a legislação imponha restrições ao funcionamento de bancos brasileiros, adquirir mais de 30% (trinta por cento) das ações, com direito a voto
de bancos nacionais (Lei nY 4.131, art. 51).
Art. 55 - Os critérios fixados para a importação de máquinas e equipamentos usados serão os mesmos tanto para os investidores e emprêsas estrangeiras como para os nacionais (Lei n.O 4.131, art. 47).
Art. 56 - A importação de máquinas e equipamentos usados, quando autorizada, gozará de regime cambial idêntico ao vigorante para a importação de
máquinas e equipamentos novos (Lei n.o 4.131, art. 48).
Art. 57 - As contas de depósito, no País, de pessoas físicas ou jurídicas
residentes, domiciliadas ou com sede no exterior, qualquer que seja a sua origem,
são de livre movimentação, independentemente de qualquer autorização, prévia
ou posterior, quando os seus saldos provierem exclusivamente de ordens em
moeda estrangeira ou de vendas de câmbio, poderão ser livremente transferidas
para o exterior, a qualquer tempo, independentemente de qualquer autorização.
Art. 58 - A Superintendência da Moeda e do Crédito, a seu exclusivo critério ou quando solicitada, poderá remeter aos interessados diretos das operações submetidas a registro cópia da correspondência e notificações que expedir.
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Art. 59 - A Superintendência da Moeda e do Crédito poderá aprovar, quando solicitada e se julgar conveniente, remessas para pagamento de projetos ou
serviços técnicos especializados e para a aquisição de desenhos e modelos
industriais.
Art. 60 - Depende de aprovação pela Superintendência da Moeda e do
Crédito a aquisição no exterior, de emprêsas cujos ativos estejam preponderantemente no Brasil.
Art. 61 - A transferência para o exterior de heranças, prêmios, proventos
e direitos autorais recebidos ou auferidos no País e de patrimônio de pessoas
que transfiram residência para o exterior e outras remessas para atender a
situações semelhantes dependem, em cada caso, de aprovação da Superintendência da Moeda e do Crédito.
Art. 62 - Para os efeitos do disposto neste Decreto, a Superintendência
da Moeda e do Crédito poderá, quando julgar necessário, apurar a veracidade
das declarações prestadas, através de fiscalização, perícia e levantamentos procedidos junto às emprêsas, ou solicitar e exigir as informações ou comprovações que julgar necessárias.
Art. 63 - Os órgãos da administração p'ública, as sociedades de economia
mista, as entidades de direito público ou de direito privado que recebem favores
do Govêrno e as fundações prestarão, dentro do ámbito de sua competência e
com a máxima urgência, as informações ou a colaboração que a Superintendência da Moeda e do Crédito lhes solicitar para o fiel cumprimento dêste Decreto.
Art. 64 - Independem de nôvo pedido de registro, a que alude o art. 3. 0 ,
as solicitações já apresentadas à Superintendência da Moeda e do Crédito antes
da publicação dêste Decreto.
Art. 65 - Os membros do Conselho da Superintendência da Moeda e do
Crédito ficam obrigados a fazer declarações de bens e rendas próprias e de
suas espôsas e dependentes, até 30 de abril de cada ano, devendo êstes documentos ser examinados e arquivados no Tribunal de Contas da União, que comunicará o fato ao Senado Federal (Lei n. o 4.131, art. 36).
Parágrafo único - Os servidores da Superintendência da Moeda e do Crédito que tiverem responsabilidade de encargos regulamentares nos trabalhos
relativos ao registro de capitais estrangeiros ou de sua fiscalização, nos têrmo~
dêste Decreto, ficam igualmente obrigados às declarações de bens e rendas previstas neste artigo (Lei n. O 4.131, art. 36, parágrafo único).
Art. 66 - A Superintendência da Moeda e do Crédito fará publicar no
Diário Oficial da União, pelo menos semestralmente, relação dos registros efetuados no período anterior.
Art. 67 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito.
Art. 68 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1965; 144. 0 da Independência e 77. 0 da República.
a)

H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Gouvêa de Bulhões

DECRETO N.O 56.720, DE 13 DE AGÕSTO DE 1965 -

(D.O. de 16-8-65)

Altera dispositivos do Regulamento aprovado pelo Decreto n. O 55.866, de 25 de
março de 1965.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87,
item I, da Constituição, decreta:
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Art. 1.0 - O art. 14 e seus parágrafos do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 55.866, de 25 de março de 1965, passam a ter a seguinte redação:
Art. 14 - As pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas no Brasil
que tiverem lucros apurados de acôrdo com êste Regulamento são contribuintes
do Impôsto de Renda, sejam quais forem seus fins e nacionalidade (Decreto-Lei
n.o 5.844, art. 27).
§ 1.0 - As emprêsas individuais, para os efeitos do Impôsto de renda, ficam
equiparadas às pessoas jurídicas (Lei n.O 4.506, art. 29, § 1.0).
§ 2.° - São emprêsas individuais (Lei n. O 4.506, art. 41, § 1.0):
a) as firmas individuais;
b) as pessoas naturais que em nome individual explorem habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica, de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços,
inclusive:
I - a compra e venda de imóveis;
II - a construção de prédios para revenda, ou a incorporação de prédios
em condomínio;
III - a organização de loteamento de terrenos para a venda a prestações,
com ou sem construção.
§ 3.° - Para efeitos do disposto nos itens I, II e III da alínea b do parágrafo anterior serão consideradas, em cada exercício, como emprêsas individuais
as pessoas naturais que, no triênio anterior, tiverem:
a) contratado a transferência, a título oneroso da propriedade ou de direitos sôbre mais de quinze imóveis, cujo instrumento inicial de aquisição haja
sido lavrado no mesmo triênio;
b) assumido a responsabilidade de incorporação de edificações ou conjuntos de edificações, registrando-os em seus nomes, nos têrmos do artigo 32 da Lei
n.o 4.591, de 16 de dezembro de 1964, em mais de três terrenos;
c) registrado, nos têrmos do Decreto-lei n.O 58, de 10 de dezembro de 1937,
mais de três loteamentos de terrenos de sua propriedade, para venda a
prestações.
§ 4.° - Para efeitos do limite estabelecido na alínea a do § 3.° serão
observadas as seguintes disposições:
a) não serão computados os imóveis havidos por herança, legado, doação
ou dação em pagamento, nem aquêles cujo instrumento inicial de aquisição seja
anterior a 1.0 de janeiro de 1965;
b) no caso de um mesmo imóvel, ser alienado parceladamente, em frações
ideias ou partes autônomas, o conjunto das operações de venda dessas parcelas,
frações ou partes será computado como uma 'única operação com a data do primeiro instrumento de alienação.
§ 5.0 Para efeitos do limite estabelecido na alínea b, do § 3.° serão
observadas as seguintes disposições:
a) não serão computados os terrenos cujo instrumento inicial de aquisição,
pelo incorporador, fôr anterior a 1.0 de janeiro de 1965;
b) não serão computados os registros de incorporações que, nos têrmos
do art. 34 da Lei n.o 4.591, de 16 de dezembro de 1964, forem denunciadas dentro
do prazo de carência declarado pelo incorporador;
c) será considerado unitàriamente cada edificação ou cada conjunto de
edificações objeto de um mesmo registro de incorporação, ainda que abrangendo
dois ou mais terrenos confrontantes adquiridos separadamente pelo incorporador.
§ 6.0 - Para efeitos de limite estabelecido na alínea c do § 3.° serão observadas as seguintes disposições:
a) não será computado o loteamento de terrenos cujo instrumento inicial
de aquisição fôr anterior a 1.0 de janeiro de 1965;
b) será considerado unitàriamente o loteamento da área objeto de um
mesmo registro nos têrmos do Decreto-lei n.O 58, de 10 de dezembro de 1957,
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ainda que abrangendo dois ou mais terrenos confrontantes adquiridos separadamente pelo proprietário que promover o loteamento.
§ 7.0 No caso da alínea b do § 2.0 dêste artigo, sàmente serão tributados, como lucro de pessoa jurídica, os rendimentos auferidos, no exercício, pela
emprêsa individual e que resultarem:
a) da transferência a título oneroso da propriedade ou direitos sôbre imóveis cujo instrumento inicial de aquisição date de menos de três anos excluídos
os imóveis recebidos por legado, herança, doação ou dação em pagam€nto;
b) da incorporação de prédios em condomínio ou da construção de prédios
para revenda;
c) da organização de loteamento de terrenos para venda a prestações, com
ou sem construção.
§ 8.° - O impôsto de lucro imobiliário de que tratam os artigos 83 a 102
dêste Regulamento não incide nas transações cujo alienante fôr considerado
emprêsa individual.
§ 9.° - As pessoas naturais consideradas emprêsas individuais na forma
dêste artigo são obrigadas:
a) a inscrever-se no cadastro a que se refere o artigo 21;
b) a manter livro-caixa, na forma do art. 165, no qual serão escriturados
todos os fatos relativos às suas atividades econômicas;
c) a manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos comprobatórios dos lançamentos referidos na alínea anterior;
d) a efetuar as retenções e recolhimento de impôsto de renda na fonte,
previsto neste regulamento para as pessoas jurídicas.
§ 10 As disposições dêste artigo aplicam-se a tôdas as firmas e sociedades, registradas ou não, às filiais, sucursais, agências oU representações no País,
das pessoas jurídicas com sede no estrangeiro e, igualmente, aos comitentes
domiciliados no exterior, quanto aos resultados das operações realizadas por
seus mandatários ou comissários no Brasil (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 27, § 2.°,
e Lei n.O 3.470, art. 76).
§ 11 - Para os efeitos de tributação são considerados pessoas jurídicas os
fundos constituídos em condomínio e administrados por sociedades de investimentos fiscalizadas pelo Banco Central da RepÚblica do Brasil, desde que não
seja aplicada em uma só emprêsa importância superior a 10% (dez por cento)
do valor do fundo e haja distribuição anual, pelos condôminos, de todos os resultados auferidos (Lei n.o 3.470, art. 82, e Lei n. o 4.505, art. 8.°).
Brasília, 13 de agôsto de 1965; 144.° da Independência e 77.° da República.
a)

H. CASTELLO BRANCO
Octavio Gouvêa de Bulhões

DECRETO N.o 57.585, DE 6 DE JANEIRO DE 1966 -

(D.O. de 7-1-66)

Regula a cobrança do adicional previsto no art. 28 da Lei n.O 4.863, de 29 de
de novembro de 1965.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 87.
item I, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no art. 28 da Lei
n.o 4.863, de 29 de novembro de 1965, decreta:
Art. 1.0 - O adicional de 10% (dez por cento) previsto no art.
n.O 4.863, de 29 de novembro de 1965, será cobrado sôbre os impostos
tação, renda e sêlo, correspondentes ao exercício financeiro de 1966,
estabelecida neste Decreto.
Art. 2.° - O adicional de 10% (dez por cento) sôbre o impôsto
tação será calculado e recolhido na nota de importação respectiva.

28 da Lei
de imporna forma
de impor-
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Art. 3.° - O adicional de 10% (dez por cento) sôbre o impôsto de renda
será cobrado com o impôsto devido, apurado na declaração de rendimentos ou
descontado na fonte.
Art. 4.° - O adicional de 10% (dez por cento) sôbre o impôsto do sêlo
será cobrado mediante inclusão no livro Registro do Impôsto do Sêlo e nas
guias de pagamento ou de recolhimento dêste impôsto.
Art. 5.° - :Êste Decreto entrará em vigor a 1.0 de janeiro de 1966, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de janeiro de 1966; 145.° da Independência e 78.° da República.
a)

H. CASTEWO BRANCO
Octavio Gouvêa de Bulhões

DECRETO N.o 57.609, DE 7 DE JANEIRO DE 1966 -

(D.O. de 11-1-66)

Disciplina a ação das autoridades administrativas federais em casos de crimes
de sonegação fiscal e de apropriação indébita, previstos nas Leis n.'" 4.729,
de 1965 e 4.357, de 1954.

O Presidente da RepÚblica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87,
inciso !, da Constituição;
Considerando que as Leis n.'" 4.357, de 16 de julho de 1964, e 4.729, de 14
de jUlho de 1965, deram tipicidade penal a certos fatos e situações antes apenas
situados no campo administrativo tributário;
Considerando que a letra c do art. 1.0 da Lei n.O 4.483, de 16 de novembro de 1964, fixou o campo de atuação para o exercício da competência ali
outorgada ao Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP);
Considerando que tal competência tem por finalidade a apuração, com a
cooperação dos órgãos competentes do Ministério da Fazenda e em colaboração com as autoridades dos Estados, dos ilícitos penais praticados em detrimento de bens, serviços ou interêsses da União;
Considerando a autonomia recíproca do processo administrativo fiscal e
do processo criminal;
Considerando que a competência privativa para a fiscalização externa dos
tributos federais e conseqüente instauração de procedimentos fiscais são deferidos por lei a servidores fazendários especializados, integrantes do Grupo Fisco;
Considerando, finalmente, que o superior interêsse da Administração determina que se tracem normas que visem a assegurar estreita cooperação entre
os serviços próprios da Fazenda e os do Departamento Federal de Segurança
Pública, bem como a prevenir o surgimento de conflitos de atribuições, decreta:
Art. 1.0 - A apuração dos ilícitos penais e de sua autoria, praticados em
detrimento dos bens, serviços e interêsses da União, cabe ao Departamento Federal de Segurança Pública, em cooperação com as autoridades fiscais.
Art. 2.° - Compete privativamente aos agentes fiscais, servidores fazendários integrantes do Grupo Ocupacional Fisco, n fiscalização externa dos tributos federais e a instauração dos competentes processos fiscais.
Art. 3.° - As autoridades administrativas f8derais que tiverem conhecimento de crimes previstos nas Leis n."' 3.807, de 26 de agôsto de 1960, 4.357 e
4.729, respectivamente, de 16 de julho de 1964 e 14 de julho de 1965, inclusive
através de autos e papéis que examinarem, remeterão ao Ministério Público os
elementos comprobatórios da infração, para início de processo judicial.
§ 1.0 Quando se tratar de crime previsto no art. 11 da Lei n.o 4.357, de
16 de julho de 1964, a ação penal será iniciada por meio de representação da
Procuradoria da República à qual a autoridade julgadora de primeira instância
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é obrigada a encaminhar as peças principais do feito, destinadas a comprovar
a existência de crime, logo após a decisão final condenatória proferida na esfera administrativa.
§ 2.0 _ A autoridade fiscal federal, sempre que necessário, solicitará ao
Departamento Federal de Segurança Pública as providências de caráter policial necessárias à apuração de ilícito penal, dando-se conhecimento dessa solicitação ao Ministério Público.
Art. 4.0 - O Departamento Federal de Segurança Pública será cientificado
pelas autoridades fiscais federais da remessa ao Ministério Público dos elementos comprobatórios da infração penal.
Art. 5.° - O processo fiscal instaurado na esfera administrativa independe
da apuração do ilícito penal.
Art. 6.° - O servidor que tiver conhecimento de crime contra a Fazenda
Federal deve, sob pena de responsabilidade, representar, por escrito, ao chefe
de sua repartição, o qUl!-1 procederá como determina o art. 3.°.
Art. 7.0 - A co-autoria na prática do crime de sonegação fiscal será apurada:
a) no caso de funcionário com atribuições de verificação, lançamento ou
fiscalização de tributos, através de processo administrativo e inquérito policial
(Lei n. o 4.729, art. 1.0, § 3.°, Lei n.O 1.711, art. 217);
b) no caso de pessoas ligadas, direta ou indiretamente, de modo permanente ou eventual, ao contribuinte, mediante inquérito policial (Lei n.O 4.729,
art. 6.°).
Art. 8.° - Compete ao Departamento Federal de Segurança Pública instaurar inquéritos e sindicâncias sôbre os fatos delituosos subjacentes à sonegação de tributos ou com ela relacionados, inclusive crimes funcionais.
§ 1.0 - Nas suas investigações, os funcionários do Departamento Federal
de Segurança Pública agirão coordenadamente com os demais funcionários federais em serviço na região e em colaboração com as autoridades policiais locais,
prestando-se reciprocamente todo o apoio e assistência necessários ao cumprimento de sua missão.
§ 2.° - Os órgãos do Departamento Federal de Segurança Pública, incumbidos dessas investigações, podem promovê-las independentemente dos inquéritos policiais instaurados sôbre o mesmo fato, sempre que circunstâncias relevantes as recomendam.
§ 3.° - Os agentes do Departamento Federal de Segurança Pública comunicarão aos órgãos próprios do Ministério da Fazenda para a instauração do
competente processo fiscal, as irregularidades de que tiverem conhecimento.
Art. 9.° - Na execução do disposto neste Decreto, será observado o seguinte:
a) as diligênCias policiais relativas a crime de sonegação devem, tanto
quanto possível, ser acompanhadas pelos agentes fiscais federais que serão imediatamente notificados;
b) as mercadorias apreendidas serão depositadas na repartição fazendária competente, à ordem da autoridade administrativa, nos têrmos da legislação em vigor, após a lavratura do auto de corpo de delito, quando se tratar
de apreensão feita por agente do Departamento Federal de Segurança Pública.
Art. 10 - O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1966; 145.° da Indepedendência e 78.0 da República.
a)

H.

CASTELOO BRANOO

Octavio Gouvêa de Bulhões

IV ·5· PORTARIAS MINISTERIAIS
" Nesta publicação.

*

436, de 30-12-1958 - (D.O. de 30-12-1958)
- Estabelece coeficientes percentuais para deduções de royalties.

*

113, de 25-5-1959 - (D.O. de 29-5-1959)
- Manda incluir, na Portaria n.O 436, de 30-12-1958, do M. F., a "indústria de cimento".

*

303, de 25-11-1959 - (D.O. de 27-11-1959
- Inclusão de outros tipos de produção e atividades, nos grupos de que
trata a Portaria n.o 436, de 30 de dezembro de 1958, do M. F.

*GB-343, de 25-9-1964 - (D.O. de 28-9-1964)
- Pagamento de débitos fiscais até 15-10-1964. Correção monetária de
débitos fiscais (Lei n.O 4.357/64).
*GB-352, de 5-10-1964 (D.O. de 7-10-1964)
- Aditamento à Portaria n.o GB-343/64 do M. F. sôbre pagamento de
débitos fiscais.
"GB-361, de 13-10-1964 - (D.O. de 15-10-1964)
- Sôbre prazo para correção monetária do ativo imobilizado das pessoas jurídicas e liquidação de débitos fiscais estabelecidos pela Lei
n.O 4.357/64.
*GB-414, de 25-11-1964 - (D.O. de 27-11-1964)
- contagem de prazos para liquidação de débitos sujeitos à correção
monetária.
*GB-I06, d:e 26-3-1965 - (D.O. de 29-3-1965)
- Sôbre caução, depósito ou fiança para recurso em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
*GE-125, de 14-4-1965 - (D.o. de 20-4-1965)
- Sôbre correção monetária do ativo imobilizado.
*GB-131, de 19-4-1965 - (D.O. de 22-4-1965)
- Sôbre emissão maciça e em curtos períodos de ações novas, em decorrência da reavaliação compulsória do "Ativo Imobilizado".
*GB-275, de 12-8-1965 - (D.O. de 19-8-1965)
- Complementa as Portarias n."' GB-343 e 352, respectivamente de
25-9-1964 e 5-10-1964, sôbre correção monetária de débitos fiscais.

*

323, de 10-9-1965 - (D.O. de 16-9-1965)
- Sôbre tratamento tributário especial para as diferente\; categorias
de reservas.
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*GB-445, de 21-12-1965 - <D.O. de 24-12-1965)
- Liquidação de débitos fiscais. Aplicação eficiente e uniforme dos
dispositivos especiais da Lei n.O 4.862, de 29-11-1965.
*GB-446, de 21-12-1965 - <D.O. de 24-12-1965)
- S/pagamento de débito fiscal de uma só vez, até
1966 que deveriam ter sido liquidados antes de 17
Benefícios da redução de 50% das multas devidas,
da correção monetária (art. 13 da Lei n.O 4.862, de
*

31 de janeiro de
de julho de 1964.
além da dispensa
29-11-1965).

22, de 24-1-1966 - <D.O. de 24-1-1966)
- Autoriza o recebimento até 31 de março de 1966 das dívidas ativas
da União na forma do art. 13 da Lei n.o 4.862, de 29-11-191l5.

*GB-206, de 21-6-1966 - <D.O. de 22-6-1966)
- Cuida da dispensa de penalidades fiscais nos casos de emissão ou
aceite de Títulos Cambiais irregulares, e dá outras providências.
GB-254, de 21-7-1966 - (D.O. de 25-7-1966)
- Sôbre débitos fiscais - autoriza o recolhimento até 31-10-1966, sem
correção monetária e quaisquer outras penalidades, inclusive multa
de mora.

PORTARIA N.O 436, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1958, DO M. F. de 30-12-1958)

(D.O.

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso das suas atribuições
legais e tendo em vista o disposto no art. 74 e § § 1.0 e 2.0, da Lei n.o 3.470, de
28 de novembro de 1958, relativamente à dedução de royalties, pela exploração
de marcas e patentes, de despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, bem como de quotas para amortização do valor de patentes, na determinação do lucro real das pessoas jurídicas, resolve:
a) estabelecer os seguintes coeficientes percentuais máximos para as mencionadas deduções, considerados os tipos de produção ou atividade, segundo o
grau de essencialidade:
I - royalties, pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de
fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes:
1.0 GRUPO -

INDÚSTRIAS DE BASE

Tipos de Produção

1-

ENERGIA ELÉTRICA
01 -

2 -

Produção e distribuição

5%

COMBUSTíVEIS
01 -

3 -

Percentagens

Petróleo e derivados .................................

5%

TRANSPORTES
01 -

Transporte em ferrocarris urbanos ...................

4 -

COMUNICAÇõES

5 -

MATERIAL DE TRANSPORTES
01 02 03 -

5%
5%

Automóveis, caminhões e veículos congêneres ........
Autopeças ............................................
Pneumáticos e câmaras de ar ........................

5%
5%
5%

6 -

FERTILIZANTES ...........................................

5%

7 -

PRODUTOS QUíMICOS BÁSICOS

5%

8 -

METALURGIA PESADA
01 02 -

9 -

Ferro e aço ..........................................
Alumínio .............................................

5%
5%

MATERIAL ELÉTRICO
01 02 03 -

Transformadores, dínamos e geradores de energia
Motores elétricos para fins industriais ................
Equipamentos e aparelhos de telefone, telegrafia e sinalização .............................................

5%
5%
5%
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10 -

MATERIAIS DIVERSOS
01 02 03 -

11 -

Tratores e combinados para agricultura .............
Equipamentos, peças e sobressalentes para a construção de estradas ......................................
Equipamentos, peças e sobressalentes para as indústrias extrativas e de transformação ..................

INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

5%
5%

ESSENCIAIS

Tipos de Produção

Percentagens

Material de acondicionamento e embalagem ................
Produtos alimentares ......................................
Produtos químiCOS .........................................
Produtos farmacêuticos ....................................
Tecidos, fios e linhas ......................................
Calçados e semelhantes ...................................
Artefatos de metais ........................................
Artefatos de cimento e amianto ..........................
Material elétrico ...........................................

4%
4%
4%
4%
4%
3,5%
3,5%
3,5%
3%

MAQUINAS E APARELHOS
01 02 03 -

Máquinas e aparelhos de uso doméstico não considerados supérfluos ........................................
Máquinas e aparelhos de escritório ...................
Aparelhos destinados a fins científicos. . . . . . . . . . . . . . . . .

11 -

ARTEFATOS DE BORRRACHA E MATÉRIA PLASTICA

12 -

ARTIGOS DE HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS

13 -

5%

Navios ................................................
Equipamentos de navios .............................

2.0 GRUPO -

10 -

5%

CONSTRUÇÃO NAVAL
01 02 -

123 4 567 89-

5%

3%
3%
3%
2%

01 - Artigos de barbear ....................................
02 - Pastas dentifrícias ....................................
03 -:- Sabonetes populares .................................

2%
2%
2%

OUTRAS INDúSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO ...... .......

1%

II - royalties, pelo uso de marcas de ind'ústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, quando o uso da marca
ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de
fabricação, 1 %.
b) as percentagens máximas estabelecidas incidirão sôbre a receita bruta operativa, no caso das concessionárias de serviços públicos, ou sôbre o valor
da receita bruta dos prOdutos a que se referir o contrato de licença ou prestação
de serviços de assistência;
c) nos casos de pagamento com base nos produtos fabricados, em cada
ano, os coeficientes estabelecidos como limites para as deduções referidas nos
itens I e II da letra a serão aplicados sôbre o valor de venda dos produtos
fabricados;
d) a receita bruta será reajustada, na hipótese da letra c, incluindo-se
o valor correspondente aos produtos fabricados e não vendidos, com base no
último preço de fatura, e excluindo-se as quantias que tenham sido adicionadas à receita bruta do ano anterior por essa mesma forma;
e) serão adicionadas ao lucro real para os efeitos da tributação em cada
exercício financeiro, a partir de 1959, as diferenças apuradas:
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1.0 - entre as importâncias dos "royalties" e demais despesas previstas
no art. 74 da Lei citada, creditadas ou pagas no ano de base e as percentagens máximas fixadas para a respectiva dedução, na conformidade das letras b e d;
2.° - entre as quotas destinadas à constituição de fundos de depreciação
de patentes industriais calculadas na conformidade do artigo 68 da mesma
lei, e o limite máximo da dedução permitida, em relação ao valor da receita
bruta dos produtos vendidos, a que se referir a patente incorporada ao patrimônio da emprêsa;
f)
as pessoas jurídicas cujos tipos de produção não figurarem nos grupos
indicados poderão solicitar a sua inclusão, mediante requerimento dirigido ao
Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, aplicando-se, para os fins previstos,
até que o façam, a percentagem mínima admitida.
a)

LUCAS LoPES

PORTARIA N.o 113, DE 25 DE MAIO DE 1959, DO M. F. -

(D.O.

de 29-5-59)

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda resolve:
Incluir na Portaria n.o 436, de 30 de dezembro de 1958, no item I-Lo
Grupo - Indústria-Base, com a percentagem de 5%, a Indústria de Cimento,
tendo em vista o seu grau de essencialidade e de acôrdo com os pareceres da
Divisão do Impôsto de Renda e da Direção Geral da Fazenda Nacional, constantes do Processo n.o 9.413/59.
a)

LUCAS LOPES

PORTARIA N.o 303, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1959, DO M. F. de 27-11-59)

(D.O.

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso das suas atribuições e tendo em vista que foram estabelecidos na Portaria n.o 436, de 30 de
dezembro de 1958, dêste Ministério, os coeficientes percentuais máximos para
as deduções de que tratam o art. 74 e seus §§ 1.0 e 2;°, da Lei n.O 3.470, de
28 de novembro de 1958, por tipos de produção e atividade, segundo o grau
de essencialidade, resolve:
a) a inclusão de outros tipos de produção e atividade, nos grupos de que
trata a Portaria mencionada, será requerida pela pessoa jurídica interessada,
ao Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, em petição instruída com os elementos necessários à classificação;
b) o Diretor da Divisão do Impôsto de Renda indicará o coeficiente para
a dedução, tendo em vista a correlação, afinidade ou semelhança entre o tipo
de produção e atividade da pessoa jurídica interessada e os demais especificados, no grupo a que corresponder;
c) para a manifestação de que trata o item b, o Diretor da Divisão
do Impôsto de Renda poderá instruir o processo, inclusive, com o pronunciamento de órgão especializado a fim de melhor evidenciar a essencialidade
do tipo de produção ou atividade a classificar;
d) com o parecer conclusivo da Divisão do Impôsto de Renda, o processo
será submetido, por intermédio do Diretor-Geral da Fazenda Nacional, à decisão final do titular da Fazenda, que decidirá a matéria de acôrdo com a
competência que lhe é atribuída no citado art. 74, § 1.0, da Lei n.o 3.470, de
28 de novembro de 1958, tendo aplicação, até o seu despacho resolutivo, o que
estabelece a letra t da portaria n.o 436, de 1958, citada;
e) se a parte interessada não se conformar com a resolução ministerial,
caberá pedido de reconsideração, na forma da legislação em vigor;
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f)
proferida a decisão ministerial no pedido de reconsideração eventualmente apresentado, a questão estará encerrada na esfera administrativa;
g) quando a questão não importar em inclusão de novos tipos de produção e atividade nos grupos de que trata a Portaria n.o 436, já mencionada,
nem de revisão dos coeficientes ali determinados, mas apenas de consulta
quanto à exata classificação da interessada entre os agrupamentos já ali definidos, a Divisão do Impôsto' de Renda usará da competência que lhe é deferida pelo art. 179 e seus parágrafos, do Regulamento do Impôsto de Renda
em vigor (Decreto n.o 40.702, de 31 de dezembro de 1956), depois de, se necessário, instruir o processo pela forma indicada na letra c desta Portaria.
a)

SEBASTIÃO PAES DE ALMEIDA

PORTARIA N.o GB-343, DE 25 DE SETEMBRO DE 1964 -

m.a. de 28-9-64)

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições,
considerando a necessidade de assegurar a aplicação eficiente e uniforme dos
dispositivos especiais sôbre liquidação de débitos constantes da Lei n.o 4.357,
de 16 de julho de 1964, publicada no Diário Oficial de 17 do mesmo mês,
resolve:
N.o GB-343 - Baixar as seguintes instruções, a serem cumpridas por todos
os órgãos e repartições dêste Ministério:
1. Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento, nas datas devidas,
de tributos, adicionais ou penalidades, não liquidadas no trimestre civil em
que deveriam ter sido pagos, inclusive aquêles cuja cobrança esteja suspensa
por medida administrativa (defesa, reclamação, recurso e pedido de reconsideração) ou judicial e não forem garantidos por depósito em moeda, ficam
sujeitos à atualização monetária do respectivo valor, segundo os coeficientes
baixados pelo Conselho Nacional de Economia, para êsse fim, no segundo mês
de cada trimestre civil (art. 7.°, § § 1.0 e 2.°).
2. A correção monetária prevista no item 1 se aplica igualmente aos débitos fiscais que deveriam ter sido pagos até 17 de julho de 1964, inclusive aos
débitos em suspenso, salvo se êstes já estiverem garantidos por depósitos em
moeda ou se o devedor ou seu representante legal vier a fazer êsse depóSito
até o dia 15 de outubro dêste ano (art. 7.0 §§ 2.° e 9.°).
3. A liquidação dos débitos inferiores a Cr$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros), que deveriam ter sido pagos antes de 18 de julho de 1964, poderá ser
feita, de uma só vez, até o dia 14 de novembro dêste ano sem o reajustamento
do seu valor, decorrente da respectiva correção monetária (art. 7.°, § 8.°, alínea a).
4. A liquidação dos débitos iguais ou superiores a Cr$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros), que deveriam ter sido, igualmente, pagos antes de 18 de
jUlho de 1964, poderá ser feita, por expressa solicitação dos interessados, em
IJrestações mensais, iguais e sucessivas, com liquidação obrigatória da primeira
prestação até o dia 15 de outubro dêste ano:
a) em 2 (duas) prestações, quando o valor do débito total estiver compreendido entre Cr$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros) e Cr$ 600.000 (seiscentos mil cruzeiros) (art. 7.°, § 8.°, alínea c);
b) em prestações de valor não inferior a Cr$ 300.000 (trezentos mil cruzeiros), até o máximo de 20 (vinte), quando o débito total fôr superior a
Cr$ 600.000 (seiscentos mil cruzeiros) (art. 7.°, § 8.°, alínea b).
5. Nos casos do item anterior, as prestações deverão ser liquidadas nos
prazos marcados, sendo facultado aos devedores antecipar o recolhimento de
uma ou mais prestações.
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6. A determinação do montante do débito, para fins de liquidação na
forma prevista nos itens 3 e 4, será feita pela soma do principal com as multas de qualquer natureza, inclusive de mora, apurada até o dia imediatamente
anterior ao recolhimento da dívida.
7. Nos casos de parcelamento de débitos, para liquidação de acôrdo com
o item 4, vencida uma prestação e não paga até o vencimento da prestação
seguinte, considerar-se-á vencida a dívida global, ficando a mesma dívida sujeita à correção monetária prevista no item 1, sem prejuízo da aplicação das
multas e demais sanções legais cabíveis (art. 10).
8. Os débitos fiscais que foram efetivamente liquidados até o dia 15 de
outubro dêste ano gozarão da redução de 50% (cinqüenta por cento) da.s multas
aplicadas, sem qualquer discriminação quanto à natureza da infração ou à
espécie das multas, inclusive as moratórias (art. 7.0, § 7.°).
9. A redução da metade da multa, prevista na liquidação dos débitos, até
o dia 15 de outubro de 1964, exclui a redução de 20% (vinte por cento) concedida nos têrmos do § 2.° do art. 31 da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de
1958 (Lei do Impôsto de Renda) ou do art. 85 das Normas Gerais da Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo (Decreto n.o 45.421, de 12 de fevereiro
de 1959).
10. A redução de metade das multas, nos casos a que se refere o item 8,
in depende de requerimento escrito ou de qualquer procedimento especial do
contribuinte ou seu representante legal, além do pagamento do débito dentro
do prazo estabelecido no § 7.0 do art. 7.° da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964.
11. Nos casos em que não tenha havido lançamento ou exigência de recolhimento de tributos, adicionais, ou penalidades, também poderá o devedor, expontâneamente, liquidar o seu débito, na conformidade do item 8, com redução
da metade da multa cabível.
12. Os débitos fiscais, com parcelamento já concedido, que venham a ser
liquidados de uma Só vez até o dia 15 de outubro dêste ano, gozarão da redução
de 50% (cinqüenta por cento) da multa aplicada.
13. Não será concedido o benefício da redução da metade da multa em
casos de infrações cometidas depois de 17 de julho de 1964, nem aos débitos
constituídos após essa data, ressalvado o disposto no item 11.
14. Quando se tratar de processo em tramitação no Ministério da Fazenda,
será facultado ao devedor intere.ssado efetuar até 15 de outubro de 1964, como
medida preventiva, o depósito da importância do débito fiscal correspondente,
com redução da metade da multa exigida, cumprindo ao chefe de repartição de
origem providenciar, com as necessárias anotações no respectivo processo liquidado, a conversão do depósito em renda.
15. Em qualquer caso pendente de julgamento, excetuados os referentes
a impôsto de renda, é facultado ao devedor, mediante o reconhecimento explícito de sua responsabilidade pelas infrações, requerer a expedição das guias
ncessárias para Q imediato recolhimento de seu débito, com os indispensáveis
esclarecimentos para o deferimento liminar de seu pedido, fora do respectivo
processo fiscal, para a obtenção dos benefícios de que trata o item 8.
16. Após o pagamento ou depósito, de que tratam o.s itens 14 e 15, será
cancelado o benefício da redução de metade do valor da multa, na hipótese de
insuficiência da importância recolhida para liquidar o débito fiscal na conformidade do item 8.
17. Não será concedida a redução da multa, nos têrmos do item 8, nem
se fará a correção monetária, de que trata o item 1, nos casos de débitos fiscais
cujo pagamento fôr efetuado de acôrdo com os itens 3 e 4.
18. As disposiçõe.s do § 8.° do art. 7.° da Lei n.O 4.357, de 16 de julho
de 1964, referentes à liquidação dos débitos fiscais, na conformidade dos itens 3
e 4, também alcançam as dívidas correspondentes a tributos, adicionais e pe-
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nalidades relativos a quaisquer regulamentos fiscais, apuradas por autoridade
administrativa competente ou confessadas pelo contribuinte ou responsável, desde
que o interessado não tenha se valido dos benefícios indicados no § 7.° do mesmo artigo.
19. O interessado ou responsável cujo débito fiscal esteja em fase de inscrição para cobrança executiva, poderá requerer os benefícios indicados nos
§§ 7.° e 8.° do art. 7.° da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, diretamente às
Procuradorias da Fazenda Nacional, nos Estados respectivos.
20. O devedor poderá requerer em juízo a liquidação da dívida, de acôrdo
com as disposições dos §§ 7. e 8.° do art. 7.° da Lei n.o 4.357, de 16 de julho
de 1964, quando em fase de cobrança mediante ação executiva.
21. O contribuinte do impôsto de renda que por qualquer motivo, tenha
omitido em suas declarações dos exercícios financeiros de 1963 e 1964 bens adquiridos com rendimentos, de qualquer espécie, não isentos de tributação, poderá solicitar a retificação de suas declarações até 15 de outubro dêste ano,
para pagar imediatamente a diferença de impôsto, que fôr apurada, com
acréscimo apenas da multa de 10% (dez por cento), sendo esta liquidável em
12 (doze) prestações mensais, de acôrdo com o art. 23 da Lei n.O 4.357, de 16 de
julho de 1964.
22. Os órgãos dêste Ministério, devidamente subordinados à Direção Geral
d:;;, Fazenda Nacional, incumbidos da administração e supervisão da cobrança
e fiscalização dos tributos e adicionais, expedirão instruções complementares,
de acôrdo com as suas atribuições específicas, para a fiel execução das normas
expressas nesta Portaria.
a) OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES

°

PORTARIA N.o GB-352, DE 5 DE OUTUBRO DE 1964, DO M.F. -

(D.O. de 7-10-64)

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições,
Considerando que o artigo 7.°, §§ 7.° e 8.°, da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de
1964, assegurou a redução de 50% nas multas aplicadas aos que liquidarem, dentro
de 90 (noventa) dias, débitos fiscais relativos a tributos, adicionais e penalidades
não recolhidas na época própria, bem como estabeleceu prazos especiais para o
pagamento dêsses débitos, inclusive por meio de parcelamento, sem aquela redução e sem a correção monetária autorizada no citado artigo 7.°;
Considerando que em muitos casos não é materialmente possível a liquidação
ou o pagamento dos débitos nas repartições de origem, cumprindo à Administraço, nessa hipótese, sem quebra do imperativo legal e das cautelas que devem cercar
a concessão do benefício, proporcionar condições para que os interessados, mediante depósito das importâncias devidas, garantam o seu direito ao favor legal;
Considerando a necessidade de complementar a portaria ministerial número
GB-343, de 25 de setembro de 1964, que interpretou aquêles dispositivos de lei e
disciplinou o seu cumprimento;
- ~Resolve baixar, para conhecimento das repartições dêste Ministério e das pessoas interessadas, e em aditamento à Portaria n.o GB-343, já referida, as seguintes
instruções:
I - Os que desejarem obter os benefícios de que trata o § 7.° do art. 7.0 da
Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, mas que estiverem impossibilitados de liquidar os seus débitos nas repartições arrecadadoras, poderão depositar diretamente
em qualquer agência do Banco do Brasil S.A. o valor da dívida, inclusive muIta,
já reduzida esta a 50% (cinqüenta por cento) ;
II - nos casos de pagamento da dívida, sem redução da multa e sem a correção monetária, nos têrmos do § 8.° do art. 7.° da citada Lei n. o 4.357, o depósito
da totalidade das prestações do débito poderá ser efetuado também diretamente
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em agência do Banco do Brasil S.A., observados os prazos e condições indicados
na referida portaria ministerial n. o GB-343, de 25 de setembro de 1964;
In - os depósitos de que tratam os itens I e U deverão ser escriturados no
Banco do Brasil S.A. a crédito do "Tesouro Nacional -- débitos liquidáveis na
forma do art. 7. 0 da Lei n. O 4.357-64 - Portaria M.F. n. O GB-253, de 5-10-64",
recebendo o depositante o documento comprobatório da operação em 2 (duas)
vias:
IV - em cada documento de depósito figurará obrigatoriamente o nome por
extenso do interessado na liquidação do débito e o respectivo enderêço, ou, quando
se tratar de emprêsa individual ou de pessoa jurídica, a firma, denominação ou
razão social;
V - o depositante mencionará no documento de depósito, sempre que possível,
a natureza da dívida e o nome da repartição arrecadadora em que deverá, afinal,
ser feita a liquidação do débito fiscal, isto é, Recebedoria, Alfândega ou, ainda, da
Delegacia Fiscal da jurisdição da repartição de origem, se esta fôr Coletoria ou
outro órgão arrecadador;
VI - as agências do Banco do Brasil S.A. remeterão à repartição arrecadadora, do Ministério da l. . azenda, com jurisdição sôbre a sua localidade, dentro
de 15 (quinze) dias seguintes a cada mês vencido, um extrato da conta mencionada no item lU, acompanhado dos correspondentes avisos de lançamento,
com indicação das operações realizadas no mês anterior;
VU - as agências do Banco do Brasil S.A., dentro do mesmo prazo estabelecido no item anterior, enviarão à Contadoria Geral da República, do Ministério
da Fazenda, uma via do extrato mensal da conta a que se refere o item VI;
VIU - as repartições arrecadadoras, à vista dos documentos referidos no
item VI, providenciarão o registro dos depósitos na conta de "Depósitos de
Diversas Origens" e sub conta intitulada "Banco do Brasil - Garantia dos benefícios dos §§ 7. 0 e 8.0 do art. 7. 0 da Lei n. O 4.357-64", devendo o respectivo
crédito permanecer nessa conta até que a repartição arrecadadora disponha
de elementos para proceder à conversão do depósito em renda;
IX - os que fizerem depósitos na forma desta Portaria até o dia 15 de norembro de 1964 deverão encaminhar à competente repartição arrecadadora, até
o dia 30 do mesmo mês, os respectivos comprovantes, com os esclarecimentos necessários à identificação dos débitos que desejam liquidar, na forma dos §g 7. 0
e 8. 0 do art. 7.0 , da Lei n. o 4.357, de 16 de julho de 1964;
X - para fins de conversão dos depósitos em renda, a repartição arrecadadora, de posse dos comprovantes e esclarecimentos de que trata /) item anterior,
e ouvida a repartição fiscal específica, quando fôr o caso, providenciará imediatamente a determinação das quantias devidas, em virtude de ação fiscal ou de
ato espontâneo da parte interessada;
XI - nos casos de depósitos efetuados depois de 15 de novembro de 1964, a
parte interessada encaminhará à repartição arrecadadora o respectivo comprovante dentro dos 15 (quinze) dias seguintes, para os efeitos de conversão dos
depósitos em renda.
a)

OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES

PORTARIA N.o GB-361, DE 13 DE OUTUBRO DE 1964 -

W.o. de 15-10-64)

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições,
Considerando que o prazo indicado na Circular n. O GB-12, de 14 de setembro
último, relativamente à correção monetária do ativo imobilizado das pessoas jurídicas, a ser processada obrigatoriamente dentro de 90 (noventa) dias da data
da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, foi determinado segundo as normas gerais
de contagem de prazos, isto é, em dias corridos;
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Considerando que a mesma orientação presidiu à determinação dos prazos
indicados na Portaria n.o GB-343, de 25 de setembro passado, referente à liquidação de débitos na conformidade das disposições contidas nos §§ 7.° e 8.° do
artigo 7.° da Lei n.O 4.357, citada;
Considerando que durante a fluência dos prazos estabelecidos em vários dispositivos da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, foi publicada no Diário Oficial
de 31 de agôsto do corrente ano a Lei n. O 4.388, datada de 28 do mesmo mês, a
qual, embora tratando precipuamente de modificações na legislação dos impostos
de consumo e sêlo, acolheu norma especial sôbre contagem de prazos estabelecidos
nas leis e regulamentos fiscais;
Considerando que, por fôrça no disposto no art. 12 da referida Lei n.O 4.388,
os prazos estabelecidos nas leis e regulamentos fiscais contar-se-ão em dias úteis;
Considerando que até o início da vigência da Lei n.o 4.388, citada, havia
transcorrido um período de 45 (quarenta e cinco) dias, contado da data da publicação da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964;
Considerando que a aplicação da norma especial contida no art. 12 da Lei
n.O 4.388, de 28 de agôsto de 1964, modifica consubstancialmente os prazos estabelecidos na Lei n. O 4.357, dêste ano, impelindo êste Ministério a propor alteração
das regras expressas no mencionado art. 12, de sorte a afastar dificuldades nas
relações entre as autoridades fiscais e os contribuintes;
Determina a todos os órgãos e repartições subordinadas que, enquanto não
forem alteradas por nôvo preceito legal, observem e façam cumprir as disposições
contidas no art. 12 e seus parágrafos da Lei n.o 4.388, de 28 de agôsto de 1964,
publicada no Diário Oficial do dia 31 seguinte.
a)

OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES

PORTARIA N.o GB-414, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1964 -

(D.O. de 27-11-1964)

o Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições,
considerando que a Lei n.O 4.481, de 14 de novembro de 1964, alterou disposições
da Lei n.O 4.357, de 16 de julho último e estabeleceu novos prazos para liquidação
de débitos fiscais, resolve:
N.o GB-414 - Baixar, em aditamento à Portaria Ministerial n.O GB-343, de
25 de setembro de 1964, as seguintes instruções aos órgãos e repartições dêste
Ministério:
I - A correção monetária prevista no art. 7.0 da Lei n.O 4.357, de 16 de julho
de 1964, não se aplica aos débitos fiscais que forem liquidados até 30 do corrente
mês, com a redução de 500/0 (cinqüenta por cento) do valor da multa correspondente.
II - A liquidação dos débitos inferiores a Cr$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros) , que deveriam ter sido pagos antes de 14 de novembro de 1964, poderá ser
feita de uma só vez, até o dia 15 de dezembro dêste ano, sem o reajustamento do
seu valor decorrente da respectiva correção monetária.
!II - A liquidação dos débitos iguais ou superiores a Cr$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros), que deveriam ter sido pagos em prestações mensais, com a
liquidação obrigatória da primeira prestação até o dia 15 de outubro de 1964
poderá ser feita, por expressa solicitação dos interessados, em prestações mensais
iguais e sucessivas, com a liquidação obrigatória da primeira prestação até o
dia 30 de novembro dêste ano:
a) em 2 (duas) prestações, quando o valor do débito total estiver compreendido entre Cr$ 500000 (quinhentos mil cruzeiros) e Cr$ 600.000 (seiscentos mil
cruzeiros) .
b) em prestações de valor não inferior a Cr$ 300.000 (trezentos mil cruzeiros), até o maXlmo de 20 (vinte), quando o débito total fôr superior a ..
Cr$ 600.000 (seiscentos mil cruzeiros).
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IV - Os débitos fiscais que forem efetivamente liquidados até o dia 30 de
novembro dês te ano, gozarão da redução de 50 % (cinqüenta por cento) das
multas aplicadas, sem qualquer discriminação quanto à natureza da infração ou
à espécie das multas, inclusive as moratórias.
V - A redução de metade da multa, prevista na liquidação dos débitos até
o dia 30 de novemb,ro de 1964, exclui a redução de 20 % (vinte por cento) concedida nos têrmos do § 3.° do art. 31 da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958
(Lei do Impôsto de Renda) ou do art. 8.° das Normas Gerais da Consolidação
das Leis do Impôsto de Sêlo (Decreto n.O 45.421, de 12 de fevereiro de 1959).
VI - Os débitos fiscais, com parcelamento já concedido, que venham a ser
liquidados de uma só vez até o dia 30 de novembro dêste ano, gozarão de redução
de 50% (cinqüenta por cento) da multa aplicada.
VII - Não será concedido o benefício de redução de metade da multa em
casos de infrações cometidas depois de 17 de novembro de 1964, nem aos débitos
constituídos após a mesma data, ressalvados os casos em que não tenha havido
lançamento ou eXigência de recolhimento de tributos, adicionais ou penalidades,
nos quais poderá o devedor, espontâneamente, liquidar o seu débito na conformidade do item III, com redução da metade da multa cabível.
VIII - Quando se tratar de proce~so em tramitação no Ministério da Faze~da, será facultado ao devedor interessado efetuar até 30 de novembro de 1964,
como medida preventiva, o depósito da importância do débito fiscal correspondente com redução de metade da multa exigida, cumprindo ao Chefe da Repartiçoã de origem providenciar, com as necessárias anotações no respectivo processo
liquidado, a conversão do depósito em renda.
a)

OCTAVlO GOUVÊA DE BUL.HÕES

PORTARIA N.O GB-I06, DE 26 DE MARÇO DE 1965 -

(D.O.

de 29-3-65)

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 38, do Decreto n.O 54.252, de 3 de setembro de 1964, e considerando as restrições impostas pela Lei n. O 4.357, de 16 de julho de 1964, a determinadas modalidades das Obrigações do Tesouro Nacional Tipo Reajustável,
ali referidas, resolve determinar que as repartições do Tesouro Nacional aceitem
para caução, fiança ou depósito para recursos, as obrigações citadas, somente
nas modalidades "endossável" e "ao portador".
2.
Os títulos serão recebidos pelo seu valor nominal reajustado em vigor na
data de efetivação da caução, fiança ou depósito.
3.
Considerando, outrossim, as características peculiares das obrigações em
causa, decorrentes das disposições dos mencionados diplomas legais, resolve ainda
determinar às repartições aludidas que exijam, no ato de recebimento dos títulos,
procuração especial dos interessados que as habilitem a firmar os recibos a que
se referem os arts. 15 e 16 do Decreto n.o 54.252, de 3 de setembro de 19'()4, e a
autorizar o Banco do Brasil S.A., nos casos de juros, a levar as importâncias respectivas a crédito de contas à livre disposição dos mesmos interessados.
a)

OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES

PORTARIA N.O GB-125, DE 14 DE ABRIL DE 1965 -

(D.O.

de 20-4-65)

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições,
Considerando que os § § 16 e 17 do art. 3.° da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de
1964, a qual estabeleceu a obrigatoriedade da correção monetária do valor original dos bens do ativo imobilizado das emprêsas, admitiram duas modalidades
de limitação dos encargos financeiros suportáveis em razão daquela correção;
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Considerando que o art. 78 da Lei n. O 4,506, de 30 de novembro de 1964, modificou a regra constante do referido § 17 do art. 3. 0 da mencionada Lei n. o 4.357,
prevençlo nova modalidade de limitação daqueles encargos;
Considerando que essas disposições legais objetivam neutralizar possíveis efeitos danosos que poderão advir de uma insuportável carga tributária para algumas
emprêsas, em decorrência da compulsoriedade da correção monetária dos bens
constitutivos de seu ativo imobilizado;
Considerando que é propósito do Govêrno, dentro do programa financeiro
que elaborou e se empenha em executar, não sobrecarregar as emprêsas com ônus
insuportável, superior a 2 % da receita bruta, por motivo da correção monetária
obrigatória do valor original dos bens componentes de seu ativo imobilizado:
RESOLVE:
l

A emprêsa que tiver efetuado a primeira correção monetária do valor original
dos bens integrantes do seu ativo imobilizado, em caráter obrigatório, ou qualquer
das anuais subseqüentes, computando a sua responsabilidade pelo impôsto resultante, na base da média mensal da receita bruta do ano anterior, e preferir tratar
cada débito fiscal como elemento autônomo, poderá fazê-lo, ressalvada, em tal
caso, a faculdade de manter inalteradas as prestações, aferidas pela receita bruta
do exercício precedente à correção, sem limitação alguma quanto ao número de
prestações, se a correção tiver sido feita antes da vigência da Lei n.O 4.506, de
30 de novembro de 1964, ou com a limitação ao mínimo de 24, nas condições
previstas no art. 78 da referida Lei n,o 4 506, se efetuada depois da mesma lei.
II

A emprêsa que optar pela limitação de seus encargos financeiros decorrentes
da correção monetária a que se refere o item l, ao máximo de 2 % da média
mensal da receita bruta do ano anterior, poderá consolidar os vários débitos
oriundos de cada correção monetria anual, atualizando, cada ano, a base sôbre
a qual computar-se-ão os 2 %, tomando como referência a média mensal da receita bruta indicada no balanço do exercício precedente, observada, nesse caso,
a norma estabelecida no art. 78 da Lei n. O 4.506. citada, bem como o disposto no
parágrafo único do seu art. 76.
a)

OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES

PORTARIA N.o GB-131, DE 19 DE ABRIL DE 1965, DO M.F.

~ tD.O.

de 22-4-65)

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, nos têrmos da legislação em
vigor,
Considerando que a emissão, maciça e em curtos períOdos de ações novas, em
decorrência da reavaliação compulsória do "Ativo Imobilizado" provoca oscilações
anormais na cotação dos valôres negociados em Bôlsa, com reflexos desfavoráveis
no mercado financeiro e de capitais, com prejuízos à economia do País;
Considerando que a legislação vigente admite a permanência, em reserva
social específica, de parte fracionária da correção monetária;
Considerando, ainda, que em qualquer das hipóteses consideradas, a incidência do impôs to de renda sóbre o resultado da correção monetária do ativo imobilizado é devida e alcança exatamente idêntica tributação;
e tendo em vista, finalmente, encontrar-se em curso no Congresso Nacional
projeto de lei tornando facultativa a incorporação ao capital social ou sua conversão em reserva do montante global atingido pelas reavaliações do ativo resolve:
l-permitir às firmas ou sociedades que hajam promovido a correção monetária do valor original dos bens do ativo imobilizado no primeiro quadrimestre
do corrente ano e ainda não tenham ultimado a correspondente elevação do ca-
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pital social, possam contabilizar o respectivo produto como reserva especial, observadas as normas do § 6.0 do art. 3.° da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964,
sem dispensa da obrigatoriedade do recolhimento do impôsto devido, o qual poderá ser substituído pela subscrição, em dôbro, de obrigações reajustáveis do
Tesouro Nacional;
II - estabelecer que a permissão prevista nesta Portaria é válida mesmo para
as sociedades anônimas cujos acionistas já tenham deliberado em assembléiageral realizada no co,rrente ano, aproveitar o montante da correção monetária
em aumento do capital social, desde que ainda não se tenha concretizado a distribuição das ações correspondentes ou a elevação do valor nominal das ações
existentes, e nova assembléia, se promulgada a lei em projeto, delibere expressamente transpor para reserva social o valor atribuído à correção monetária efetivada.
a)

OCTAVIQ GOUVÊA DE BULHÕES

PORTARIA N.o GB-275, DE 12 DE AGôSTO DE 1965 -

(D.O. de 19-8-65)

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições, e
Considerando a necessidade de complementar as Portarias Ministeriais números GB-343 e 352, respectivamente, de 25 de setembro e 5 de outubro de 19M,
que interpretaram e disciplinaram dispositivos da Lei n. ° 4.357, de-Hi de julho
do mesmo ano;
Considerando que o objetivo de correção monetária dos débitos fiscais foi acabar com os abusos de contribuintes que, em benefício próprio, deixavam de recolher aos cofres públicos importâncias devidas ao erário, a título de impostos,
taxas, adicionais, contribuições e demais gravames, pois as multas moratórias
eram bem inferiores à redução do poder aquisitivo do cruzeiro;
Considerando, portanto, que na determinação do que seja débito fiscal, há de
se ter em vista aquêle objetivo essencial, pois, de outra forma, os contribuintes
que nenhuma responsabilidade têm no atraso com que, freqüentemente, é feita
a cobrança de tributos e gravames correlatos teriam de arcar com os pesados
ônus da correção monetária, e que, além de injusto, poderia acarretar-lhes
prejuízos consideráveis, com graves repercussões na economia do país;
Conside,rando, outrossim, que o nascimento da obrigação tributária é, sem
dúvida, o elemento básico para a determinação do "débito fiscal", mas para
que êste se verifique em tôda sua plenitude e se legitime sua pronta cobrança,
torna-se imperiosa a observância de certos requisitos, como a prévia intimação
do respectivo contribuinte, em forma regular, para efetuar o pagamento de certo
montante;
Considerando, ainda, que, mesmo quando não há lançamento, cabe à repartição arrecadadorra examinar, previamente, as guias de recolhimento ou outros
documentos, ficando o contribuinte, em muitos casos, impossibilitado de efetuar
o pagamento do tributo até que aquela revisão seja ultimada, não sendo portanto, responsável pelo atraso verificado;
Considerando, também, que a aplicação da correção monetária aos "débitos
cuja cobrança seja suspensa por medida administrativa ou judicial", prevista no
§ 2.° do art. 7.° da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, só deverá produzir efeitos
a partir da data em que a referida lei foi publicada, consoante deixa perfeitamente claro o tempo em que foi usado o verbo;
Considerando, finalmente, que os elevados objetivos da correção monetária,
especialmente na atual conjuntura financeira, devem ser alcançados, tanto quan-
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to possível, através de criteriosa aplicação do respectivo preceito legal, em consonância, aliás, com a prudente orientação da política econômica seguida pelo
Govêrno;
Resolve baixar, para conhecimento das repartições dêste Ministério e das
pessoas interessadas, e em aditamento às Portarias números GB-343 e GB-352,
acima citadas, as seguintes instruções:
1.
Para efeito da correção monetária de que trata a Portaria n.O GB-343, de
25 de setembro de 1964, a atualização do respectivo valor, segundo os coeficientes
baixados pelo Conselho Nacional de Economia, no segundo mês de cada trimestre
civil, terá em vista o seguinte:
a) a contagem do prazo, para efeito de atualização monetária, começará a
partir da data em que o contribuinte tiver sido notificado para recolhimento de
tributos, adicionais ou penalidades, quer se trate de lançamento inicial ou lançamento suplementar;
b) quando os débitos resultarem da instauração de processo de lançamento
"ex-officio" por falta ou inexatidão de declaração de rendimentos, a atualização
monetária será feita a partir de 1.0 de janeiro do ano em que se seguir ao exercício financeiro a que corresponder o lançamento;
.
c) nos casos de recolhimento de impôsto de renda não sujeitos ao regime de
lançamento, mas através de guias por retenção na fonte, o prazo da atualização
monetária será contado a partir da data em que o tributo se tornou exigível, por
fôrça de disposição legal, quer se trate da guia inicial, espontâneamente apresentada fora do prazo da lei, ou de falta de guia ou de gUia suplementar, por exigência da repartição fiscal competente;
d) em relação a débitos resultantes de lançamento de tributos cuja cobrança
foi suspensa em virtude de reclamação ou recurso regular, mesmo sem depósito
da importância em litígio, somente após 16 de julho de 1964 comeará a correr
o prazo para cálculo da atualização do valor do débito, a não ser que, anteriormente àquela data, haja sido proferida a decisão respectiva, hipótese em que
aquêle prazo correrá a partir da data da ciência dessa decisão;
e) se tiver sido proferida, em qualquer instância e em relação a qualquer
tributo, decisão favorável ao contribuinte e esta viera a ser reformada por órgão
ou autoridade superior, somente após a notificação regular dêste último jUlgamento será iniciada a contagem do prazo, para fins de atualização do valor do
respectivo débito;
f)
em se tratando de guias ou outros documentos indispensáveis ao recolhimento de tributos, a atualização dos valôres correspondentes começará a partir
da data em que tais elementos básicos, após o exame procedido pela repartição
competente, forem postos à disposição dos contribuintes, mediante intimação regular para o pagamento dos respectivos débitos;
g) a intimação marcará o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
sua efetivação, findo o qual será o processo encaminhado à cobrança executiva,
se não tiver sido efetuado o pagamento do débito;
h) no caso de outros tributos cujo pagamento independa de intimação ou
notificação, a atualização dos valôres respectivos será calculada a partir da data
em que, por lei, deveria ter sido efetuado o seu recolhimento.
2. Os órgãos dêste Ministério, devidamente subordinados à Direção Geral da
Fazenda Nacional, incumbidos da administração e supervisão da cobrança e
fiscalização dos tributos e adicionais, expedirão instruções complementares, de
acôrdo com as suas atribuições específicas, para a fiel execução das normas expressas nesta Portaria.
a)

OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES
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PORTARIA N.o 323, DE 10 DE SETEMBRO DE 1965, DO M.F. -
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(D.O.

de 16-9-65)

O Ministro da Fazenda, Prof. Octavio Gouvêa de Bulhões, dispondo sôbre a
tributação das reservas de capital, baixou nesta data a Portaria n. O 323, cuja íntegra é a seguinte:
"0 Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições:
Considerando que a Lei n.O 4.728, de 14 de julho de 1965, publicada no Diário
Oficial do dia 16 do mesmo mês e ano, ao dispor sôbre os mercados fin'anceiro e
de capitais, utilizou também o impôs to como instrumento eficaz para promover
o desenvolvimento e a regularidade daqueles mercados, fundamentais para o
incremento das atividades econômicas do País;
Considerando que a referida Lei n.O 4.728, complementando disposições das
Leis números 4.357, de 16 de julho de 1964, 4.506, de 30 de novembro de 1964 e
4.663 de 3 de junho de 1965 estabeleceu tratamento tributário especial para as
diferentes categorias de reservas, inclusive para as denominadas reservas de
avaliação;
Considerando que a Lei n.O 4.728 citada, perfilhou, no art. 68 e seu § 4.°, as
diretrizes da Portaria n. O GB-131, de 191 de abril de 1965, dêste Ministério;
RESOLVE:
I - As reservas de capital, decorrentes da correção monetária do valor original dos bens integrantes do ativo imobilizado das emprêsas, constituídas pelas
sociedades anônimas até 16 de julho de 1965, de acôrdo com o § 6.° do art. 9.° da
Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, não serão computadas para os efeitos da
tributação a que se refere o art. 194 do RegUlamento aprovado pelo Decreto número 55.866, de 25 de março de 1965;
I! - a reserva para a manutenção do capital de giro próprio da emprêsa,
de que trata o art. 27 da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, dedutível dos lucros
verificados em balanços aprovados por assembléias-gerais de acionistas realizadas até 16 de julho de 1965, não será computada, igualmente, para os efeitos do
art. 194 do mencionado Regulamento, tendo em vista o que dispõe o § 3.° do
artigo 27 da referida Lei n.o 4.357;
lI! - a reserva de que cuida o mencionado art. 27, da Lei n.o 4.357, de 16 de
Julho de 1964, se não tiver sido creditada em conta específica, com intitulação
apropriada (p.ex. "Reserva para Manutenção de Capital de Giro"), deverá ser
contabilizada regularmente até 31 de dezembro do corrente ano;
IV - o prazo estabelecido no item lI! será antecipado para a data da assembléia-geral ordinária de acionistas, porventura realizada entre 14 de setembro
e 31 de dezembro do corrente ano, em se tratando de sociedade anônima, ou para
a data do balanço anual encerrado dentro do mesmo período, nos demais casos;
V - as reservas de avaliação, previstas nos arts. 3.° e 27 da Lei n.O 4.357, de
16 de julho de 1964, e no art. 68 da Lei n.O 4.728, de 14 de julho de 19~5, não poderão ser distribuídas, direta ou indiretamente, não se considerando modalidade
de distribuição dessas reservas a respectiva incorporação ao capital da firma ou
sociedade;
VI - a partir de 5 de junho de 1965, a incorporação da rese)rva, de que trata
o art. 27 da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, ao capital das sociedades anônimas, mediante emissão de novas ações, fica isenta dos impostos de renda
e de sê lo, de acôrdo com o art. 7.° da Lei n.o 4.663, de 3 de junho de 1965;
VI! - as reservas facultativas, em geral, inclusive as resultantes de correção
monetária do ativo imobilizado da emprêsa e as representativas do capital de
giro próprio, formadas ou aumentadas depois de 16 de julho de 1965, além dos
limites estabelecidos no § 2.° do art. 130 da Lei das Sociedades Anônimas, estão
sujeitas ao impôsto a que se refere o art. 194 do Regulamento aprovado pelo
Decreto n.O 55.866, de 25 de março de 1965;
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VIII - o impôsto mencionado no item anterior deverá ser recolhido aos cofres públicos dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que se
tornou obrigatória a retenção, na forma das leis em vigor, admitindo-se, em relação aos excedentes aprovados por assembléias realizadas entre 16 de julho e 15
de agôsto do corrente ano, que o respectivo impôsto seja recolhido sem o acréscimo de penalidades até dia 14 de setembro de 1965;
IX - as reservas de avaliação, resultantes de correções monetárias do ativo
imobilizado ou destinadas à monutenção do capital de giro próprio das emprêsas,
constituídas de acôrdo com os arts. 3.0 e 27 da Lei n. o 4.357, de 16 de julho de
1964, depois de 16 de julho de 1965, poderão, à opção da pessoa jurídica, ser incorporadas ao capital ou registradas como reservas específicas, conforme autorização expressa no art. 68 da Lei n. O 4.728, de 14 de julho de 1965;
X - as reservas referidas no item IX poderão, mediante ato do Conselho
Monetário Nacional, ser excluídas do cômputo dos excedentes sujeitos ao impôsto
previsto no art. 194 do Regulamento citado;
XI - durante o exercício financeiro de 1966 não será cobrado das emprêsas
beneficiadas pelo art. 2. 0 da Lei n. o 4.663, de 3 de j unho de 1965, o impôsto de
que trata o mencionado art. 194 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
55.866, de 25 de março de 1965;
XII - as reservas de capital constituídas de acôrdo com a Portaria núme;ro
GB-131, de 19 de abril de 1005, dêste Ministério, poderão ser mantidas como reservas específicas para ulterior incorporação ao capital social, até a primeira
assembléia-geral ordinária que se realizar depois de 14 de setembro de 1965, em
se tratando de sociedade anônima, ou até 120 dias contados da data do balanço
anual encerrado a partir de 14 de setembro do corrente, nos demais casos, salvo
resolução do Conselho Monetário NaCional proferida de acôrdo com a Lei número
4.728, de 14 de julho de 1965;
XIII - dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da assembléia
que tenha aprovado o excedente de reservas, a sociedade interessada deverá solicitar, por escrito, ao Conselho Monetário Nacional, a exclusão prevista no § 3. 0 do
art. 68 da Lei n. O 4.728, de 14 de julho de 1965;
XIV - o pedido de que trata o parágrafo anterior, manifestado tempestivamente, suspende o prazo de recolhimento do impôsto, a que se refere o art. 194
do Regulamento citado, por 90 (noventa) dias, contados da data da assembléia
de acionistas;
XV - ressalvados os casos de deferimento do pedido dentro do prazo previsto
no item XIV, o recolhimento do impôsto deverá ser efetuado dentro daquele
mesmo prazo de 90 (noventa) dias, observadas as resoluções emitidas sôbre o assunto pelo Conselho Monetário Nacional; .,
XVI - quando ficar demonstrado que o pedido de exclusão, previsto no
§ 3. 0 do art. 68 da citada Lei n. o 4.728, foi efetuado com inobservância das normas
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e com evidente intuito de protelar
o recolhimento do impôsto, a êste serão acrescidas as penalidades estabelecidas
em lei."

°

a)

OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES

PORTaRIA N.O GB-445, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1965 -

(D.O. de 24-12-65 \

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições,
Considerando a necessidade de assegurar a aplicação eficiente e uniforme
dos dispositivos especiais sôbre liquidação de débitos constantes da Lei n.o 4.862,
de 29 de novembro de 1965, pUblicada no Diário Oficial de 30 do mesmo mês,
suplemento ao n. O 228, resolve:
Baixar as seguintes instruções, a serem cumpridas por todos os órgãos e
repartições dêste Ministério:
I - Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento, nas datas devidas.
de tributos, adicionais ou penalidades, não liquidados no trimestre civil em
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que deveriam ter sido pagos, ficam sujeitos à atualização monetária do respectivo valor, segundo os coeficientes baixados, para êsse efeito, pelo Conselho
Nacional de Economia (Lei n.O 4.357/64, art. 7.0, §§ 1.0 a 5.0) ;
Il - No cálculo da correção monetária, a atualização do valor do crédito
da União será feita a partir do vencimento do trimestre civil em que deveriam
ter sido liquidados os débitos fiscais, excluído o período anterior a 17 de julho
de 1964 (Lei número 4.862/65, art. 15).
III - O contribuinte ou responsável que, até o dia 31 de janeiro J.e 1966,
efetuar de uma só vez o pagamento do débito fiscal que deveria ter s.do liquidado antes de 17 de julho de 1964, gozará da redução de 50% (cinqüenta por
cento) da importância das multas devidas, bem como ficará dispensado da
correção monetária do valor do crédito da União, desde a sua constituição até
a respectiva liquidação (Lei n.o 4.862/65, art. 13).
IV - Ficam cancelados quaisquer débitos ou cobranças fiscais de valor originário não superior a Cr$ 20.000 (vinte mil cruzeiros), decorrentes do não recolhimento de tributo, adicionais e multas, que deveriam ter sido liquidados até
17 de julho de 1964 (Lei n.o 4.862/65, art. 12).
V - Em relação aos débitos ou cobranças de que trata o item anterior, os
dirigentes dos órgãos ou repartições incumbidos de julgar os recursos fis'cais,
promoverão a baixa dos respectivos processos à repartição de origem.
VI - Não são passíveis de correção monetária do respectivo valor, nem
poderão ultrapassar, na sua totalidade, de 30% (trinta por cento) da importância inicial da dívida, as multas moratórias, inclusive os juros de mora, acrescidos aos débitos resultantes da falta de recolhimento dos tributos, adicionais
e penalidades, dentro dos prazos legais (Lei n.O 4.862/65, art. 16).
VII - À liquidação dos débitos com os benefícios previstos no item IlI,
precederá, se fôr o caso, o reajuste das multas e juros moratórios, nos têrmos de
art. 16 da Lei n.O 4.862, de 29 de novembro de 1965.
VIII - A redução da metade da multa, prevista na liquidação dos débitos
até o dia 31 de janeiro de 1966, exclui a redução de 20% (vinte por cento) concedida nos têrmos do § 2.° do art. 31 da Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de
1958 (Lei do Impôsto de Renda) ou do art. 104 da Consolidação das Leis do
Impôsto do Sêlo (Decreto n.o 55.852, de 22 de março de 1965).
IX - A redução de metade das multas e a dispensa de correção monetária,
nas condições e prazo a que se refere o item IlI, independem de requerimento
escrito ou de qualquer procedimento especial do contribuinte ou seu representante legal.
X - Nos casos em que não tenha havido lançamento ou exigência de recolhimento de tributos, adicionais ou penalidades, também poderá o devedor, espontâneamente, solver o seu débito que deveria ter sido liquidado antes de 17
de julho de 1964, com os benefícios e condições previstos nos itens III e VII.
XI - Os débitos fiscais com parcelamento já concedido, que venham a
ser liquidados de uma só vez até o dia 31 de janeiro de 1966, ficarão liberados
de correção monetária e gozarão da redução de 50% (Cinqüenta por cento) da
multa aplicada, desde que represente obrigação tributária anterior a 17 de
julho de 1964.
XII - Qualquer que seja a fase ou repartião em que se encontre o processo administrativo, será facultado ao devedor interessado efetuar, até 31 de
janeiro de 1966, como medida preventiva, o depósito da importância do débito
fiscal correspondente, com os benefícios previstos nos itens IH e VII, cumprindo
ao chefe da repartição de origem providenciar, com as necessárias anotações
no respectivo processo liquidado, a conversão do depósito em renda, ressalvado o disposto no item XVI.
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XIII - Em qualquer caso pendente de julgamento, excetuados os referentes a impôsto de renda, é facultado ao devedor, mediante o reconhecimento
explícito de sua responsabilidade pelas infrações, requerer a expedição das
guias necessárias para o imediato recolhimento de seu débito, com os indispensáveis esclarecimentos para o deferimento liminar de seu pedido, fora do respectivo processo fiscal, para a obtenção dos benefícios de que trata o item III.
XIV - Serão cancelados, nos casos dos itens XII e XIII, os benefícios a
que se refere o item III, na hipótese de insuficiência da importância recolhida
para liquidação do débito fiscal.
XV - O interessado ou responsável cujo débito fiscal esteja em fase de
inscrição para cobrança executiva, poderá requerr.r os benefícios indicados no
art. 13 da Lei n.o 4.862, de 29 de novembro de 1965, diretamente às Procuradorias da Fazenda Nacional, nos Estados respectivos, que expedirão, para êsse
efeito. a competente guia, nos têrmos do item 9.1, alínea a, da Portaria Ministerial n.o GB-72, de 23 de fevereiro de 1965.
XVI - O devedor poderá requerer em juízo a liquidação da dívida, de
acôrdo com as disposições dos artigos 13 ou 14 da Lei n.o 4.862, de 29 de
novembro de 1965, quando em fases de cobrança executiva ou sujeita a quaisquer outros procedimentos judiciais.
XVII - Os órgãos dêste Ministério diretamente subordinados à Direção
Geral da Fazenda Nacional, incumbidos da administração e supervisão da cobrança e fiscalização dos tributos e adicionais, expedirão instruções complementares, de acôrdo com as suas atribuições específicas, para a fiel execução das
normas expressas nesta Portaria.
a)

OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES

PORTARIA N.o GB-446, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1965 -

m.o.

de 24-12-65)

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições,
Considerando que o artigo 13, da Lei n.o 4.862, de 29 de novembro de 1965,
assegurou aos que pag'arem de uma só vez, até 31 de janeiro de 1966, seus
débitos fiscais relativos a tributos, adicionais e penalidades não recolhidos na
época própria, que deveriam ter sido liquidados antes de 17 de julho de 1964,
os benefícios da redução de 50% das multas devidas, além da dispensa de correção monetária prevista no artigo 7.° da Lei n.O 4.357, de 16-7-1964;
Considerando que em muitos casos não é materialmente possível a liquidação ou o pagamento dos débitos nas repartições de origem, cumprindo à
Administração, nessa hipótese, sem quebra do imperativo legal e das cautelas
que devem cercar a concessão do benefício, proporcionar condições para que os
interessados, mediante depósito das importâncias devidas, garantam o seu direito ao favor legal;
Considerando a conveniência de se criar as mai.s amplas condições para o
cumprimento da Portaria Ministerial n.O GB-445, de 21 de dezembro de 1965, que
interpretou aquêles dispositivos de lei e disciplinou a sua aplicação, resolve:
Baixar, para conhecimento das repartições dêste Ministério e das pessoas
interessadas, as seguintes instruções complementares à Portaria n.o GB-445, já
referida:
I - Os que desejarem obter os benefícios de que trata o artigo 13 da Lei
n.O 4.862, de 29 de novembro de 1965, mas que estiverem impossibilitados de
liquidar os seus débitos diretamente nas repartições arrecadadoras, poderão depositar em qualquer agência do Banco do Brasil S. A. o valor da dívida, inclusive multa já reduzida esta a 50% (cinqüenta por cento);
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H - Os depósitos de que trata o item I deverão ser escriturados no Banco
do Brasil S.A. a crédito de "Receita da União - Débitos fiscais - Artigo 13
da Lei n. o 4.862-65" recebendo o depositante o documento comprobatório da
respectiva operação;
IH - Em cada documento de depósito figurará obrigatoriamente o nome
por extenso do interessado na liquidação do débito e o respectivo enderêço, ou,
quando se tratar de emprêsa individual ou de pessoa jurídica, a firma, denominação ou razão' social;
IV - O depositante mencionará no documento de depósito, sempre que
possível, a natureza da dívida e o nome da repartição arrecadadora em que
deverá, afinal, ser feita a liquidação do débito fiscal, isto é, Exatoria, Delegacia
de Arrecadação, Alfândega ou, ainda, da Delegacia da jurisdição da repartição
de origem, se esta fôr Exatoria ou outro órgão arrecadador;
V - As agências do Banco do Brasil S. A. remeterão à repartição arrecadadora, do Ministério da Fazenda, com jurisdição sôbre a sua localidade, dentro
de 15 (quinze) dias seguintes a cada mês, um extrato da conta mencionada no
item lI, compreendendo os recebimentos realizados no decurso do mês vencido,
acompanhado dos correspondentes a avisos de lançamento;
VI - Dentro do mesmo prazo estabelecido no item anterior, as agências
do Banco do Brasil S.A. enviarão também às Contadorias Seccionais junto às
repartições arrecadadoras fazendárias, uma via do extrato mensal da conta
a que se refere o item lI, acompanhado dos correspondentes avisos de lançamento;
VII - O saldo registrado em cada um dos extratos de conta previstos no
item V, deverá ser transferido, até o último dia útil do mês a que corresponder,
para a Agência Central do Banco do Brasil S.A. em Brasília - D.F., para
crédito da conta "Tesouro Nacional - Receita da União";
VIII - A Agência Central do Banco do Brasil S. A . em Brasília - D. F .
encaminhará, mensalmente, à Contadoria Geral da República, do MinistériO da
Fazenda, relação discriminativa das transferências de que trata o item anterior,
com indicação do montante depositado em cada agência recebedora;
IX - As repartições arrecadadoras, à vista dos documentos referidos no
item V, providenciarão o registro dos depósitos na conta de "Depósitos de Diversas Origens" e sub conta intitulada "Banco do Brasil - Garantia dos benefícios do artigo 13 da Lei n. O 4.862/65", devendo o respectivo crédito permanecer nessa conta até que a repartição arrecadadora disponha de elementos
para proceder à conversão do depósito em renda;
X - Os que fizerem depósito na forma desta Portaria até o dia 31 de dezembro de 1965, deverão encaminhar à competente repartição arrecadadora,
até o dia 15 de janeiro de 1966, comunicação - segundo modêlo oficial - com
os esclarecimentos necessários à identificação dos débitos que desejam liquidar,
de acôrdo com o artigo 13 da Lei n. o 4.862, de 29 de novembro de 1965;
XI - Para fins de conversão dos depósitos em renda, a repartição arrecadadora, de posse dos comprovantes e esclarecimentos de que trata o item anterior, e ouvida a repartição fiscal específica, quando fôr o caso, providenciará
imediatamente a determinação das quantias devidas, em virtude de ação fiscal
ou de ato espontâneo da parte interessada;
XII - Nos casos de depósitos efetuados depois de 31 de dezembro de 1965,
a parte interessada encaminhará à repartição arrecadadora o respectivo comprovante dentro dos 15 (quinze) dias seguintes, para os efeitos de conversão
dos depósitos em renda;
XIII - Os depósitos de que trata a presente Portaria somente poderão
ser efetuados nos meses de dezembro de 1965 e de janeiro de 1966.
a)

OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES
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PORTARIA N,o 22, DE 24 DE JANEIRO DE 1966, DO M.F. -

<D.O. de 2'1-1-66)

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de .suas atribuições
legais, especialmente a prevista no Decreto-lei n.O 3.014, de 1.0 de fevereiro
de 1941,
Considerando ser exíguo o prazo fixado no artigo 13 da Lei n.o 4.862, de
29 de novembro de 1965, para o recolhimento dos débitos fiscais com os favores nêle concedidos;
Considerando ser do interêsse da Fazenda Nacional facilitar a regularização da situação fiscal de todos os contribuintes que se encontrem nas condições do citado dispositivo legal;
Considerando o estado de calamidade pública em que se encontram diversos Estados, em conseqüência das abundantes chuvas, com reflexo negativo não
só nas operações industriais e comerciais que diminuiu a capacidade financeira
do contribuinte para solver, em curto prazo, seus débitos fiscais em atraso, como
na execução dos serviços da.s repartições fazendárias;
Considerando, ainda, que as repartições fazendárias necessitam de maior
prazo para dar plena eficácia àquele mandamento legal, resolve:
N.o 22 - Autorizar o recebimento até o dia 31 de março de 1966, sem quaisquer outras penalidades, inclusive multas de mora, das importâncias que devem
ser recolhidas no.s exatos têrmos do artigo 13 da Lei n.o 4.862, de 29 de novembro de 1965.
a)

OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES

PORTARIA N.o GB-206, DE 21 DE JUNHO DE 1966 -

(D.O. de 22-6-1966)

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições,
e tendo em vista a Resolução n.o 24, de 31 de maio de 1966, baixada pelo Conselho Monetário Nacional, resolve:
I - A Emprêsa emitente ou aceitante de Títulos Cambiais irregulares especificados na Resolução n.o 24, de 31 de maio de 1966, do Conselho Monetário
Nacional, fica dispensada de penalidades fiscais pela falta de retenção e recolhimento, em tempo oportuno, do Impôsto de Renda previsto no art. 8.°, alínea a, da Lei n.o 4.154, de 28 de novembro de 1962, devendo ser retido e recolhido o impôsto no ato do resgate do título, conforme os têrmos da sua liquidação.
II - Quando fôr negada a validade dos títulos em circulação, sob a alegação de não ter a receita de sua colocação no mercado afluído para a emprêsa,
ficará esta sujeita a minucioso exame de seu patrimônio por parte do Departamento do Impôsto de Renda. Caso, dêsse exame, se conclua pela veracidade
do alegado, a emprêsa terá direito à dedução da importância correspondente ao
prejuízo que poderá ser amortizado, parceladamente, nos exercícios financeiros
posteriores ao da sua apuração. Em caso contrário, a emprêsa será processada
por declaração falsa.
Recomenda, ainda, esrteita coordenação entre o Departamento do Impôsto
de Renda e a Direção do Banco Central da República do Brasil, os quais, para
a execução das medidas acima indicadas, poderão requisitar dos órgãos federais
perícias técnicas.
a)

OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES

IV - 6 - CIRCULARES MINISTERIAIS
* Nesta publicação.

10, de 18-1-1934 - (D.O. de 19-1-1934)
- Sôbre restituição de impôsto.
*GB-12, de 14-9-1964 - (D.O. de 17-9-1964)
- Sôbre correção monetária do valor original dos bens do ativo imobilizado das pessoas jurídicas.
*GB-6, de 5-5-1965 (D.O. de 12-5-1965)
- Sôbre dispensa ou redução de multas fiscais por eqüidade; competência exclusiva do Ministro da Fazenda.

CIRCULAR N.o GB-12, DE 14 DE SETEMBRO DE 1964, DO M.F. de 17-9-1964)

\D.D.

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições,
Considerando que o art. 3.° da Lei n. O 4.357, de 16 de julho de 1964, dispondo sôbre a correção monetária do valor original dos bens do ativo imobilizado das pessoas jurídicas, estabelece em seu § 6.°:
"Quando a variação do valor do capital das pessoas jurídicas, decorrente
da correção monetária de que trata êste artigo, fôr superior a 3 (três) vêzes
a importância do capital registrado, será permitido mediante autorização do
Ministro da Fazenda, que o montante da variação constitua reserva de capital,
excluída da limitação do § 2.° do artigo 130 do Decreto-lei n.o 2.627, de 26 de
setembro de 1940, mas sujeita igualmente ao impôsto estabelecido no § 7.°, a
qual será aplicada obrigatóriamente no aumento do capital social, dentro dos
5 (cinco) anos seguintes ao balanço da correção, sem qualquer outro ônus",
resolve:
I - Em todos os casos de correção monetária do valor original dos bens
do ativo imobilizado das pessoas jurídicas, prevista no art. 3.° da Lei n.o 4.357,
de 16 de julho de 1964 (D.D. de 17-7-64), regulamentada pelo Decreto n.o 54.145,
de 19 de agôsto de 1964 (D.D. de 20-8-64), deverá ser a mesma procMida dentro dos prazos estabelecidos no art. 3.0 do mencionado Decreto n.o 54.145;
U - A primeira correção monetária, obrigatória nos têrmos do artigo 3. Cl
da Lei n.o 4.357, citada, será efetuada até o dia 15 de outubro de 1964, com
base no ativo imobilizado constante do último balanço;
lU - Quando o resultado da correção monetária, de que trata o artigo 3.°
da referida Lei n.o 4.357, determinar aumento de que capital da pessoa jurídica
superior a 3 (três) vêzes a importância do capital social registrado, será permitido que êsse aumento do valor do capital se efetive dentro dos 5 (cinco) anos
seguintes ao balanço da correção;
IV - Nos casos do item anterior, enquanto não fôr efetivado o aumento
do capital social. o resultado da correção monetária deverá permanecer registrado no "Passivo não exigível" da pessoa jurídica, a crédito de conta, com
intitulação própria, que defina a sua natureza de reserva de capital, excluída
da limitação estabelecida no § 2.° do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações
(Decreta-lei n.O 2.627, de 26-9-40);
V - Na hipótese do item lU, o resultado da correção monetária, a ser
aplicado obrigatoriamente em ulterior aumento do capital social, fica sujeito
ao impôsto de 5% (cinco por cento) estabelecido no § 7.° do artigo 3.° da Lei
n.o 4.357, citada, devendo a primeira prestação ser recolhida dentro de 30
(trinta) dias, contados da data do registro contábil da variação escriturada
a crédito da conta prevista no item IV;
VI - Nos casos de que trata o item anterior, o pagamento do impôsto será
igualmente dispensado, se o contribuinte optar pela aquisição de Obrigações da
emissão referida no artigo 1.0 da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, nos tê rmos do § 8.° do art. 3.° da mesma lei;
VU - Sem prejuízo do recolhimento das quantias destinadas ao pagamento
do impôsto ou à subscrição de Obrigações, a pessoa jurídica formulará, por escrito, um esquema de aumento do seu capital social com o resultado da cor-
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reção monetária registrado a crédito da conta prpvista no item IV, para aprovação do Ministro da Fazenda;
VIII - O esquema de que trata o item anterior, para efetivação do aumento do valor do capital social dentro dos 5 -(cinco) anos seguintes ao balanço da correção monetária respectiva, deverá ser acompanhado de petição
específica, encaminhada por intermédio da Delegacia Regional ou Seccional,
ou pela Inspetoria do Impõsto de Renda, a que estiver jurisdicionado o contribuinte.
a)

ROBERTO CAMPOS

CIRCULAR N.O GB-6, DE 5 DE MAIO DE 1965, DO M.F. -

(D.O. de 12-5-65)

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o que consta do Processo n.O 114.033/64,
Considerando que a dispensa ou redução de multas fiscais, por eqüidade,
é da exclusiva competência do Ministro da Fazenda, mediante proposta dos
Conselhos de Contribuintes e Superior de Tarifa, ou quando, pelo estudo do
processo, entender que deva ser aplicado aquêle princípio;
Considerando que aquela primeira norma legal está vinculada à proposta
dos órgãos julgadores de 'última instância, não podendo .ser infringida;
Considerando que tem havido casos de desvio do curso de processos fiscais,
à vista de pedidos intempestivamente feitos pelas partes, .sem efeito suspensivo, no sentido de obterem a relevação da multa;
Recomenda às repartições subordinadas a êste Ministério que, ao terem
presentes tais casos, evitem modificar o curso do processo, devendo apenas submeter ao Gabinete do Ministro, em separado e com as informações necessárias, para decisão.
O processo fiscal poderá ser avocado, para complementar as informações,
se assim o exigirem as circunstâncias.
a)

OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES

IV - 7 - PORTARIAS DO DIR
* Nesta publicação.
* 1.012, de 11-12-1951
-

Aprova instruções para execução da Lei n.o 1.474, de 26-11-1951.

290, dE' 13-2-1952
- Lançamento e cobrança do adicional restituível, incidente sôbre o
impôsto devido pela pessoa jurídica com destaque de uma e outra
taxas, na respectiva notificação e recibo.

DIVISA0 DO IMPÓSTO DE RENDA

PORTARIA N.o 1.012, DE 11-12-1951
Transcrevem-se os itens que interessam ao impósto de renda arrecadado na
fonte.

O Diretor da Divisão do Impõsto de Renda, para a perfeita execução das
Leis n.O' 1.473 e 1.474, de 24 e 26 de novembro de 1951, respedivamente, que
modificam a legislação do tributo, resolve baixar as seguinte instruções:

VIII
O lucro apurado pelas pessoas físicas na venda de propriedades imobiliá- ,
rias está sujeito ao pagamento do impôsto à razão da taxa de 10 % (artigo 92
do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 24.239, de 22 de dezembro de 19<!7
e artigo 4.° da Lei n.o 1.473, de 24 de novembro de 1951).
IX

Estão sujeitos ao desconto do impõsto na fonte:
1.0 - à razão da taxa proporcional de 6% (seis por cento) os juros de
títulos ao portador de dívidas públicas federais, estaduais ou municipais salvo
os que gozarem de imunidades fiscal expressa em lei:
2.° - à razão da taxa proporcional de 15% (quinze por cento) :
a) os benefícios líquidos superiores a Cr$ 1.000 (mil cruzeiros) resultantes
da amortização antecipada mediante sorteio, dos títulos de economias denominados capitalização;
b) os juros de debêntures ou outras obrigações ao portador provenientes
de empréstimos contraídos dentro ou fora do País, por sociedades nacionais
ou estrangeiras que operem no território nacional;
c) os benefícios atribuídos aos portadores de títulos de capitalização nos
lucros da emprêsa eminente.
3.° - à razão da taxa de 20% (vinte por cento) :
a) os dividendos de ações ao portador e quaisquer bonificações a elas
a t.ri buídas ;
b) os interêsses e quaisquer outros rendimentos de títulos ao portador denominados "partes beneficiárias" ou "partes de fundado".
c) as vantagens auferidas pelos titulares ou sócios de firmas ou sociedades com a valorização do ativo destas no caso de incorporação ou organização
de novas sociedades;
d) o valor das ações novas e os interêsses além dos dividendos atribuídos
aos titulares de ações ao portador, nos casos:
I - de utilização de quaisquer fundos, inclusive os de amortização, de depreciação e de reavaliação do ativo;
II - de valorização do ativo ou de venda de parte dêste, sem redução do
.1íI
capital;
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4.0 - à razão da taxa de 25% (vinte e cinco por cento) os lucros superiores a Cr$ 1.000 (mil cruzeiros), decorrentes de prêmios em dinheiro, obtidos
em loterias de finalidades exclusivamente as.sistencial inclusive as exploradas
diretamente pelo Estado.
5.° - à razão da taxa de 30% (trinta por cento) os lucros superiores a
Cr$ 1.000 (mil cruzeiros), decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias, concursos desportivos, inclusive de turfe, compreendidos os "bettings" e
sorteios de qualquer espécie, exclusive os de antecipação nos títulos de capitalização e os de amortização e resgate das ações das Sociedades Anônimas.
§ 1.0 - As taxas a que se refere êste artigo incidirão sôbre os rendimentos
brutos [art. 96, parágrafo único do Regulamento aprovado pelo Decreto número 24.239, de 22 de novembro de 1947 e art. 1.0 letra l (remissão feita ao artigo 96, § 1.0) da Lei n. o 1.474, de 26 de novembro de 1951].

x
Os aumentos de capital realizados pelas sociedades de qualquer espécie no
ano de 1952, com a utilização de quaisquer fundos constituídos até 31 de dezembro de 1951 e já tributados, estarão sujeitos, excepcionalmente ao impôsto de
15 por cento a ser recolhido na fonte, pela pessoa jurídica sem outro impôsto
- na fonte ou progressivo - a pagar pelos sócios ou acionistas beneficiários
dêsse aumento de capital (§ 2. 0 , acrescentado ao art. 96 do Regulamento aprovado pelo Decreto n. O 24.239, pelo art. 1.0, letra h, da Lei n. o 1.474, de 26 de
novembro de 1951).
XI
Qualquer aumento de capital efetuado com a utilização de provisões, fundos
e reservas não tributáveis em poder das sociedades de qualquer espécie, estará
sujeito às taxas normais, de 10%, 12% e 15% - em poder da pessoa jurídica e progressivas - em poder da pessoa física ou na fonte (§ 2. 0 , inciso I, acrescentado ao art. 96, do Regulamento aprovado pelo Decreto n. O 24.239, de 1947,
pelo art. 1.0, letra h, da Lei n. O 1.474, de 26 de novembro de 1951).
XII
O impôsto a que se refere o item X será recolhido à repartição arrecadadora competente, mediante guia aceita pela D.R. ou D.S. da jurisdição da
sociedade, em doze prestações iguais, mensais e sucessivas, sendo a primeira no
trigésimo (30. 0 ) dia da aprovação do aumento pela Assembléia-Geral, no caso
das sociedades por ações, ou da assinatura do contrato, no caso das demais sociedades (inciso 11, do § 2. 0 , acrescentado ao art. 96 do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.O 24.239, pelo art. 1.0, letra h, da Lei n. O 1.474, de 26 de novembro de 1951).
XIII
As guias de recolhimento deverão ser acompanhadas de uma COpIa da ata
da Assembléia-Geral ou de uma via do instrumento de reforma do contrato
social, conforme se trata de sociedade de capitais ou de pessoas Onciso II, do
§ 2. 0 , acrescentado ao art. 96, do Regulamento aprovado pelo Decreto n. o 24.239,
de 22 de novembro de 1947, pelo art. 1.0, letra h, da Lei n. O 1.474, de 26 de
novembro de 1951).
XIV
Os aumentos de capital das sociedades de qualquer espécie realizados no
ano de 1952, com a reavaliação do ativo imobiliário adquirido até 31 de dezembro de 1946, sofrerão excepcionalmente, a tributação do impôsto de 10% na
fonte, a ser recolhido pela pessoa jurídica, sem outro impôsto na fonte ou
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progressivo - a pagar pelos sócios ou acionistas beneficiários dêsse aumento
de capital (§ 3.°, acrescentado ao art. 96 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 24.239, de 22 de dezembro de. 1947, pelo artigo 1.0, letra h, da Lei
n.o 1. 474, de 26 de novembro de 1951).

xv
A reavaliação de que trata o item anterior deverá para os efeitos da tributação excepcional ser examinada e aceita pela D.R. ou D.S., competente, e
não poderá ultrapassar os seguintes coeficientes (multiplicadores):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

para os bens adquiridos antes ou durante o período
de 1925 a 1929 ......................................
para os bens adquiridos no período de 1930 a 1934 ..
Idem, idem, de 1935 a 1937 .........................
Idem, idem, de 1938 a 1939 .........................
Idem, idem, de 1940 a 1942 .........................
Idem, idem, de 1943 a 1944 .........................
Idem, idem, de 1945 a 1946 .........................

8,0
7,5
6,5
4,0
3,0
2,0
1,0

l§ 3.°, inciso I, acrescentado ao art. 96, do Regulamento aprovado pelo Decreto
n.o 24.239, de 22 de dezembro de 1947, pelo art. 1.0, letra h, da Lei n.O 1.474,
de 26 de novembro de 1951).

XVI
Só poderão fazer o aumento mediante reavaliação, com o favor da Lei número 1.474, as sociedades que tiverem o seu capital integralizado, não sendo
permitida a reavaliação para fins de pagamento ou integralizações das ações ou
das cotas, das sociedades de capitais ou de pessoas, respectivamente (§ 3.°, inciso II. acrescentado ao art. 96, do Regulamento aprovado pelo Decreto número 24.239, pelo art. 1.0, letra h, da Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951).
XVII

o montante da reavaliação não será, em tempo algum, conputado para o
cálculo das deduções previstas nas letras d, e e f do art. 37 do Decreto número 24.239, de 22 de dezembro de 1947 (§ 3.°, inciso III, acrescentado ao artigo 96 do Regulamento aprovado pelo Decreto n. o 24.239, pelo artigo 1.0, letra h,
da Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951).
XVIII
As sociedades que, até a data da publicação da Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951, já tiverem Navali&do o seu ativo imobilizado, adquirido até 31
de dezembro de 1946, só poderão fazer nova reavaliação com OI> benefícios da
tributação excepcional de que trata o item XIV, nas importâncias correspondentes à diferença até completar os limites (coeficientes multiplicadores) fixados no item XV.
XIX

o impôsto a que se refere o item XIV será recolhido à repartição arrecadadora competente, mediante guia aceita pela D.R. ou D.S. da jurisdição
da sociedade, em vinte e quatro prestações iguais, mensais e sucessivas, sendo
a primeira dentro de trinta (30) dias a contar da aprovação do aumento pela
Assembléia-Geral, no caso das sociedades por ações, ou da reforma do contrato
social, no caso das demais ~lociedades (§ 3.°, inciso IV acrescentado ao art. 96
do Regulamento aprovado pHlo Decreto n.O 24.239, pelo art. 1.0, letra h, da Lei
n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951l.
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xx
Para o exame e aceitação da reavaliação, pela D.R. ou D.S., a que alude
o item XV, as guias de recolhimento do impôsto deverão ser instruídas com os
seguintes elementos:
a) demonstração do cálculo da reavaliação do impôsto com indicação, do
ano de aquisição dos bens reavaliados e do respectivo custo, de acõrdo COm o
exemplo abaixo:
Ano

1923
1928
1933
1936
1939
1941
1943
1946

aquis.

Custo CoeI.
.......... .
o

••••••••••

o

••••••••••

o

••••••••••

o

••••••••••

...........
o

••••••••••

...........

Valor atualizado

1.000
500
200
800
700
100
200
1.000

8,0
8,0
7,5
6,5
4,0
3,0
2,0
1,5

Valorizo

Impõsto

10%

8.000
4.000
1.500
5.200
2.800
300
400
1.500

7.000
3.500
1.300
4.400
2.100
200
200
500

700
350
130
440
210
20
20
50

b) informação sôbre:
I - a espécie dos bens reavaliados;
I! - a existência de documentos comprobatórios da sua aquisição;
lI! - a integralização do capital na data do aumento;
IV - o montante ativo imobilizado e do fundo de depreciação, existentes
na data do aumento.
XXI
Nos casos dos itens X e XIV observar-se-ão as seguintes regras:
a) as novas ações, resultantes do aumento ou as ações anteriores, cujo
valor nominal fór majorado serão nominativas e só poderão ser transferidas
ou convertidas em ações ao portador, depois de um (1) ano no caso do item X
e, de dois (2) anos, no caso do item XIV;
b) nenhum sócio das sociedades em nome coletivo, em comandita simples,
de capital e indústria e por cotas de responsabilidade limitada poderá ceder a
sua cota de capital, ainda que o contrato se refira a diversas cotas para cada
sócio antes de integralmente pago o impôsto;
c) nenhuma sociedade beneficiada pela tributação excepcional prevista nos
itens X e XIV poderá, antes de antegralmente satisfeito o pagamento do impôsto, diminuir o próprio capital, incorporar-se a outra, fundir-se para organizar
uma terceira, nem dissolver-se, salvo casos de morte ou falência, a não ser que
satisfaçam os impostos de pessoa jurídica, de pessoa física ou na fonte, que
foram devidos de acôrdo com a legislação em vigor;
d) o não pagamento do impõsto ou de suas cotas, nos prazos estabelecidos, ou qualquer infração das limitações constantes dêste item, e dos itens X
e XIV, fará cessar os favores nêles concedidos, sujeitando a sociedade e os sócios
ao pagamento dos impostos de pessoa jurídica, de pessoa física ou na fonte,
que forem devidos de acôrdo com a legislação em vigor (§ 4.°, acrescentado
ao art. 96 do Regulamento aprovado pelo Decreto n. o 24.239, de 22 de dezembro
de 1947, pelo art. 1.0 , letra h, da Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1961).
XXI!

Para os fins do item anterior, as sociedades deverão indicar, nas guias de
recolhimento, o número de ações nominativas e ao portador, e seu valor nominal, ou nomes dos sócios e respectivas cotas de capital, existentes na data do
aumento, conforme se trate de sociedade de capitais ou de pessoas.
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XXIII
Para o recolhimento dos impostos de que tratam os itens X e XIV, a fonte
deverá calcular, na guia, o débito conseqüente do aumento do capital e as
prestações a serem pagas em doze (12) ou em vinte e quatro (24) meses sucessivos, conforme o caso.
EXEMPLOS
Aumento de capital com reservas acumuladas ........... .
Impôsto de 15% ........................................ .
12 prestações mensais e sucessivas de .................. .
Importância da La prestação ........................... .
Aumento de capital com reavaliação do Impôsto de 10% ..

Cr$
1.000.000
150.000
12.500
12.500
48.000

Ativo
24 prestações mensais e sucessivas de ................... .
Importância da La prestação ........................... .

480.000
2.000
2.000

XXIV
Nas guias para pagamento das prestações subseqüentes, as sociedades deverão reproduzir o cálculo a que se refere o item anterior e indicar o número
da guia correspondente à primeira prestação.
XXV
Para o contrôle do pagamento do impôsto ou de suas prestações, e observância do disposto na letra d do item XX, as DD.RR. ou DD.SS. organizarão um dossiê para cada sociedade nêle incluindo as guias de recolhimento
correspondentes às prestações liquidadas.
XXVI
Os impostos pagos em virtude da tributação excepcional de que tratam os
itens X e XIV, constituindo ônus dos SOClOS ou acionistas, não poderão ser
deduzidos como despesa das sociedades obrigadas ao recolhimento.
XXVII
Os rendimentos referidos no artigo 96, inciso I, do Regulamento, já tributados na fonte, sofrerão apenas o desconto da diferença do impôsto, até perfazer 15% (quinze por cento) (artigo 97, § 1.0 do Regulamento aprovado pelo
Decreto n.O 24.239, de 22 de dezembro de 1947, alterado pelo artigo 1.0, letra 1,
da Lei n.O 1.474, de 26 de novembro de 1951).
XXVIII
As repartições federais, estaduais e municipais, as entidades autárquicas,
paraestatais e de economia mista, não pagarão vencimentos, depois de 30 de
abril, aos funcionários e militares ativos e inativos, que recebam quantia superior a Cr$ 30.000 (trinta mil cruzeiros) anuais, sem que êstes exibam o recibo
da entrega da declaração de rendimentos (art. 133 do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.o 24.239, de 22 de dezembro de 1947, e art. 1.0, letra i, da
Lei n.O 1.474, de 26 de novembro de 1951).
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XXIX
As multas de lançamento ex otticio serão as seguintes:
a) de Cr$ 50 (cinqüenta cruzeiros) a Cr$ 200 (duzentos cruzeiros), se,
o contribuinte, pessoa física, demonstrar, dentro do prazo de esclarecimentos,
que sua renda líquida não excedeu a Cr$ 30.000 (trinta mil cruzeiros) ou, em
se tratando de pessoa jurídica se provar, nesse prazo, não ter apurado lucro
de acôrdo com as disposições do Regulamento (art. 145, letra a do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 24.239, de 22 de dezembro de 1947, alterado
pelo art. 1.0, letra k, da Lei n.O 1.474, de 26 de novembro de 1951).
XXX
As sociedades anônimas, cujos fundos de reserva já tenham atingido o
valor do capital social realizado não poderão em caso algum aumentar êsses
fundos com o aproveitamento de lucros apurados (art. 130, § 2.°, do Decretolei n.O 2.627, de 26 de setembro de 1940).
XXXI
Em caso de inobservância do disposto no item anterior, deverão as sociedades anônimas reter e recolher mediante guia, trinta dias após a AssembléiaGeral que tenha aprovado o aumento das reservas, o impôsto na fonte de 30%
(trinta por cento) sôbre êsse aumento, independentemente do impôsto devido
pela pessoa jurídica, na forma do art. 44 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 24.239, de 22 de dezembro de 1947.
XXXII

o recolhimento a que se refere o item anterior eximirá os acionistas do
pagamento de nôvo impôsto, por ocasião da distribuiçào dos mencionados acrescidos de reservas.
XXXIII
Se se tratar de ações nominativas, os possuidores destas abaterão do impôsto a pagar, em suas declarações de rendimentos, por ocasião da distribuição dos referidos acréscimos de reservas, a importância retida e recolhida na
forma do item XXX e referente aos títulos de que forem possuidores (art. 2.°
e §§ 1.0, 2.0 e 3.° da Lei n. O 1.474, de 26 de novembro de 1951).
XXXIV

o impôsto de que trata a Lei n.O 154, de 25 de novembro de 1947, e regulamentada pelo Decreto n.o 24.239, de 22 de dezembro de 1947, será cobrado,
nos exercícios de 1952 a 1956, inclusive, acrescido de uma taxa adicional, a
título de empréstimo.
XXXV
A taxa adicional a que alude o item anterior será:
a) de 15% sôbre o montante do impôsto a pagar pelos contribuintes;
b) de 3% sôbre as reservas e lucros em suspenso ou não distribuídos em
poder de pessoas jurídicas formados a partir do ano-base de 1951, inclusive,
salvo o fundo de reserva legal e as reservas técnicas das companhias de seguro e de capitalização.
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XXXVI
A taxa adicional de 15% (quinze por cento) de que trata a letra a do
item anterior, incidirá, quanto às pessoas físicas, sôbre os impostos superiores
a Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros).
XXXVII
Os lançamentos relativos a taxa adicional de 15% (quinze por cento) referida na letra a do item XXXV, a que estão sujeitas as pessoas físicas e
jurídicas, terão por base o impôsto de renda devido em cada um dos exercícios
de 1952 a 1956 (anos-base de 1951 a 1955), inclusive.
XXXVIII
A taxa adicional de 15% (quinze por cento) referida na letra a do
item XXXV, a que estão sujeitos os contribuintes de que tratam os artigos 92,
96, incisos 3.° a 5.°, 97 e 98 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 24.239,
de 22 de dezembro de 1947, com as modificações constantes das Leis n.· 1.473
e 1.474, de 24 e 26 de novembro de 1951, respectivamente, terá por base o
impôs to de renda a ser recolhido na fonte, em cada um dos exercícios financeiros de 1952 a 1956, inclusive.
O

XXXIX
A taxa de 3 % (três por cento), referida na letra b do item XXXV, incidirá sôbre a importância das reservas e lucros suspensos ou não distribuídos,
formados a partir do ano-base de 1951, inclusive, e constante das respectivas
declarações de rendimentos das pessoas jurídicas.
XL
Na hipótese de pagamento do impôsto de renda de pessoas físicas ou jurídicas, em quatro (4) prestações, a taxa adicional de 15% (quinze por cento)
a que se refere a letra a do item XXXV será cobrada em separado, como
quinta (5.a ) prestação.
XLI
A multa de mora relativa à prestação a que alude o item anterior terá a
mesma aplicação a que se destina o fundo e não será restituída.
XLII
A taxa adicional de 15% (quinze por cento) no caso do item XXXVIII
será recolhida, em separado, por meio de guia, em três vias, concomitantemente com o impôsto de renda na fonte ou as respectivas prestações quando
permitidas.
XLIII
No caso do item XXXIX, a taxa de 3% será recolhida, também, por meio
de guia, em três (3) vias.
As novas taxas estabelecidas pelas Leis n.O' 1.473 e 1.474, de 24 e 26 de
novembro de 1951, respectivamente, relativas ao impôsto de renda e ao adicional a título de empréstimc, terão aplicação, por fôrça dos artigos 6.° e 5.° das
mencionadas leis, e do art. 141, ~ 34, da Constituição Federal, a partir de 1.0
de janeiro de 1952.
Publique-se e cumpra-se.
DIR - Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1951.
a)

CESAR PRIETO

Diretor do Impôsto de Renda

IV - 8 - ORDENS DE SERVIÇO DO DIR
* Nesta publicação.

* * Incluídas no item III-28.
*

4, de 9-3-1948
- Lucros empregados na ampliação do parque industrial. Normas processuais para concessão de isenção.

*

1, de 20-1-1949
- Lucros empregados na ampliação do parque industrial. Complementa
normas aprovadas pela O.S. n.o 4/48 do DIR.

*

21, de 14-6-1955
- Lucros de sociedades domiciliadas no estrangeiro, empregados na
ampliação do parque industrial. Normas processuais.
9, de 17-7-1957
- Instruções para execução da fiscalização direta externa e permanente.
2, de 29-1-1958
- Normas para a restituição, em títulos, dos adicionais criados pelo artigo 3.° da Lei n. O 1.474/51 e revigorado pela Lei n.o 2.973/56.
4, de 30-1-1958
- Os recibos de pagamento do adicional restituível da Lei n.O 1.474/51 e
da Lei n.O 2.973/56, podem ser aceitos como depósitos para recursos.
1, de 5-1-1959
- Atualiza a tabela para o desconto do impôsto na fonte, de que trata o
inciso 2.° do art. 98 do Regulamento vigente.
4, de 15-1-1959
- Disciplina a cobrança das taxas do impôsto sôbre lucro nas operações
imobiliárias, tributáveis a partir de 1959.
11, de 17-2-1959
Dispõe sôbre comprovação do custo do imóvel, benfeitorias e juros
na apuração do lucro obtido pelas pessoas físicas na venda de propriedades imobiliárias.
12, de 13-3-1959
- Disciplina a correção monetária do ativo imobilizado das pessoas
jurídicas, segundo o art. 57 e parágrafos da Lei n.O 3.470, de 28 de
novembro de 1958.
13, de 13-3-1959
- Dispõe sôbre a tributação dos aumentos de capital das pessoas jurídicas, mediante a utilização de reservas e lucros em suspenso, na forma
do art. 83 da Lei n.o 3.470, de 28-11-1958.
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*

14, de 19-3-1959
- Disciplina o arbitramento do valor de venda do imóvel, para os fins
da tributação dos lucros imobiliários.

**

16, de 28-4-1959
- Substitui a tabela para o desconto na fonte (O.S. n.O l/59) a partir
de 27-4-1959.

*

20, de 10-8-1959
- Altera a redação da O.S. n.O 12, de 13 de março de 1959, do DIR.

*

10, de 13-3-1961
- Disciplina a correção monetária do ativo imobilizado das pessoas jurídicas (art. 101 do Regulamento do Impôsto de Renda) no biênio
61/62.

*

12, de 16-5-1961
- Disciplina a dedução das importâncias devidas a título de royalties,
prevista pelos § § 5.°, 6.° e 7.0 do art. 37 do Regulamento do Impôsto
de Renda.

**

15, de 24-5-1961
- Atualiza a tabela para o desconto do impôsto na fonte, de que trata
o inciso 2.° do art. 98 do Regulamento vigente.

**

25, de 31-10-1961
- Atualiza a tabela para o desconto do impôsto na fonte, de que trata
o inciso 2.° do art. 98 do Regulamento vigente e a do impôsto complementar progressivo.

*

12, de 28-8-1962
- Dispõe sôbre o recolhimento, pelas pessoas jurídicas que se utilizarem
da faculdade que lhes é concedida pelo art. 34 da Lei n.o 3.995, de
14-12-1961, do Adicional Restituível de que trata o art. 207 do Regulamento do Impôsto de Renda.

*

1, de 16-1-1963
- Aprova o modêlo de ficha-súmula de que trata o art. 21,
n.O 4.154, de 28-11-1962.

§

2.°, da Lei

**

2, de 28-1-1963
- Atualiza a tabela do impôsto complementar e a do impôsto na fonte,
de acôrdo com as dispOSições da Lei n.o 4.154, de 28-11-1962.

*

3, de 5-2-1963
Aprova as fórmulas de "Declaração de Propriedade de Títulos ao Portador" a que se refere o art. 3.0 letras a e b, da Lei n.O 4.154, de
28-11-1962.
5, de 14-2-1963
- Disciplina a correção monetária do ativo imobilizado das pessoas jurídicas (art. 101 do RIR) no biênio 1963/1964.

*

16, de 16-9-1963
- Altera a O.S. n.O 5/63 do DIR, sôbre a correção monetária dos valôres do ativo imobilizado das pessoas jurídicas, no exercício de 1963.
(Art. 101 do RIR)
19, de 11-10-1963
- Aprova nôvo formulário para recolhimento do adicional restituível,
empréstimo pÚblico de emergência e empréstimo compulsório.
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*

20, de 15-10-1963
- Normas para a execução dos serviços de cobrança do empréstimo compulsório (art. 72 da Lei n.O 4.242, de 17-7-1963).

*

4, de 14-2-1964
- Altera a O.S. n.O 16/63 do D.I.R., sôbre a correção monetária dos valôres do ativo imobiliazdo das pessoas jurídicas, no exercício de 1964
(art. 101 do Regulamento).

**

5, de 10-3-1964
- Atualiza a tabela de desconto na fonte, sôbre os rendimentos do trabalho.
6, de 11-3-1964
- Ajusta as tabelas para o cálculo do empréstimo compulsório n.O 4.242, de 1963.

Lei

10, de 2-6-1964
- DiSCiplina a letra h do § 1.0 do art. 43 do Decreto n.O 51.900/63 (reavaliação do ativo ou venda de parte do mesmo, desde que não represente restituição de capital).
11, de 18-6-1964
- Rendimentos de títulos ao portador, cujos proprietários tenham optado pela não identificação, ou seja, pela conservação do anonimato.

*

13, de 22-6-1964
- Organização de cadastro especial par'a contrôle de royalties e assistência técnica (knaw halO).

**

15, de 20-7-1964
- Disciplina o desconto do impôsto nas fontes sôbre o rendimento do
trabalho (cédula C), quando superiores a 4 vêzes o salário mínimo
fiscal.
16, 20-7-1964
- Altera a cobrança do empréstimo compulsório, mediante retenção nas
fontes, sôbre rendimentos do trabalho (Lei n.o 4.242/63 - art. 72)
- Cédula C.
19, de 14-9-1964
- Disciplina a aplicação da correção monetária do ativo imobilizado das
pessoas jurídicas.
20, de 23-9-1964
- Dispõe sôbre a aplicação dos arts. 13, 14, 15 e 16 da Lei n.o 4.239, de
27-6-1963, ao impôsto de renda e adicionais.

*

22, de 29-9-1964
- Disciplina a aplicação do disposto nos § § 7.° e 8.° do art. 7.° da Lei
n.O 4.357, de 16-7-1964, quanto à liquidação e ao parcelamento de débitos de impôsto de renda.
23, de 12-10-1964
- Alteração na cobrança do impôsto de renda devido na fonte, sôbre
lucros, quando recebidos por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou
domiciliadas fora do País.

*

24, de 21-10-1964
- Disciplina a correção monetária do valor das propriedades imóveis,
das pessoas físicas, para os efeitos da tributação.

MANUAL DO IMPôSTO DE RENDA NA FONTE - IV - 8

347

*

26, de 1-12-1964
- Disciplina a correção monetária dos débitos do impôsto de renda, a
partir do 4.° trimestre civil (mês de dezembro) de 1964.

.*

28, de 23-12-1964
- Dispõe sôbre a tributação, no exercício de 1965, dos rendimentos do
trabalho assalariado. Desconto do impôsto de renda nas fontes pagadoras. Obrigações dos contribuintes e das fontes.

*

8, de 25-1-1965
- Altera a O.S. n.o 19/64 do D.I.R. sôbre a correção monetária dos valôres do ativo imobilizado das pessoas jurídicas, no exercício de 1965
(art. 101 do Regulamento) .
16, de 28-7-1965
- Dispõe sôbre as alterações introduzidas na legislação do impôsto de
renda pela Lei n.O 4.728, de 14-7-1965, que disciplina o mercado de
capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento.
18, de 12-8-1965
- Dispõe quanto ao prazo para recolhimento do impôsto na fonte, à
razão de 30 % (trinta por cento) , que incide sôbre o excedente de reservas em relação ao montante do capital social realizado.

**

24, de 29-12-1965
- Dispõe sôbre a tributação, no exercício financeiro de 1966, dos rendimentos do trabalho assalariado. Desconto mensal do impôsto, nas
fontes pagadoras. Obrigações dos contribuintes das fontes.

ORDEM DE SERVIÇO N.O 4, EM 9 DE MARÇO DE 1948
O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso de suas atribuições, e
Considerando que nos têrmos do § 2.°, alínea c, do art. 97 do Regulamento
baixado com o Decreto n. O 24.239, de 22 de dezembro de 1947, os lucros apurados
pelas filiais de sociedades domiciliadas no estrangeiro, que forem empregados no
Brasil, na ampliação de seu parque industrial, estão isentos do impôsto de 15 %,
retido na fonte, de que trata o mesmo artigo;
Considerando a necessidade de estabelecer medidas que permitam não só
verificar o exato cumprimento da Lei, como apurar a repercussão daquele favor
fiscal na ampliação do parque industrial do país;
Recomenda aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais que submetam à
consideração desta Divisão todos os casos em que aquela isenção fôr invocada,
bem como tôdas as questões que se relacionem com o assunto.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
a)

AUGUSTO DE BULHÕES

ORDEM DE SERVIÇO N.o 1, EM 20 DE JANEIRO DE 1949
O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso de suas atribUições legais, e
Considerando que a arrecadação do impôsto de renda, no exercício de 1948,
excedeu apreciàvelmente a previsão orçamentária estabelecida para o mesmo
exercício;
Considerando que êsse resultado pôde ser obtido graças ao trabalho, esfôrço
e dedicação dos funcionários do tributo, motivo por que esta Divisão manifesta~
lhes aqui seu elevado aprêço;
Considerando a necessidade de manter-se íntegro êsse espírito de colaboração e devotamento ao trabalho, a fim de que o impôsto de renda continue na
marcha ascensional que até agora o tem distinguido;
Recomenda aos Senhores Delegados Regionais e SeCCionais que encareçam
aos servidores que lhes são subordinados a importância de todos colaborarem,
com firmeza, na obra comum da administração, envidando seus esforços para
que, com a intensificação dos serviços de fiscalização e contrôle, e o máximo
aproveitamento dos dados de cadastro, a previsão orçamentária para o corrente
exercício não seja apenas atingida, mas ultrapassada de conformidade com o
quadro que esta acompanha.
Recomenda, outrossim, a fiel observância das Ordens de Serviço números 9, de
28-2-47, 11, de 13-3-47, 5, de 19-3-48, 8, de 29-4-48 e 11, de 17-8-48, que traçam
normas ou determinam providências para o bom andamento e execução dos trabalhos do tributo.
Recomenda, finalmente, reportando-se à ordem de Serviço n. o 4, de 9-3-48,
que para a dispensa do impôsto sôbre lucros apurados pelas filiais de sociedades
domiciliadas no estrangeiro, que forem empregados no Brasil, na ampliação de
seu parque industrial, de acôrdo com o item c, do § 2.0, do art. 97, do Regulamento
aprovado com o Decreto n.o 24.239, de 22-12-47, façam os interessados requerê-la
a esta Divisão, por seu intermédio, devendo das respectivas petições constar
todos os elementos que fundamentam a pretensão.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
a)

AUGUSTO DE BULHÕES
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DIVISÃO DO IMPÕSTO DE RENDA
Previsão para 1949
ESTADO

Importância

(Cr$)

---~--------------I

Amazonas ............... .
Pará. ...•.............. "
Maranhão ....... .
Piauí.. .... .
Ceará ......... .
Rio Grande do Norte ...... .
Paraíba ............... .
Pernambuco ....... .
Alagoas ..... .
Sergipe ..... .
Bahia ......... .
Minas Gerais ....... .
Espírito Santo ........ .
Rio de Janeiro .... .
Distrito Federal .. .
São Paulo ........ .
Paraná ......... .
Santa Catarina ..... .
Rio Grande do SuL .. .
Mato Grosso ........ .
Goiás ................ .

18.000.000
36.000.000
14.000.000
12.000.000
40.000.000
12.000.000
17.000.000
138.000.000
18.000.000
18.000.000
100.000.000
220.000.000
16.000.000
80.000.000
1. 450.000.000
1. 750.000.000
94.000.000
64.000.000
380.000.000
11.000.000
12.000.000

ORDEM DE SERVIÇO N.o 21, EM 14 DE JUNHO DE 1955
Lucros de sociedades domiciliadas no estrangeiro empregados na ampliação de
parque industrial. Normas processuais.

O Diretor da Divisão do Impõsto de Renda, no uso das atribuições que lhe
são conferidas no Regimento aprovado pelo Decreto n.O 9.243, de 20 de maio
de 1942,
Recomenda aos Senhores DelegadOS Regionais e Seccionais e Inspetores do
Impôsto de Renda o seguinte:
I - Quando os contribuintes pretenderem, através de guia de recolhimento
ou de balanço instrutivo de declaração de rendimentos ou por petição, a isenção
prevista na alínea c do art. 97, do Regulamento vigente, deverão ser constituídos
processos, exclusivamente sôbre essa matéria;
II - êsses processos devem ser instruídos com demonstrações de forma a
ficar provada a aplicação do lucro no fim indicado, fazendo a repartição as
investigações necessárias para a sua instrução e antes de qualquer comunicação
ao interessado, encaminhados à DIR, a quem cabe velar pela uniformidade de
orientação dêsse assunto;
lI! - em qualquer caso, não há necessidade dos contribuintes requererem
isenção ao Diretor da D.I.R., devendo as autoridades de primeira instância se manifestar a respeito do mérito, em face das investigações previstas no item anterior;
IV - Uma vez homologado o reconhecimento da isenção, deverão as repartições instruir os contribuintes no sentido de registrarem em "Fundo de Ampliação", ou conta semelhante, os lucros cuja imunidade fiscal foi admitida, dispensada essa formalidade quando houver aumento de capital com referidos lucros.
A presente Ordem de Serviço revoga as disposições contidas nas de número 4,
de 1948, e 1, de 1949, sôbre o assunto.
a) Jo~o DE OLIVEIRA CASTRO VIANA JR.
No Regulamento baixado com o Decreto n.o 47.373, de 7-12-1959, a
isenção de que trata esta Ordem de Serviço está prevista no art. 97, § 2.°,
letra c.

NOTA -
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ORDEM DE SERVIÇO N.o 2, DE 29 DE JANEIRO DE 1958 - DIR
RESUMO: Normas para restituição, em títulos, dos adicionais criados pelo artigo
3.0 da Lei n. O 1.474/51 e revigorado pela Lei n. o 2.973/56.

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso de suas atribuições, e
Considerando que pelo Decreto n.o 42.915, de 30 de dezembro de 1957 publicado no D.O. da mesma data, foram expedidas normas para a restituição, em
títulos dos adicionais criados pelo art. 3.° da Lei n.o 1.474, de 26-11-1951, e
revigorados pela Lei n.O 2.973, de 26-11-1956,
Considerando que às Repartições do Impôsto de Renda cumpre nos têrmos
do aludido Decreto:
a) autorizar a transferência dos recibos de pagamento, nos casos de extinção da pessoa jurídica que tenha recolhido o adicional (art. 10) ;
b) decidir quanto aos pedidos de certidão nos casos de extravio do recibo
de pagamento, promovendo as necessárias comunicações à Caixa de Amortização
e à Contadoria-Geral da República (art. 11);
c) prestar diretamente à Contadoria-Geral da República ou às Contadorias
Seccionais tôdas as informações solicitadas para o processamento da restituição
do referido adicional (art. 16);
d) e, ainda, às Delegacias Regionais do Distrito Federal e São Paulo, quando
se tratar do adicional recolhido sôbre impôsto retido na fonte:
I -

receber as petições formuladas pelas fontes retentoras do impôsto
quando elas optarem pela faculdade de apresentar relação nominativa
dos contribuintes devendo no ato da entrada da petição ser exibida,
para confronto, a guia de receita correspondente, e confirmada a
identidade dos dados por escrito, no requerimento será ela devolvida
ao peticionário;

II -

julgar e declarar líquido e certo o direito requerido e o montante a restituir encaminhando o processo à Contadoria Seccional respectiva (artigos 26 e 27) ;

Resolve determinar aos órgãos subordinados.
a) que ao autorizarem a transferência de que trata o art. 10 do referido
Decreto n. O 42.915/57, façam anotação disso na ficha de lançamento, quando se
tratar de adicional sôbre impôsto lançado, ou na guia de recolhimento em seu
poder, quando se relacionar à adicional sôbre impôsto de fonte;
b) que nos casos em que reconhecerem o direito à restituição do adicional
aplicado sôbre impôsto retido pelas fontes pagadoras anotem o montante a restituir na guia de seu arquivo e no processo, que deverá ser remetido, devidamente
relacionado à Contadoria-Geral da República ou às Contadorias Seccionais;
c) que prestem à Contadoria-Geral (ia República ou às Contadorias Seccionais os esclarecimentos que se fizerem necessários ao processamento da restituição do adicional em questão.
Aprova, outrossim, o modêlo anexo do comprovante a que alude o art. 42
do citado Decreto n.O 42.915/57.
a)

N oÉ

WINKLER

Diretor
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ANEXO DA O.S. N.o 2
Comunicação n.O ................ (,)
(nome do possuidor do rendimento)
(enderêço)
(cidade e Estado)
Em cumprimento ao disposto no art. 42, do Decreto n.o 42.915, de 30 de dezembro de 1957, informamos que, pela guia global de receita número ............ ,
recolhemos à ............................... em data de .................... a
(estação arrecadadora)
importância de Cr$ ................... (por extenso) correspondente ao adicional sôbre o impôs to de renda criado pelo art. 3.° da Lei n.O 1.474, de 26-11-1951,
revigorado pela Lei n.O 2.973, de 26-11-1956, incidente sôbre rendimentos capitulados no art. 9{j do Decreto n.O 40.702 de 31-12-1956 (Regulamento do Impôsto
de Renda), por nós pagos
a V. Sas. em ..................... .
creditados
em .......... de ......................... de 19 ..
a)

(fonte retentoral
(,)

As comunicações devem obedecer a numeração seguida.

ORDEM DE SERVIÇO N.o 4, RIO DE JANEIRO, 30 DE JANEIRO DE 1958
Os recibos de pagamento do adicional restituível da Lei n.O 1.474, de 1951 e da
Lei n.o 2.973, de 1956, podem ser aceitos como depósitos para recursos.

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das atribuições que lhe
são conferidas no Regimento aprovado pelo Decreto n. O 9.423, de 20 de maio de
1942, e tendo em vista o despacho do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda proferido no
processso n.o 285.596/57,
Esclarece aos Senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de Renda que, nos têrmos do art. 6.°, da Lei n.o 1.628, de 1952, os recibos
do recolhimento dos adicionais instituídos pela Lei n.O 1.474/51 revigorada pela
de n.O 2.973/56, podem ser aceitos pelas repartições do Tesouro Nacional, em
depósitos para recursos.
a)

NoÉ WINKLER

Diretor

ORDEM DE SERVIÇO N.o 4, EM 15 DE JANEIRO DE 1959
Disciplina a cobrança das taxas do impôs to sôbre os lucros das operações imobiliárias, tributáveis a partir de 1959.

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições,
Considerando que o art. 102 da Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 1958, determina a aplicação das novas taxas do impôsto de renda aos rendimentos tributáveis a partir de 1.0 de janeiro de 1959, ainda que produzidos anteriormente;
Considerando que, no caso da tributação dos lucros das operações de compra
e venda de propriedades imobiliárias, pelas pessoas físicas o impôsto pode ser
recolhido em qualquer data anterior à lavratura da escrita definitiva, quando,
então, deverá ser exigida a prova do recolhimento;
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Considerando que no processo n.O 123.641/55, solucionando consulta, esta Divisão decidiu, na conformidade do parecer da douta procuradoria da Fazenda
Nacional no Distrito Federal;
1.0)
é possível o recolhimento do impôsto logo após a promessa de compra
e venda, ou mesmo no ato desta, obrigando o contribuinte às comprovações exigidas pela Lei;
2.°) uma vez satisfeito o tributo estará o contribuinte ao abrigo de posteriores elevações na taxa;
Considerando que o art. 4.0 da mencionada Lei n.O 3.470 equipara aos lucros
na venda de propriedades imobiliárias os rendimentos apurados nas promessas
de compra e venda e nas cessões de direitos de promessas de compra e venda;
Considerando que o § 4.° do mesmo artigo excluído tal equiparação, expressamente, os mesmos rendimentos quando lavradas as respectivas escrituras públicas até 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação da lei, ou seja, até 12 de
janeiro de 1959;
Considerando, ainda, que o dispositivo referido não prorroga a vigência da
taxa de 10% (dez por cento) prevista na legislação anterior, para os fins da
tributação dêstes rendimentos dentro do referido prazo, tanto mais que é exigível
o impôsto à razão de 15 % (quinze por cento), neste exercício, nos casos de compra e venda mediante escritura definitiva;
Considerando finalmente não haver qualquer disposição legal que autorize a
cobrança do impôsto de renda, neste exercício financeiro, às taxas em vigor em
1958, que tenham sido alteradas pela referida Lei,
Determina aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do
Impôsto de Renda que observem e façam cumprir as seguintes instruções, para
a cobrança do impôsto sôbre os lucros das operações imobiliárias, a partir dêste
exercício financeiro;
I - Nas escrituras definitivas de compra e venda de propriedades imobiliárias de pessoas físicas, lavradas em qualquer data, é obrigatória a prova do recolhimento prévio do impôsto;
II - a prova do recolhimento prévio do impôsto, nas escrituras de promessa
de compra e venda, ou de cessão de direitos decorrentes de pil'omessa de compra
e venda, será exigível somente quando houver a quitação na escritura, lavrada
a partir de 13 de janeiro de 1959;
III - o recolhimento do impôsto deverá ser efetuado dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados da data de recebimento da última parcela do preço, nos
casos de promesssa de compra e venda em que a qUitação fôr posterior à escritura, quando esta seja lavrada após 12 de janeiro de 1959;
IV - desde que o contribuinte tenha efetuado o recolhimento do impôsto,
na vigência da legislação anterior, não ficará sujeito ao pagamento de qualquer
diferença em virtude de aumento da taxa, para os fins da prova de qUitação
exigida no ato da escritura, nos casos previstos em lei;
V - a tributação dos rendimentos apurados nos contratos referidos no item
lI, quando lavradas as respectivas escrituras até 12 de janeiro de 1959, inclusive,
obedecerá a forma estabelecida na legislação anterior;
a)

nos casos de promessa de compra e venda a eXigência do recolhimento
do impôsto só será feita na escritura definitiva, mesmo quando tenha
sido lavrada escritura de promessa, irrevogável, irretratável e com quitação do preço, no referido prazo;
b) os rendimentos das cessões de direitos serão tributáveis na cédula H das
declarações das pessoas físicas, domiciliadas no Brasil; ou na fonte à
razão de 25 % (vinte e cinco por cento) quando o contribuinte tiver domicílio ou residência no exterior;
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VI - o impôsto sôbre os lucros apurados nas operações imobiliárias; pelas
pessoas físicas, inclusive nas promessas de compra e venda e nas cessões de direitos decorrentes dessas promessas, deverá ser cobrado à razão de 15 % (quinze
por cento), a partir dêste exercício financeiro, observado o disposto nos itens I,
lI, III e IV;
VII - tratando-se de pessoa física que explore habitual e profissionalmente,
no próprio nome, a incorporação ou a construção de prédios para venda, a venda
de lotes de terreno de sua propriedade ou dos quais tenha opção ou promessa de
compra e venda, o impôsto será cobrado à razão de 25% (vinte e cinco por cento),
excetuados apenas os casos de imóveis em zona ou que tenham destinação rural
e os de loteamento feito pelo proprietário, quando êste não tenha exercido antes
a mesma atividade;
VIII - os rendimentos auferidos nos casos previstos na parte final do item
anterior serão tributáveis na conformidade do item VI, ressalvada a hipotese de
isenção, prevista em lei;
IX - o impôsto será cobrado de acôrdo com a taxa vigorante à época do
recolhimento, ainda que a transação tenha sido anteriormente ajustada.
a)

NoÉ WINKLER
Diretor

ORDEM DE SERVIÇO N.o 11, EM 17 DE FEVEREIRO DE 1959
Dispõe sôbre a comprovação do custo do imóvel, benfeitorias e juros, na apuração do lucro obtido pelas pessoas físicas na venda de propriedades imobiliárias.

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso de suas atribuições,
Considerando que, para os efeitos do impôsto sôbre o lucro apurado pelas
pessoas físicas na venda de propriedades imobiliárias, a lei determina a comprovação obrigatória de custo do imóvel e das deduções constantes da respectiva guia de recolhimento;
Considerando que os contribuintes devem apresentar comprovação documental, para os efeitos fiscais;
Considerando que as despesas realizadas pelo vendedor com benfeitorias
acrescidas ao imóvel, inclusive juros de empréstimos contraídos para sua realização, devem ser comprovadas com os respectivos recibos de pagamento e,
secundàriamente. com os correspondentes contratos de construção ou de financiamento;
Considerando que, de acôrdo com o disposto no artigo 8.0 da Lei n.o 3.470,
de 1958, é permitido, no caso de ausência de documentação comprobatória das
despesas com benfeitorias, o arbitramento do respectivo custo, até o limite
máximo de dez (lO) vêzes o correspondente valor locativo anual, à época da
realização dessas benfeitorias;
Considerando que, em face da nova Lei não mais prevalecem as normas
do Decreto n.O 36.597, de 1954, sôbre a avaliação jUdicial para suprir a comprovação do custo das benfeitorias;
DETERMINA
Aos senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do Impôsto de
Renda que observem e façam cumprir as seguintes instruções sôbre a comprovação do custo do imóvel e das deduções nas guias de recolhimento de impôsto
sôbre lucros imobiliários;
I - O custo do imóvel, em consonância com a lei civil, é comprovado pela
respectiva escritura pública de aquisição ou de quitação de preço, carta de
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adjudicação ou de arrematação em hasta pública, nos atos entre vivos; quando
o imóvel tenha sido adquirido por doação, herança ou legado, considerar-se-á
como custo o valor constante do respectivo instrumento de transferência da
propriedade;
II - As deduções previstas no § 1.0 do art. 92, do Regulamento baixado com
o Decreto n.o 40.702, de 1956, devem ser comprovadas com os respectivos recibos
de pagamento, admitindo-se, em relação ao impôsto de transmissão pago pelo
vendedor, quando da aquisição do imóvel, a transcrição do recibo na escritura,
para suprir a apresentação dêsse documento;
III - Nos casos de venda de imóvel situado em zona urbana, além dos
recibos de pagamento das benfeitorias, deverá ser exibido o correspondente
contrato de construção, que poderá ser suprido pela licença de obras, ou por
certidão de aprovação das obras. expedida pela autoridade municipal competente;
IV - Nos casos de inexistência de prova documental do custo das benfeitorias, deve ser justificada, por escrito, a falta dos recibos de pagamento e
dos contratos de construção, perante a competente repartição do impôsto de
renda, podendo ser admitida, excepcionalmente, a justificação oral, reduzida
a têrmo;
V - O arbitramento do custo das benfeitorias, até o limite de 10 (dez)
vêzes o correspondente valor locativo anual, quando se tratar de imóvel situado
em zona urbana, será realizado pela autoridade fiscal, no mínimo, à vista dos
seguintes elementos:
a) licença para execução de obras, ou certidão de aprovação das obras,
expedida pela autoridade municipal competente;
b) recibo de pagamento do impôsto predial ou do impôsto territorial urbano, quando não houver prédio construído, correspondente ao valor locativo
do imóvel após concluídas as benfeitorias;
c) certidão do valor locativo anual do imóvel, após a realização das benfeitorias, expedida pela autoridade muniCipal, se tal não constar expressamente dos recibos enumerados na alínea b;
VI - Quando se tratar de imóvel situado em zona rural, o valor locativo
anual das benfeitorias, à época da sua realização, será:
1.0 - o constante dos contratos de arrendamento, se a propriedade houver
sido arrendada a êsse tempo;
2.° - o que tenha sido considerado na cobrança do impôsto territorial,
ou fixado por autoridade pública estadual ou municipal competente, em se
tratando de:
a) propriedade inculta ou inexplorada;
b) propriedade utilizada exclusivamente para recreio ou lazer, sem intuito
de lucro;
VI! - Salvo prova em contrário, para os efeitos de arbitramento do custo
das benfeitorias, será considerado o valor indicado nas declarações de rendimentos do proprietário (cédula O), nos casos de venda de propriedade imóvel
situado em zona rural ou que tenha destinação rural (art. 57, § 2.°, do Regulamento do Impôsto de Renda);
VIII - O disposto nos itens anteriores aplica-se igualmente aos casos em
que não tenham sido comprovadas nos prazos marcados as deduções de benfeitorias, nas guias de recolhimento apresentadas até 28 de novembro de 1958;
IX - Nas guias de recolhimento apresentadas a partir de 1.0 de janeiro
de 1959, não podem ser computados como parcelas integrantes do custo das
benfeitorias, bem como do custo do imóvel, os juros abatidos nas declarações
de rendimentos de pessoas físicas do vendedor;
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x - A dedução de comissões pagas para a realização da venda, a que se
refere o lucro tributável, obedecerá as prescrições da Ordem de Serviço n. O 5,
do corrente ano, desta Divisão.
a)

NoÉ

WINKLER

Diretor
DECLARAÇÃO

DE

RENDIMENTOS

INscmçÃO

PESSOA JURÍDICA (Lucro presumido)
Ano (base) de 19 _____ _

OU DECLARAÇÃO
1\.0 ______________ _

Exercício de 19 _____ _
Nome: ______________________________________________________________________________ _
Enderêço: ____________________________________________________________________________ _
Atividade:_____ ____ __ ____ ____ __ ____ ____ _______ Prédio Próprio (?) ___________________ _
COMPRAS
Jylercadorias
Matérias-primas
Total
Cr$________ ____ ___ Cr$_______ _ ____ ___ Cr$ ______________ _
Janeiro .......... .
Fevereiro .... .
M.arço ........ .
Abril.. .... .
Maio ....... .
Junho ...... .
Julho ..
Agôsto ...
Setembro ..... .
Outubro ..... .
Novembro .... .
Dezembro .. .
------------------ ------------------ -----------------SOMA... .
Cr$ ______________ _
Valor de inventário (ou estimativo") em 1.0 de janeiro. . . . . .
( +) ______________ _ (+ )---- -------- --- (+ )------------ -------------CrS ____ .. _________ _
TOTAL....
........ Cr$ ________ .______ _
Devoluções e diferenças durante o ano............
(--) ______________ _ c---)- --- --- - ---- - -- (- )--------------Custo.........
Cr$ ______________ _ Cr$ ______________ _ Cr$ ______________ _
Valor de inventário (ou estimativo") em 31 de dezembro.. . .. . . . .
(-- ) ______________ _ (--)- --- --- ----- --- (----) - - - - - - - - - - - - - - .
Liquido.
Cr$ ______________ _ Cr$ ______________ _ Cr$ ______________ _
----------------------

----------

--------_._-

DESPESAS EFETUADAS NO ANO (BASE) Dl<:
Retiradas pro-labore (do titular ou dos sócioRl. ..... .
Salários de empregados (inclusive gr8,t,ific2,ções).
Comissões e corretagens .......... .
Aluguel do estabelecimento ....... .
Impostos, taxas e outras contribuiçõPH. .
Água, lu2., fôrça e telefone ............ .
Outras despesas ...... .

HL ______ :

------------------

Cr$ ______________ _
(Localidade) _________________________________________ em ____ de ______________ de 19 ___ _
(Assinp,tura)

ORDEM DE SERVIÇO N.o 12, EM 13 DE MARÇO DE 1959 * -

(D.O. de 21-3-59)

Disciplina a correção monetária do ativo imobilizado das pessoas jurídicas, segundo o artigo 57 e parágrafos da Lei n. O 3.470, de 28-11-58.

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições,
Considerando que a Lei n. O 3.470, de 28 de novembro de 1958, estabeleceu
normas especiais reguladoras da correção monetária do valor original dos bens
do ativo imobilizado das firmas ou sociedades;
* Será Indicado o valor estimativo quando não houver Inventário.
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Considerando que a referida lei disciplinou, em caráter permanente, a tributação da maior valia do ativo imobilizado resultante da correção monetária
indicada;
Considerando a conveniência de cumprimento uniforme das disposições contidas no artigo 57 e seus parágrafos da Lei n.o 3.470, citada, as quais se revestem, no caso, de complexidade;
Considerando a necessidade de orientar não só as repartições lançadoras e
fiscalizadoras do tributo, como também os contribuintes, sôbre o entendimento
das novas normas legais;
Determina aos senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do
Impôsto de Renda que observem e façam cumprir as seguintes instruções:
I - As firmas ou sociedades poderão corrigir a tradução monetária do
valor original dos bens de seu ativo imobilizado (atualização), até o limite
das variações resultantes da aplicação de coeficientes multiplicadores fixados
pelo Conselho Nacional de Economia, para aumento obrigatório do seu capital.
H - Entende-se por valor original dos bens do ativo imobilizado a importância em moeda nacional, constante da contabilidade, pela qual aquêles bens
tenham sido adquiridos pela firma ou sociedade, ou a ela incorporados. Nos
casos de despesas ou valôres expressos em moeda estrangeira, a conversão para
a moeda nacional será feita à taxa vigente na época da aquisição ou incorporação, e, se essa taxa não fôr conhecida, será adotada a taxa média do respectivo ano.
IH - Os coeficientes multiplicadores, fixados pelo Conselho Nacional de
Economia, para vigorarem durante o biênio 1959-1960, conforme a Resolução
n.O 1, de 29 de janeiro de 1959, publicada no Diário Oficial de 4 de fevereiro
de 1959, página 2.208, são os seguintes:
a) para todos os componentes do ativo imobilizado, excetuados os bens
imóveis:
índice único até e inclusiVE- 1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

13,00
12,70
12,00
10,30
8,70
7,30
6,50
5,60
4,90
4,60
4,20
3,80
3,40
2,80
2,50
2,20
1,70
1,50
1,30
1,10
1,00

* Alterada a redação pela Ordem de Serviço n." 20, de 10 de agõsto de 1959, inserta à
pág. 369.
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b) para os imóveis, que compreendem o valor do terreno e benfeitoria, inclusive prédios:
índice único e inclusive

1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

9,90
9,60
9,30
8,20
6,20
5,80
5,50
5,00
4,20
3,60
3,50
3,30
3,10
2,80
2,60
2,30
1,90
1,60
1,40
1,20
1,00

IV - Os coeficientes multiplicadores referidos no item anterior vigorarão
até 31 de dezembro de 1960.
V - A correção poderá ser efetuada a qualquer tempo e os novos valôres
do ativo imobilizado vigorarão até nova correção pela firma ou sociedade. No
caso da correção ser inferior aos limites máximos permitidos, poderá a firma
ou sociedade efetuar, a qualquer tempo, nova correção, observados os limites
vigentes à época de sua realização.
DA CORREÇAO DO ATIVO IMOBILIZADO
VI - As primeiras correções, enquanto estiverem em vigor os coeficientes
a que alude o item II desta Ordem de Serviço, serão baseadas nos bens do ativo
imobilizado constantes de balanço ou balancete levantado a 31 de dezembro
de 1958.
VII - Serão deduzidas do valor de aquisição ou incorporação dos bens do
ativo imobilizado, antes de se proceder a correção:
a) a parcela correspondente a auxílios e subvenções, ou outros recursos
públicos não exigíveis, recebidos pela firma ou sociedade para auxílio específico
na realização do ativo;
b) a parcela correspondente ao saldo devedor do empréstimo tomado no
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, salvo se a firma ou a sociedade acordar com êsse Banco a correção simultânea do saldo devedor do empréstimo, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo;
c) a parcela correspondente ao valor dos bens baixados, física e contàbilmente.
VIII - Apurado o líquido do ativo imobilizado, passível de correção, farse-á a mesma na forma indicada no item I, obtendo-se, assim, a nova tradução monetária. A variação do valor dos bens do ativo imobilizado será a diferença entre aquêle líquido e sua nova tradução monetária.
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DA CORREÇAO DOS FUNDOS DE AMORTIZAÇAO OU DE DEPRECIAÇAO
IX - Serão deduzidas do valor dos fundos de amortização ou de depreciação, ou das amortizações ou depreciações diretas, antes de se proceder a
correção:
a) a parcela correspondente à amortização ou depreciação dos bens adquiridos com auxílios e subvenções, ou outros recursos públicos não exigíveis, recebidos pela firma ou sociedade para auxílio específico na realização do ativo;
b) a parcela correspondente a amortização ou depreciação dos bens adquiridos com empréstimo tomado no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, na proporção do saldo devedor existente a 31 de dezembro de 1958, salvo
se a firma ou a sociedade acordar com êsse Banco a correção simultânea do
saldo devedor do empréstimo, aos mesmos coeficientes aplicados na correção
do ativo;
c) as parcelas correspondentes às amortizações ou depreciações, em cada
ano, dos bens baixados física e contàbilmente.
X - Obtido o valor líquido dos fundos de amortização ou de depreciação,
ano a ano, também passível de correção, processar-se-á esta mediante a aplicação, em cada ano, dos coeficientes multiplicadores correspondentes. A variação será a diferença entre o valor dos fundos de amortização ou de depreciação
e sua nova tradução monet.ária.
DO AUMENTO LíQUIDO DO ATIVO E COMPENSAÇÕES DO PASSIVO
XI - Da diferença entre as variações de que tratam os itens VIII e X,
serão deduzidas, para obtenção do aumento líquido do ativo:
a) as correções monetárias ou reavaliações efetuadas anteriormente;
b) a critério da firma ou sociedade, os prejuízos contabilizados até o balanço de 1958, inclusive, desde que inexistam fundos de reserva ou lucros em
suspenso, de acôrdo com o artigo 43, ~ 3.°, do Regulamento aprovado com o
Decreto n.o 40.702, de 31 de dezembro de 1956.
XII - Serão ainda deduzidas, obrigatoriamente, da diferença de que trata
o item XI, de modo que o aumento do valor do ativo imobilizado fique total
ou parcialmente compensado pelo aumento do valor do passivo resultante da
correção do saldo das dívidas contraídas para inversão no ativo imobilizado,
as seguintes parcelas:
a) as variações cambiais no saldo devedor de empréstimos em moeda estrangeira;
b) as variações decorrentes das operações a que se refere o art. 16 da Lei
n.O 2.973, de 26 de novembro de 1956;
c) as correções no saldo devedor de empréstimo do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, nos casos previstos na parte final da alínea b
do item VII.
DO AUMENTO DO CAPITAL E CORREÇÕES DO PASSIVO
XIII - A diferença entre as variaçües referida,; nos itens XI e XII constitui o valor líquido apropriável para o aumento do capital da firma ou sociedade.
XIV - Para correção do saldo devedor de empréstimos. referidos no item
XII, aplicados na aquisição de bens do ativo imobilizado, serão registradas as
diferenças em moeda nacional apuradas a 31 de dezembro de 1958:
a) da variação cambial do saldo da dívida em moeda estrangeira convertida à taxa de câmbio aplicável para a liquidação do empréstimo naquela data;
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b) da variação do saldo da dívida, pela aplicação de índices de escala
móvel previstos no contrato, naquela mesma data, nos casos de operações a
que se refere o art. 16 da Lei número 2.973, de 26 de novembro de 1956;
c) de nôvo montante do saldo da dívida, naquela mesma data, para com
o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, se o contribuinte acordar
com êsse Banco a correção do valor do saldo da dívida aos mesmos coeficient.es aplicados na correção do ativo adquirido com a utilização do empréstimo.
DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS
XV - O montante da correção não será, em tempo algum, computado
para os efeitos das depreciações ou amortizações previstas na legislação do
impôsto de renda, ficando a pessoa jurídica obrigada a destacar na sua contabilidade o registro do valor original dos bens e o montante das correções.
XVI - É facultado ao contribuinte realizar a correção dos valôres contabilizados, até o limite do aumento líquido do ativo a que se refere o item XI
XVII - Ao valor líquido a que alude o item XIII corresponderá obrigatoriamente o aumento, em igual importância, do capital da firma ou sociedade.
A fração do valor nominal de ações podexá ser mantida em conta especial do
passivo não eXigível, até a correção seguinte.
XVIII - O aumento líquido do ativo imobilizado, a que se refere o item
XI, será contabilizado, permanentemente, em conta especial do ativo, sob o
título "Correções Monetárias", ou semelhante, a qual, a exemplo das contas
representativas das correções ou reavaliações efetuadas na conformidade da
legislação anterior, só poderá ser alterada:
a) no caso de nova correção; ou
b) para registrar a baixa ou a mutação de bens do ativo imobilizado que
tenha sido objeto de correção.
XIX - Nos casos previstos na alínea b do item anterior, a baixa ou a
mutação será registrada parte na conta de registro do valoc original do bem
e parte na conta de correção monetária, tendo em vista o ano em que o
bem foi adquirida ou incorporado à firma ou sociedade e as correções ou reavaliações efetuadas até a data da baixa ou redução do valor do bem.
XX - Os benefícios previstos nesta Ordem de Serviço só aproveitam às
pessoas jurídicas que não tiverem débito de impôsto de renda vencido na data
da assembléia-geral que aprovar o aumento do capital no caso de sociedades
por ações; na data da alteração do contrato social, nas demais sociedades; ou
na data da contabilização do aumento do capital, se se tratar de firma individual.
XXI -- A falta de integralização do capital da firma ou sociedade não
impede as correções previstas nos itens precedentes, mas o aumento líquido
de ativo que dela resultar não poderá ser aplicado na integralização de ações
ou quotas do capital anterior.
DO IMPOSTO E DO SEU RECOLHIMENTO
XXII - Os aumentos de capital realizados na conformidade desta Ordem
de Serviço ficarão sujeitos unicamente ao impôsto de renda na fonte, à razão
de 10% (dez por cento), como ônus da pessoa jurídica.
XXIII -- Para efeito de apuração do lucro tributável nas firmas ou sociedades, não será admitido como dedução o impôsto a que se refere o item anterior.
XXIV - O impôs to de que trata o item XXII será recolhido à repartição
competente por meio de guias, instruídas com demonstrativos dos cálculos e
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lançamentos contáveis efetuados, cópia da ata da assembléia-geral ou do instrumento de alteração do contrato social, conforme o caso, dentro de 30 dias:
a) da realização da assembléia-geral de acionistas que aprovar o aumento de capital, no caso de sociedade por ações;
b) da alteração do contrato social, no caso de outras sociedades;
c) da data da contabilização do aumento de capital, no caso de firma
individual.
XXV - Se da correção não resultar aumento de capital, dentro de 30 dias
dos registros contábeis a firma ou sociedade submeterá à competente Delegacia do Impôsto de Renda demonstrativo dos cálculos e registros efetuados.
XXVI - O recolhimento do impôsto referido no item XXII poderá ser
feito em 12 prestações iguais, mensais e sucessivas, devendo a primeira prestação ser recolhida com a apresentação da guia referida no item XXIV.
XXVII - Admitir-se-á o atraso no recolhimento das prestações restantes,
até 4 (quatro) meses, mediante o pagamento da multa regulamentar; atraso
maior importará na perda dos benefícios, salvo nos casos de absoluta impossibilidade de pagamento, a juízo exclusivo do Ministro da Fazenda, que poderá
autorizar a redução da correção e do reajustamento do capital na proporção
do impôsto que já houver sido pago.
XXVIII - A falta do pagamento da primeira prestação dentro do prazo
fixado, ou a inobservância dos demais dispositivos constantes dos itens anteriores, importará na cobrança do impôsto devido pela pessoa jurídica e pelas
pessoas físicas ou na fonte, segundo as taxas normais.
XXIX - Não sofrerão nova tributação, proporcional e complementar, ou
na fonte, os aumentos de capital das pessoas jurídicas, mediante aumento do
valor do ativo decorrente dos aumentos de capital realizados nos têrmos dos
itens precedentes por sociedades das quaiS sejam acionistas ou sócios, bem
como as ações novas ou quotas distribuídas em virtude daqueles aumentos
de capital.
XXX - O recolhimento do ímpõsto pela pessoa jurídica, na conformidade
dos itens anteriores, exime do pagamento de qualquer outro impôsto, sôbre os
mesmos rendimentos, os acionistas ou sócios das sociedades e os titulares das
firmas que os tenham distribuído.
XXXI - Aplicar-se-á também o disposto no item anterior aos acionistas
ou sócios de sociedades e aos titulares de firmas isentas do impôsto de renda,
desde que seja efetuado o recolhimento do impõsto preVisto no item XXII.
DISPOSIÇÕES FINAIS
XXXII - Os demonstrativos dos cálculos e lançamentos referidos nl!l item
XXIV a serem apresentados à competente Delegacia do Impôsto de Renda,
de acôrdo com os modelos que acompanham a presente, são os seguintes:
1)
Quadro L
2) Quadro 2.
3) Quadros Auxiliares 3, 4 e 5 (quando necessários);
4) Cópia autenticada da ata da Assembléia-Geral, no caso das sociedades
por ações;
5) Cópia autenticada do Instrumento da alteração do contrato social, no
caso de outras sociedades;
6) Cópias autenticadas dos lançamentos realizados no Diário com a indicação da data e página do referido livro, relativos às correções do ativo,
aumento do capital e correções de passivo, referidas no item XIV, letras a, b
e c desta Ordem de Serviço.
NoÉ WINKLER

Diretor
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QUADRO N.o 1
NOVA TRADUÇÃO MONETÁRIA DO' VALOR ORIGINAL DO ATIVO IMOBILIZADO
(Lei n.O 3.470, de 28/11/58)
Realizada em: 1) Data da Assembléia...............
--1--1- ..
2) Data da alteração do contrato social. --1--1.3) Data da contabilização do aumento. _-/.1-CONTA:
19 __

19 __

;,4-~._

~19

19 __

__

19 __

;

958

1

Total

Ano da contabilização (aquisição e amortização ou depreciação) Coeficientes
multiplicadores .................. .. .
ATIVO IMOBILIZADO
DE CORREÇÃO

PAssíVEL

I -- Valor de aquisição ou incorporação (original) ..............
II -- Menos: Baixas (dadas em relação
ao ano de aquisição) .........
UI - Diferença .....................
MENOS:
IV - Auxílios e subvenções ..........
V - Saldo devedor de empréstimo do
BNDE não reajustado ......
VI-Sorna ........................
VII - Ativo imobilizado sujeito a correção (III menos VI) ..........
AMORTIZAÇÕES OU DEPRECIAÇÕES
CORRESPONDENTES
VIII - Valor contabilizado anualmente.
MENOS:
IX - Relativas aos bens baixados até
a data desta correção ........
X - Referentes aos bens adquiridos
com auxílios e subvenções....
XI _.- Alusivas aos bens cuja aquisição
fôr imputada ao saldo do empréstimo do BNDE não reajustado .....................
XII --Soma ....... ............. . .. .
XIII ...- Amortizações ou depreciações
sujeitas a correção (VIII menos
XII) .......................
XIV -- VALOR LíQUIDO DO ATIVO
A SER CORRIGIDO (VII
menos XIII)......... . .....
XV -- NOVA TRADUÇÃO MONET ÁRIA (XIV multiplicado
pelos coeficientes) ...........
XVI - VARIAÇÃO -- anterior à obtenção do líquido utilizável no
aumento de capital (diferença
XV menos XlV) .... ......

I

I

I
I

I

I
I
I

i

I

I

OBSERVAÇÕES:

A correção do ativo imobilizado será efetuada pela aplicação do respectivo coeficiente de correção, ao aumento do ativo imobilizado. Do referido
aumento anual, demonstrado pela contabilidade da firma ou sociedade, serão
deduzidos:
a) os bens baixados, ou a diferença de valor no caso de permuta até a
data desta correção (as reduções de ativo, para efeito de aplicação dos coefi1)
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cientes de correção, serão feitas no ano em que o bem tenha sido adquirido ou
incorporado à firma ou sociedade, e não no ano do registro da baixa ou mutação) ;
b) a importância igual ao montante dos auxílios ou subvenções específicos
recebidos em cada ano (se o aumento de ativo no ano do recebimento do auxílio ou subvenção fôr inferior àquele montante, a diferença será deduzida nos
anos seguintes ou anteriores);
c) a importância igual ao saldo devedor de empréstimos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, nos anos e no montante da utilização do
empréstimo (as amortizações efetuadas até a data do balanço que servir de
base à correção, serão abatidas nas utilizações do primeiro ano, até o seu montante e, sucessivamente, nos anos seguintes da utilização) .
2) A correção dos fundos de amortização ou de depreciação será efetuada
pela aplicação do respectivo coeficiente de correção ao montante da quota de
depreciação ou amortização, anualmente contabilizada. Da quota anualmente
contabilizada serão deduzidos:
a) os lançamentos a débito dos fundos de amortização de depreciação, referentes aos bens que tenham sido baixados do ativo imobilizado, até a data
desta correção (essa.s importâncias poderão ser distribuídas em parcelas iguais
nos anos decorridos entre a aquisição ou incorporação do bem e a sua baixa);
b) uma parte da quota de amortização ou de depreciação anualmente
contabilizada, correspondente à parcela do ativo imobilizado não sujeita a correção (essa parcela não poderá exceder, em cada ano, da mesma proporção
existente entre a parcela do ativo não passível da correção e o total do ativo
imobilizado pelos valôres originais).
3) A variação das amortizações ou das depreciações não será contabilizada.
QUADRO

N.o 2

~OVA. TRADUÇ.~O MONET.\RIA DO VALOR ORIGINAL DO ATIVO IMOBILIZADO

(Lei n. O 3.470, de 28/11/58)
.\PURAÇÃO-;' FINAL
ATIVO IMOBILIZADO

PAssíVEL DE

CORREÇÃO

I .. - Variação anterior à obtenção do líquido utilizável no aumento

de capital (XVI do Quadro I):
CONTAS:
A)
B) _____________ .. _______________________________ _

C) ____________________________________________ _

D) ________ - __________ .__________________________ _

E) _____________________________________________ _
F) ____________________________________________ _

Z) _____________________________________________ _
SOMA (1)----------------- ------------MBNOS:
II . Correções Illonetária~ ou reavaliações anteriores ..... .
III --- Prejuízos contabilizados até o balanço encerrado em 1\J58.
IV - ... Variações cambiais no saldo devedor de empréstimos em
moeda estrangeira.......
. ................. .
V -- . Correções a que se refere o artigo 16 da Lei n. o 2.973, de
. ... .
26/11/56 ........... . .. . .. .
VI - Correções no saldo devedor de empréstimo do BNDE.
VII - Soma (itens II a VI)........
. ....... .
VIII - Variação apropriável para o aumento do capital da firma
ou sociedade (diferença I menos VII) ..... .
IX - Aumento de capitaL............ . .....
X - :Fração transferida para fi próxima correção.

Cr$
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QUADRO
RECURSOS

N.o

3

EMPR]~STIl\roS

PÚBLICOS E

DO

BNDE

Auxílios, Subvenções e Outros Recursos Públicos
:-.rão Exigíveis Re~ehid()s Pela Firma ou Sociedgdf'

-

~

ORIGE.\I E

ANO
-

EMPRÉHTIMOS

----- -

--

DO

BNDE

NÃO

E~PI~;Cn;

( ~R.U7,EmO~

COH,RIGl1>OS

Movimento do Emprést1"mo: Cr$

Anos da Utilização do Principal
ANO

I

UTILIZAÇÃO

-

-

----

SALDO DEVEDOR

--

-

-

I
SALDO DEVEDOR

ANO
-

0 ___-

_ _ < __ . _

A.

DEDUZIR

AMORTIZAÇÃO
DO EMPRÉSTIMO

NA

UTILIZAÇÃO
DO EMPR.Í';STIMO

ANO

----

CORR.EÇÃO

-

QlTADn.Ol,

IV

ATIVO

Al\IORTIZAÇÃO

IMOBILI7,ADO

SALDO
DEVEDOR
A DEDUZIR.
---- ---"

I

(AUXILIAR DO

DO

J.;

V)

---
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QUADRO N.· 4
RETIFICAÇÃO ANUAL DOS FUNDOS DE DEPRECIAÇIo
(Débitos correspondentes à baixa dos bens)

I

Baixa A.quisiCão 19 ..
do Bem

I1-

AMORTIZAÇÃO

DISTRIDUIÇ50 PELOS A"<OS .QECORRIDOS DA
AQUISIÇAO DOS BENS ATE SUA BAIXA

ANOS
CONTAS DO
ATIVO
IMOBILIZADO

ou

. 19.

..

I

!

·.1~9 I ~9
:

19.

I 19.

I

I

-i

I

I

I

I

i

19 .. I 19 ... 19

I

I Total

-. . I

i
II
I

i

I
'
I

i

I

I

I

I
I

!

I

i

I

!'

I

II

I

I

'

1,

I

I

I

i

I'!

:

I

I

!

I

i

I

1

I

1

---------.-------·1-·----:--[ ---I---I----j--J----:---i-----:-T~TÕ~s~t~~~~~~

I

I'

i

I

:

I

I

(Auxiliar do Quadro 1, IX).

QUADRO ,,<.0 5
PARCELA DA QUOTA ANUAL DE AMORTIZAÇIo CORRESPONDENTE A BENS NÃO CORRIGIDOS
3

ANO

I

DEPRECIAÇ\O
llELA('\O DE (4)
TOTAL DO ATIVO PARCELA NAo RELAÇ\O
CONTABILIZADA NO ANOI SÔBRE O VALOR DE
IMOBILIZADO 31112 CORRIGIDA
3,2

I

(Auxiliar do Quadro 1, X e XI)

(5)

- . . -. 1--- . . -- . -
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ORDEM DE SERVIÇO N.o 13, EM 13 DE MARÇO DE 1959
Dispõe sôbre a tributação dos aumentos de capital das pessoas jurídicas mediante a utilização de reservas e lucros em suspenso. na forma do artigo
83 da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958.

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições,
Considerando que a Lei n. O 3.470, de 28 de novembro de 1958, estabeleceu,
em seu art. 83 e parágrafos, normas especiais para a tributação dos aumentos
de capital das sociedades em geral, com recursos provenientes de reservas ou
lucros em suspenso;
Considerando a necessidade de orientar as repartições lançadoras e os
contribuintes sôbre o entendimento das novas normas legais, relativas aos aumentos em causa, independentemente da aprovação de novo Regulamento do
Impôsto de Renda. no qual deverão ficar consolidadas as disposições da legislação em vigor;
Determina aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do
Impôsto de Renda que observem e façam cumprir as seguintes instruções:
I - Os aumentos de capital das sociedades em geral, com recursos provenientes de reservas ou lucros em suspenso, ficarão sujeitos ao impôsto de renda
na fonte, à razão de 15 % (quinze por cento), como ônus da pessoa jurídica;
II - não será admitido como dedução, para efeito de apuração do lucro
tributável, na pessoa jurídica, o impôsto a que se refere o item anterior;
III - somente serão utilizáveis para o aumento de capital, na forma do
item I, as reservas ou os lucros em suspenso .iá tributados em poder da pessoa
jurídica, equiparando-se a reservas as previsões e os fundos sujeitos ao impôsto como parcelas integrantes do lucro real apurado de acôrdo com o artigo
37 do Regulamento do Impôsto de Renda;
IV - consideram-se reservas ou lucros em suspenso já tributados em poder
da pessoa jurídica, os que tenham sido submetidos ao impôsto, uma vez notificado o contribuinte do respectivo lançamento ou pago o tributo devido no ato
da entrega da declaração de rendimentos;
V - o impôsto a que se refere o item I será recolhido à repartição competente, por meio de guias, instruídas com a cópia da ata da assembléia-geral no
caso das sociedades anônimas, ou do instrumento de alteração do contrato, no
caso das demais sociedades, podendo ser efetuado o recolhimento em 10 (dez)
prestações iguais, mensais e sucessivas, com a primeira prestação dentro do mês
seguinte àquele em que se realizar o aumento do capital;
VI - a falta de pagamento da primeira prestação dentro do prazo fixado,
a extinção da sociedade ou a diminuição do capital, antes de 5 (cinco) anos,
contados da data em que tenha sido realizado o aumento de capital pela forma
prevista neste artigo, importará na cobrança do impôsto devida nas declarações
ou na fonte, segundo as taxas normais, na forma da legislação em vigor;
VII - as disposições desta Ordem de Serviço não serão aplicadas:
a) às pessoas jurídicas que tiverem débito vencido de impôsto de renda,
adicional de renda e multas, na data de pagamento da primeira prestação;
b) às sociedades de qualquer natureza que tenham diminuído o seu capital depois de 1.0 de janeiro de 1958, salvo se prejuízos, não recebimento de
débitos ou desvalorização, supervenientes, o justificarem;
VIU - ressalvado o disposto nos itens VI e VII, o recolhimento do impôsto,
pela pessoa jurídica, na conformidade do item V, exime do pagamento de qualquer outro impôsto sôbre os mesmos rendimentos, os acionistas ou sócios das
sociedades que os tenham distribuído;
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IX - aplicam-se também as normas do item precedente aos acionistas e
sócios das pessoas jurídicas isentas do impôsto de renda, desde que seja efetuado o recolhimento do impôsto a que alude o item I;
X - não sofrerão nova tributação, proporcional e complementar, ou na
fonte, os aumentos de capital das pessoas jurídicas, mediante utilização do aumento de valor do seu ativo, quando decorrentes de aumentos de capital realizados por sociedades das quais se.iam acionistas ou sócias, bem como as ações
novas ou quotas distribuídas em virtude daqueles aumentos de capital.
a)

NoÉ WINKLER

Diretor
ORDEM DE SERVIÇO N.o 14, EM 19 DE MARÇO DE 1959
Disciplina o arbitramento do valor de venda do imóvel, para os fins da tributação dos lucros imobiliários.

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuiçôes,
Considerando que é facultado às repartições lançadoras do impôsto de renda
arbitrar o valor de venda do imóvel, para os fins da tributação, quando o preço
declarado fôr notoriamente inferior ao real, conforme dispõe o art. 6.° da Lei
n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958;
Considerando que êsse arbitramento deve ter por base o valor dado ao
imóvel para pagamento do impôsto de transmissão, no caso de compra e venda
definitiva, ou a importância equivalente, na data da cessão ou promessa de
venda, quando fôr o caso;
Considerando que a compra e venda e a cessão de direitos de promessa de
compra e venda constituem contratos distintos, ainda que incluídos na mesma
escritura, cabendo ao vendedor e ao cedente, separadamente, a obrigação do
recolhimento do impôsto sôbre os rendimentos respectivos;
Considerando que o valor do imóvel sujeito ao impôsto de transmissão corresponde ao preço da compra e venda acrescido do preço da cessão, quando as
duas transações são realizadas ao mesmo tempo;
Considerando, finalmente, a necessidade de disciplinar a aplicação das
novas disposições legais, pelas repartições incumbidas da cobrança e fiscalização do tributo;
Determina aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do
Impôsto de Renda que observem e façam cumprir as seguintes normas referentes à comprovação e ao arbitramento do valor de venda do imóvel, na revisão
das guias de lucros imobiliários, apresentadas a partir de 1.0 de janeiro de 1959;
I - Além da comprovação do custo do imóvel e das demais deduções, nas
guias de lucros imobiliários, o contribuinte está sujeito também à comprovação
do valor da venda, ou da cessão;
II - o preço de venda declarado será considerado notoriamente inferior
ao real sempre que o valor definitivo de incidência do impôsto de transmissão
fôr superior a êsse preço acrescido do preço da cessão, se houver;
III - no caso previsto no item lI, a autoridade fiscal competente do impôsto de renda arbitrará o valor de venda do imóvel até o limite de 80 % (oitenta por cento) do valor que tenha servido de base para a cobrança do impôsto de transmissão;
IV - não será feito o arbitramento de que trata o item anterior, na época
da escritura definitiva de compra e venda, quando tenha sido pago o impôs to
de renda em virtude de qUitação do preço estabelecido em promessa de venda
na conformidade das disposições da Lei n.O 3.470, citada;
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v - nos casos de pagamento de impõsto de transmissão para efeito da
escritura definitiva de compra e venda, quando tenha havido promessa de venda
anterior, ressalvada a hipótese do item IV, será arbitrado o valor da venda correspondente à época em que o compromisso foi estabelecido;
VI - não havendo incidência do impôs to de transmissão e nos casos previstos no item V, para os efeitos do arbitramento será considerada quantia equivalente à que serviria de base para a cobrança daquele impõsto, à época da
transação, segundo os critérios previstos na respectiva legislação dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios;
VII - Tratando-se de simples contrato de cessão, no arbitramento do respectivo valor será considerada a base de incidência do impõsto que fôr cobrado
sõbre a transação, abatendo-se o custo, para o cedente, quando o valor que
servir de base para a cobrança dêsse impõsto corresponder ao valor do imóvel;
VIII - Nos casos em que houver compra e venda e cessão, simultâneas, o
preço da cessão será abatido do valor do imóvel, arbitrado na conformidade do
item III, para os efeitos da revisão do valor da venda declarado na guia referente ao vendedor;
IX - Nas operações de compra e venda definitiva, quando tenha havido
cessão anterior, a parcela correspondente ao preço da cessão não deverá ser
computada no valor da venda, arbitrado para os efeitos da tributação;
X - o arbitramento do valor de venda do imóvel não poderá exceder a
80 % (oitenta por cento) do valor básico de incidência dos impostos a que se
referem os itens lI, VI e VII, excetuados os casos em que, comprovadamente,
seja apurado o valor real da venda ou cessão, em importância superior à
declarada na guia;
XI - se o contribuinte pretender a imediata revisão da guia, no ato de
sua apresentação, deverá comprovar o valor de venda e do custo do imóvel,
juntamente com as deduções, mediante a apresentação do recibo de pagamento
do impõsto de transmissão ou documento que indique o valor definitivo de incidência dêsse impõsto, expedido pela competente repartição fiscal;
XII - se o contribuinte usar do direito de apresentar a comprovação posteriormente, o valor da venda deverá ser comprovado dentro do prazo preVisto
no Regulamento do Impõsto de Renda em vigor, pela forma indicada no item X;
XIII - não havendo incidência do impõsto de transmissão, o contribuinte
deverá comprovar o valor da venda ou da cessão, mediante documento que indique o valor básico de incidência do impõsto predial ou territorial, ou sôbre a
cessão, expedido pela competente repartição fiscal.
a)

NoÉ WINKLER
Diretor

ORDEM DE SERVIÇO N.o 20, DE 10 DE AGôSTO DE 1959, DO DIR
Altera a redação da O.S. n.O 12, de 13 de março de 1959, do DIR

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições, e
tendo em vista a necessidade de retificar o texto da Ordem de Serviço n.o 12,
de 13 de março de 1959, desta Divisão, na redação dos seus itens VII e IX,
resolve:
1.0)
O item VII, da mencionada Ordem de Serviço fica acrescido da alínea c, com a seguinte redação:
"c) a parcela correspondente ao valor dos bens baixados, física e
contàbilmente;"
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2.°) No item IX, da mesma Ordem de Serviço, a redação da alínea c é
substituída pela seguinte:
"c) as parcelas correspondentes às amortizações ou depreciações,
em cada ano, dos bens baixados física e contàbilmente;"

3.°) Ficam mantidas tôdas as demais disposições da Ordem de Serviço
referida, não alteradas pela presente, bem como os quadros que a acompanharam, sem quaisquer modificações.

Dê-se ciência
a)

NoÉ WINKLER
Diretor

ORDEM DE SERVIÇO N.o 10, EM 13 DE MARÇO DE 1961
Disciplina a correção monetária do ativo imobilizado das pessoas jurídicas (artigo 101 do Regulamento do Impôsto de Renda) no biênio 1961/1962.

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições,
Considerando que o Conselho Nacional de Economia, cumprindo atribuições
conferidas pelo art. 57 da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958, nos têrmos
da Resolução n.O 2, de 13 de dezembro de 1960 (publicada no Diário Oficial da
União em 7 de janeiro de 1961, página 206), fixou novos coeficientes para a
correção monetária dos valôres do ativo imobilizado das firmas e sociedades;
Considerando que foram estabelecidos coeficientes de 1,30 para imóveis e
1,39 para equipamentos industriais e todos os demais componentes do ativo imobilizado, referentes ao período de 1938 até 1957, inclusive, já reavaliados de
acôrdo com a Resolução n.o 1, de 29 de janeiro de 1959, do mesmo Conselho (publicada no Diário Oficial da União em 4 de fevereiro de 1959, página 2.228);
Considerando a conveniência da atualização dos coeficientes anteriores, de
modo a tornar uniforme o processamento das correções monetárias dos valôres
do ativo, inclusive nos casos em que ainda não tenha sido feita a reavaliação,
durante o biênio 1959/60;
Considerando a necessidade de orientar não só as repartições lançadoras e
fiscalizadoras do tributo, como também os contribuintes, sôbre o assunto, de
acôrdo com o resolvido no processo n.o 40.384/61 (S.C.);
Determina aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do
Impôsto de Renda que observem e façam cumprir as seguintes instruções:
I - As firmas ou sociedades poderão corrigir a tradução monetária do valor
original dos bens de seu ativo imobilizado (atualização), até o limite das variações resultantes da aplicação de coeficientes multiplicadores estabelecidos pelo
Conselho Nacional de Economia, para aumento obrigatório do seu capital.
II - Entende-se por valor original dos bens do ativo imobilizado a importância em moeda nacional, constante da contabilidade, pela qual aquêles bens
tenham sido adquiridos pela firma ou sociedade, ou a ela incorporados. Nos
casos de despesas ou valôres expressos em moeda estrangeira, a conversão para
a moeda nacional será feita à taxa vigente na época da aquisição ou incorporação, e, se essa taxa não fôr conhecida, será adotada a taxa média do respectivo ano.
IH - Durante o biênio 1961/1962 vigorarão os seguintes coeficientes multiplicadores, de acôrdo com as Resoluções números 1 e 2, de 29 de janeiro de 1959
e 13 de dezembro de 1960, respectivamente, do Conselho Nacional de Economia
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(publicadas no Diário Oficial da União em 4 de fevereiro de 1959, página 2228
e em 7 de janeiro de 1961, página 206).
a) para todos os componentes do ativo imobilizado, excetuados os bens
imóveis:
índice único até e inclusive 1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

18,07
17,65
16,68
14,32
12,09
10,15
9,03
7,78
6,81
6,39
5,84
5,28
4,73
3,89
3,47
3,06
2,36
2,08
1,81
1,53
1,56
1,28
1,00

b) para os imóveis, que compreendem o valor do terreno e benfeitorias,
inclusive prédios:
índice único e inclusive

1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

12,87
12,48
12,09
10,66
8,06
7,54
7,15
6,50
5,46
4,68
4,55
4,29
4,03
3,64
3,38
2,99
2,47
2,08
1,82
1,56
1,49
1,21
1,00

IV - Os coeficientes multiplicadores referidos no item anterior vigorarão
até 31 de dezembro de 1962.

370

MANUAL DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE-IV-8

v - A correção poderá ser efetuada a qualquer tempo e os novos valôres do
ativo imobilizado vigorarão até nova correção pela firma ou sociedade. No caso
da correção ser inferior aos limites máximos permitidos, poderá a firma ou
sociedade efetuar, a qualquer tempo, nova correção, observados os limites vigentes à época de sua realização.
DA CORREÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
VI - As correções, enquanto estiverem em vigor os coeficientes a que alude
o item II desta Ordem de Serviço, serão baseadas nos bens do ativo imobilizado
constantes de balanço ou balancete levantado a 31 de dezembro de 1960.
VII - Serão deduzidas do valor de aquisição ou incorporação dos bens do
ativo imobilizado, em cada ano, antes de se proceder a correção:
a) a parcela correspondente a auxílios e subvenções, ou outros recursos
públiCOS não exigíveis, recebidos pela firma ou sociedade para auxílio especfico
na realização do ativo;
b) a parcela correspondente ao saldo devedor do empréstimo tomado no
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, salvo se a firma ou a sociedade
acordar com êsse Banco a correção simultânea do saldo devedor do empréstimo,
aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo;
c) a parcela correspondente ao valor dos bens baixados, física e contàbilmente, até a data da correção.
VIII - Apurado o líquido do ativo imobilizado, em cada ano, passível de
correção, o seu valor será multiplicado pelo respectivo coeficiente, obtendo-se,
assim, a nova tradução monetária. A variação do valor dos bens do ativo imobilizado será a diferença entre aquêle líqUido e sua nova tradução monetária.
DA CORREÇÃO DOS FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO OU DE DEPREC1AÇÃO
IX - Serão deduzidas do valor dos fundos de amortização ou de depreciação, ou das amortizações ou depreciações diretas, antes de se proceder a correção:
a) a parcela correspondente à amortização ou depreciação dos bens adquiridos com auxílios e subvenções, ou outros recursos públicos não exigíveis, recebidos pela firma ou sociedade para auxílio específico na realização do ativo;
b) a parcela correspondente a amortização ou depreciação dos bens adquidos com empréstimo tomado no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico,
na proporção do saldo devedor existente a 31 de dezembro de 1960, salvo se a
firma ou sociedade acordar com êsse Banco a correção simultânea do saldo devedor do empréstimo, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo;
c) as parcelas correspondentes às amortizações ou depreciações, em cada
ano, dos bens baixados física e contàbilmente.
X - Obtido o valor líquido dos fundos de amortização ou de depreciação,
ano a ano, também passível de correção, processar-se-á esta, mediante a aplicação, em cada ano, dos coeficientes multiplicadores correspondentes. A variação será a diferença entre o valor dos fundos de amortização ou de depreCiação
e sua nova tradução monetária.
DO AUMENTO LíQUIDO DO ATIVO E COMPENSAÇÕES DO PASSIVO
XI - Da diferença entre as variações de que tratam os itens VIII e X, serão
deduzidas, para obtenção do aumento líquidO do ativo:
a) as correções monetárias ou reavaliações efetuadas anteriormente;
b) a critério da firma ou sociedade, os prejuízos contabilizados até o balanço de 1960, inclusive, desde que inexistam fundos de reserva ou lucros em
suspenso, de acôrdo com o art. 43, § 3.°, do Regulamento aprovado com o Decreto n.O 47.373, de 7 de dezembro de 1959.
XII - Serão ainda deduzidas, obrigatoriamente, da diferença de que trata
o item XI, de modo que o aumento do valor do ativo imobilizado fique total ou
parcialmente compensado pelo aumento do valor do passivo resultante da cor-
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reção do saldo das dívidas contraídas para inversão no ativo imobilizado, as
seguintes parcelas:
a) as variações cambiais no saldo devedor de empréstimos em moeda
estrangeira;
b) as variações decorrentes das operações a que se refere o art. 16 da
Lei n.o 2.973, de 26 de dezembro de 1956;
c) as correções no saldo devedor de empréstimo do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, nos casos previstos na parte final da alínea b' do
item VII.
DO AUMENTO DO CAPITAL E CORREÇÕES DO PASSIVO
XIII - A diferença entre as variações referidas nos itens XI e XII constitui o valor líquido apropriável para o aumento do capital da firma ou sociedade.
XIV - Para correção do saldo devedor de empréstimos referidos no item
XII, aplicados na aquisição de bens do ativo imobilizado, serão registradas as
diferenças em moeda nacional apuradas a 31 de dezembro de 1960:
a) da variação cambial do saldo da dívida em moeda estrangeira convertida à taxa de câmbio aplicável para a liquidação do empréstimo naquela data;
b) da variação do saldo da dívida, pela aplicação de índices de escala
móvel previstos no contrato, naquela mesma data, nos casos de operações a que
se refere o art. 16 da Lei n.O 2.973, de 26 de novembro de 1956;
c) do nôvo montante do saldo da dívida, naquela mesma data, para com
o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, se o contribuinte acordar
com êsse Banco a correção do valor do saldo da dívida aos mesmos coeficientes
aplicados na correção do ativo adquirido com a utilização do empréstimo.
DISPOSIÇÕES DIVERSAS
XV - O montante da correção não será, em tempo algum, computado para
os efeitos das depreciações ou amortizações previstas na legislação do impôsto
de renda, ficando a pessoa jurídica obrigada a destacar na sua contabilidade
o registro do valor original dos bens e o montante das correções.
XVI - É facultado ao contribuinte realizar a correção dos valôres contabilizados, até o limite do aumento líquido do ativo a que se refere o item XI.
XVII - Ao valor líquido a que alude o item XIII corresponderá obrigatàriamente o aumento, em igual importância, do capital da firma ou sociedade.
A fração do valor nominal de ações poderá ser mantida em conta especial do
passivo não exigível, até a correção seguinte.
XVIII - O aumento líquido do ativo imobilizado a que se refere o item XI
será contabilizado, permanentemente, em conta especial do ativo, sob o título
"Correções Monetárias", ou semelhante, a qual, a exemplo das contas representativas das correções ou reavaliações efetuadas na conformidade da legislação anterior, só poderá ser alterada:
a) no caso de nova correção;
b) para registrar a baixa ou a mutação de bens do ativo imobilizado que
tenha sido objeto de correção.
XIX - Nos casos previstos na alínea b do item anterior, a baixa ou a mutação será registrada parte na conta de registro do valor original do bem e
parte na conta de correção monetária, tendo em vista o ano em que o bem
foi adquirido ou incorporado à firma ou sociedade e as correções ou reavaliações
efetuadas até a data da baixa ou redução do valor do bem.
XX - Os benefícios previstos nesta Ordem de Serviço só aproveitam às
pessoas jurídicas que não tiverem débito de impôsto de renda vencido na data
da assembléia-geral que aprovar o aumento do capital, no caso de sociedades
por ações, na data da alteração do contrato social, das demais sociedades; ou
na data da contabilização do aumento do capital, se se tratar de firma individual.
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XXI - A falta de integralização do capital da firma ou sociedade não
impede as correções previstas nos itens precedentes, mas o aumento líquido de
ativo que dela resultar não poderá ser aplicado na integralização de ações ou
quotas do capital anterior.
DO IMPoSTO E DO SEU RECOLHIMENTO
XXII - Os aumentos de capital realizados na conformidade desta Ordem
de Serviço estão sujeitos unicamente ao impôsto de renda na fonte, à razão de
10 % (dez por cento) como ônus da pessoa jurídica.
XXIII - Para efeito de apuração do lucro tributável nas firmas ou sociedades não será admitido como dedução o impôsto a que se refere o item anterior.
XXIV - O impôsto de que trata o item XXII será recolhido à repartição
competente p{)r meio de guias, instruída a primeira delas com um demonstrativo dos cálculos e lançamentos contábeis efetuados e cópia da ata da assembléia-geral ou do instrumento de alteração do contrato social, conforme o caso.
XXV - Se da correção não resultar aumento de capital, a firma ou sociedade submeterá à competente Repartição do Impôsto de Renda, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, contados da data dos registros contábeis, demonstrativo dos
cálculos e registros efetuados.
XXVI - recolhimento do impôsto referido no item XXI! poder ser feito em
12 (doze) prestações iguais, mensais e sucessivas, devendo a primeira prestação
ser recolhida dentro de 30 (trinta) dias, contados:
a) da data da realização da assembléia-geral de acionistas que aprovar o
aumento de capital, no caso de sociedade por ações, independentemente do
arquivamento da respectiva ata;
b) da data da alteração do contrato social, no caso de outras sociedades,
independentemente do registro dessa alteração;
c) da data da contabilização do aumento de capital, no caso de firma
individual.
XXVII - Admitir-se-á o atraso no recolhimento das prestações restantes,
até 4 (quatro) meses, mediante o pagamento da multa regulamentar; atraso
maior importará na perda dos benefícios, salvo nos casos de absoluta impossibilidade de pagamento, a juízo exclusivo do Ministro da Fazenda, que poderá
autorizar a redução da correção e do reajustamento do capital na proporção
do impôsto que já houver sido pago.
XXVIII - A falta do pagamento da primeira prestação dentro do prazo
fixado, ou a inobservância dos demais dispositivos constantes dos itens anteriores, importará na cobrança do impôs to devido pela pessoa jurídica, pelas
pessoas físicas, ou na fonte, segundo as taxas normais.
XXIX - Não sofrerão nova tributação, proporcional e complementar, ou
na fonte, os aumentos de capital das pessoas jurídicas, mediante aumento do
valor do ativo decorrente dos aumentos de capital realizados nos têrmos dos
itens precedentes por sociedades das quais sejam acionistas ou sócios, bem como
as ações novas ou quotas distribuídas em virtude daqueles aumentos de capital.
XXX - O recolhimento do impôsto pela pessoa jurídica, na conformidade
dos itens anteriores, exime do pagamento de qualquer outro imp0sto, sôbre os
mesmos rendimentos, os acionistas ou sócios das sociedades e os titulares das
firmas que os tenham distribuído.
XXXI -- Aplicar-se-á também o disposto no item anterior aos acionistas
ou sócios de sociedades e aos titulares de firmas isentas do impôsto de renda,
desde que seja efetuado o recolhimnto do impôsto previsto no item XXII.
DISPOSIÇÕES FINAIS
XXXII - Os documentos referidos no item XXIV devem ser apresentados
à competente Repartição do Impôsto de Renda com os demonstrativos dos
cálculos, de acôrdo com os modelos anexos (Quadros 1 e 2 e Quadros Auxiliares
3, 4 e 5), e cópias autenticadas dos lançamentos no "Diário", com a indicação
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da data e páginas do referido livro, relativos às correções do ativo, aumento do
capital e correções do passivo, referidas no item IV, letras a, b e c desta Ordem
de Serviço.
a) JORGE PADILHA VELLOSO
Diretor
QUADRO N.o 1
(ANEXO À O.S. 10/61)
NOVA TRADUÇÃO MONETÁRIA DO VALOR ORIGINAL DO ATIVO IMOBILIZADO
(Lei !l.0 3..+7 " de 28/11/58)
Realizada em: 1) Data da Assembléia .............. .
2) Data da alteração do contrato social. -_/ __ /_3) Data. da contabilização do aumento.
CONTA:

-

19 __

HL

HL

l!L

.19 __

19fO

Total

Ano da contabilização (aquisição e amortização ou depreciação) Coeficientes
. .......
multiplicadores ..
ATIVO IMOBILIZADO PASSÍVEL
DE CORREÇÃO
I --- Valor de aquisição ou incorporação (originaI) .......
II -- Menos: Baixas (dadas em relação
ao ano de aquisição) .........
III -- Diferença ......
. ...
MENOS:
IV - Auxílios e subvenções ......
V -- Saldo devedor de empréstimo do
BNDE não reajustado.......
VI-- Soma ....
VII-- At.ivo imobilizado sujeito ti eorreção (VI menos IH). ....

I

AMORTIZAÇÕES OU DEPRECIAÇÕES
CORRESPONDENTES
VIII - Valor contabilizado anualmente.
MENOS:
IX - Hclativas aos bens baixados até
ti data desta correção ........
X- Referentes ao,; bens adquiJidos
com auxílios c subvenções ....
XI . - Alusivas aos bens cuja aquisiçii.o
fôr imputada ao saldo do empréstimo do BNDb não reajustado ......
XII _. Soma.
XIII _. Amortiz'tções ou depreciações
sujeitas a correção (VIII menos
XII) ... ... . .
XIV . VALOR LÍQUIDO DO ATIVO
A SER CORRIGIDO (VII
1\1enos XIII) ........
XV - NOVA TRADUÇÃO MOXETÁRIA (XIV multiplica.do
pelos coeficientes) ..
XVI -. VARIAÇÃO· --- anterior h obltmção no líquido ntilizável no
aumento de capital (diferença.
..
XV nwnos XIV) ....

I
I

I

OBSERVAÇÕES:
1) A correcão do ativo imobilizado será efetuada pela aplicação do respectivo coeficie~te de correção, ao aumento imobilizado. Do referido aumento
anual, demonstrado pela contabilidade da firma ou sociedade, serão deduzidos:
a) os bens baixados, ou a diferença de valor no caso de permuta até a
data desta correção (as reduções de ativo, para efeito de aplicação dos coefi-
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cientes de correção, serão feitas no ano em que o bem tenha sido adquirido ou
incorporado à firma ou sociedade, e não no ano do registro da baixa ou mutação) ;
b) a importância igual ao montante dos auxílios ou subvenções específicos
recebidos em cada ano (se o aumento de ativo no ano do recebimento do auxílio
ou subvenção fôr inferior àquele montante, a diferença será deduzida nos anos
seguintes ou anteriores);
c) a importância igual ao saldo devedor de empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, nos anos e no montante da utilização
do empréstimo (as amortizações efetuadas até a data do balanço que servir de
base à correção, serão abatidas nas utilizações do primeiro ano, até o seu montante e, sucessivamente, nos anos seguintes de utilização).
2) A correção dos fundos de amortização ou de depreciação será efetuada
pela aplicação do respectivo coeficiente de correção ao montante da quota de
depreciação ou amortização, anualmente contabilizada. Da quota anualmente
contabilizada serão deduzidos:
a) os lançamentos a débito dos fundos de amortização ou de depreciação,
referentes aos bens que tenham sido baixados do ativo imobilizado, até a data
desta correção (essas importâncias poderão ser distribuídas em parcelas iguais
nos anos decorridos entre a aquisição ou incorporação do bem e a sua baixa) ;
b) uma parte da quota de amortização ou de depreciação anualmente
contabilizada, corresponde à parcela do ativo imobilizado não sujeita a correção (essa parcela não poderá exceder, em cada ano, da mesma proporção existente entre a parcela do ativo não passível de correção e o total do ativo
mobilizado, pelos valôres originais).
3) A variação das amortizações ou de depreciações não será contabilizada.
QUADRO

-:\.0 2

(ANEXO À

O.S.

N.o 10/61)

~OVA TRADUÇAO NlO"NET •.\RIA DO VAI~OR ORIGINAL DO ATIVO IMOBILIZADO
(Lei n.O 3.470, de 28/11/.58)

APURAÇAO

FI.i'iAL

,\TIYO IMOBILIZADO

PASSÍVEL DE

CORREÇÃO

1-· Vuriu<;ão anterior à obtenção do líquido utilizável no aumento

de capital (XVI do Quadro I):
CO-:\TAS:
,\)

B) ___________________________________________ _
C)
Dl
E)
F)
Z) _____________________________________________ _
SOMA (1) ___________________________________ _

MENOS:
II - Correções monetárias ou reavaliações anteriores .......... .
III ~ Prejuízos contabilizados até o balanço encerrado em 196:l.
IV - Variações cambiais no saldo devedor de empréstimos em
moeda estrangeira ................................... .
V -- Correções a que se refere o artigo 16 da Lei n.O 2.973, de
26/11/56 ............................................. .
VI·- Correções no saldo devedor de empréstimo do BNDE.
VII - Soma (itens II a VI) .................................. .
VIII _. Variação apropriável para o aumento do capital da firma
. ou sociedade (diferença I menos VII) ................. .
IX _. Aumento de capitaL ....................... .
X ~ Fração transferida para a próxima correção ........... .

Cr$
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QUADRO AUXILIAR N.o 3

(ANEXO À O.S.

10(61)

RECURSOS PÚBLICOS E ;I!ll\1PRÉSTIMOE) DO BNDE
Auxílios, Subvenções e Outros Recurso~ Públicos
Não Exigíveis Recebidos Pela Firma ou Sociedade:

ORIGEM

ANO
-

~--

--------_. -

-----

-

l~~

F;SPÉCIE

URUZEIROH

-

EMPRÉSTIMOS DO BNDE N ÀO CORRIGIDOS
Movimento do Empréstimo: Cr$

Anos da Utilização do Principal

UTILIZAÇÃO

ANO

SALDO DEVEDOR

----- - -

----- -- -- --

SALDO DEVEDOR A DEDUZIR NA UOU,REÇÃO DO

ANO

-_.

AMORTIZAÇÃO
DO EMPRÉSTIMO
._---- ---

(AUXILIAR DO

~-

QUADRO

ANO

UTILIZAÇÃO
DO EMPRÉSTIMO

-

1, ITENS IV E

V).

ATIVO

AMORTIZAÇÃO

IMOBILIZADO

SALDO
DEVEDOR
A DEDUZIR
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(ANEXO À O. S. N." 10i61)

QUADRO AUXILIAR N.• 4

RETIFICAÇÃO ANUAL DOS FUNDOS DE DEPRECIAÇÃO OU AMORTIZAQÃO
(Débitos correspondentes li baixa dos bens)

CONTAS DO
ATIVO
IMOBILIZADO

DISTRIBUIQ ÃO PELOS ANOS DECORRIDOS DA
AQUISIÇÃO DOS BENS ATÉ SUA BAIXA

ANOS

---_._._------- - - - - - - - - -

._.

TOTAL DAS DEDUçõEs ANUAIS ...
(Auxiliar do Quadro 1, ltem IX).

QUADRO AUXILIAR N.o 5

(A:-iEXO

A O. S. 10/61)

PARCELA DA QUOTA AXUAL DE AMORTIZAÇÃO CORRESPO:-<DENTE A BENS NÃO CORRIGIDOS

A~O

TOTAL DO ATIVO PARCELA NÃO RELAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
, RELAÇÃO DE (4)
IMOBILIZADO 31/12 CORRIGIDA
CONTABILIZADA NO ANO SOBRE O VALOR DE (5)
3/2
------- - - - - -

---~

----------- ---------

I
..

(AuXiliar do Q1ladre I, Itens X e XI).

I
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ORDEM DE SERVIÇO N.o 12, EM 16 DE MAIO DE 1961
Disciplina a dedução das importâncias devidas a títulos de royalties, pre'Cista
pelas §§ 5.°, 6.° e 7.0 do art. 37 do Regulamento do Impôsto de Renda.

Considerando que é necessário regulamentar a dedução de royalties, nas
declarações de rendimentos das pessoas jurídicas, para determinação do seu
lucro real;
Considerando que a ilegalidade dessa dedução constitui uma evasão de
renda com possíveis reflexos na economia do Estado;
Considerando que os dispositivos do Regulamento do Impôsto de Renda concernentes à dedução de royalties devem ser interpretados em correlação com
os. preceitos do Código de Propriedade Industrial (Decreto 7.903 de 27-8-45);
Considerando que a expressão "patente de invenção" usada pelo Regulamento do Impôsto de Renda, abrange tanto os privilégios de invenção previstos
no estatuto protetor da propriedade industrial, como os modelos de utilidade,
desenhos ou modelos industriais e variedades novas de plantas;
Considerando que os contratos de licença da exploração dessa propriedade,
de natureza temporária e resolúvel, estão sujeitos à extinção ou caducidade,
passando ao domínio público, em decorrência da expiração de prazos e condições previstos no Código de Propriedade Industrial;
Considerando que os contratos de exploração de marcas de indústria e comércio, se extinguem também, em conseqüênCia de caducidade, da não prorrogação dos respectivos prazos de vigência ou pela renúncia;
Considerando que a dedução dos royalties só se legitima quando comprovada a validade e eficácia dos respectivos contratos de exploração de patentes
e de marcas de ind'ústria e comércio;
Considerando que é neces.sário estabelecer constante fiscalização para efeito de contrôle da extinção, caducidade e uso efetivo dos privilégios mencionados
nos dois itens anteriores;
Considerando que é necessário verificar se a existência do know-how está
ou não vinculada à licença de exploração da patente;
Considerando, finalmente, o disposto no art. 74, da Lei 3.470, de 28-11-958;
RESOLVE:
1.0)
As despesas efetuadas a título de royalties, pela licença de exploração de inventos privilegiados, deverão ser comprovadas perante a fiscalização
do Impôsto de Renda, mediante a apresentação da patente e do respectivo contrato, devidamente legalizados na forma prescrita pelo Código de Propriedade
Industrial;
2.0)
As despesas efetuadas sob o mesmo título, pela autorização do uso
de marcas de indústria e comércio, deverão ser comprovadas junto à fiscalização do Impôsto de Renda, através da exibição do certificado de registro, expedido na forma da legislação vigente e do respectivo instrumento de autorização, devidamente legalizado;
3.0)
A comprovação das despesas a título de royalties resultantes da licença de exploração de knaw-how, deverá ser feita à fiscalização do Impôsto
de Renda por meio da apresentação do respectivo contrato, que evidencie ser
alheio à patente e elaborado na forma da legislação em vigor;
4.°) Em todos os casos deverão ser observadas as exigências da Lei do
Sêlo e nos documentos de procedência estrangeira, exigidas as respectivas tradução e prova da transcrição no Registro de TítulOS e Documentos, conforme
prescreve o art. 136, inciso 6.°, do Decreto 4.837, de 9-11-1939;
5.0) As declarações dos exercícios de 1957 a 1961 serão revistas pela fiscalização do Impôsto de Renda, dentro do prazo de 180 dias, contados de 1.0 de
julho próximo vindouro, a fim de ser apurado, em cada exerCÍcio, o seguinte:
a) nome do titular da patente de invenção ou da marCa de indústria ou
comércio;
b) domicílio do titular acima indicado;
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c) número e data de expedição da patente ou registro da marca de indústria ou de comércio;
d) nome da emprêsa que, no Brasil, explora a licença da patente ou da
marca de indústria ou comércio;
e) total dos royalties creditados ao titular da patente ou da marca de
indústria ou de comércio, em cada um dos anos de 1956 a 1960;
f)
receita bruta do produto fabricado ou vendido;
g) total dos royalties glosados, não somente por inobservância dos limites
fixados na Portaria n.o 436, citada, como também pelo descumprimento das
eXigências constantes da presente Ordem de Serviço;
6.°) Em hipótese alguma será sustada a aplicação das atuais determinações em virtude de dúvidas, as quais, imediatamente formuladas, serão dirimidas pela Divisão do Impôsto de Renda.
a)

JosÉ BITTENCOURT ANJO COUTINHO

Diretor
ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR-62/12, EM 28 DE AGõSTO DE 1962
Dispõe sôbre o recolhimento, pelas pessoas jurídicas que se utilizarem da faculdade que lhes é concedida pelo art. 34 da Lei n.o 3.995, de 14-12-61, do
Adicional Restituível de que trata o art. 207 do Regulamento do Impôsto
de Renda.

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso de suas atribuições, e
Considerando que o art. 34 da Lei n.o 3.995, de 14 de dezembro de 1961,
facultou às pessoas jurídicas de capital 100% nacional deduzir, para aplicação
ou reinvestimento em indústria considerada pela SUDENE de interêsse para
o desenvolvimento do Nordeste, até 50 %, mas tão-só e exclusivamente do impôsto de renda a que estiverem sujeitas;
Considerando que tôda e qualquer regra legal que outorgue vantagens, benefícios ou privilégios é de interpretação estrita, abrangendo seus favores apenas à hipótese que expressamente especifica;
Considerando que aquêle preceito legal não exclui a incidência do tributo,
permitindo somente dar outro destino à metade do impôsto de renda devido;
Considerando que o Adicional Restituível, instituído pela Lei n.O 1.474, de
26 de novembro de 1951, alterada pela de n.O 2.973, de 26 de novembro de
1956, e regulamentado pelo Decreto n.O 47.373, de 7 de dezembro de 1959 (Artigo 207), sendo empréstimo compulsório, é, portanto, ônus inteiramente diverso e independente do impôsto de renda, que apenas serve de base ao cálculo
para a arrecadação daquele;
Considerando que êsse empréstimo deve ser calculado sôbre o impôsto a
que estiver sujeita a pessoa jurídica, conforme se acha claramente expresso no
art. 1.0 da Lei n.O 2.973, citada;
Considerando que o Adicional Restituível se destina ao Plano de Reaparelhamento e Fomento da Economia Nacional - política plenamente harmônica
com a do desenvolvimento do Nordeste -, devendo, por isso mesmo, os meios
indispensáveis à sua execução ser obtidos sem prejuízos dos que forem necessários à consecução daquela;
Considerando, afinal, que as pessoas jurídicas vêm pretendendo, indevida
e ilegalmente, estender ao Adicional Restituível o favor previsto no aludido
art. 34;
DETERMINA:
Aos Senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de
Renda, que o Adicional Restituível, a que se refere o art. 207 do Decreto número 47.373, de 7 de dezembro de 1959, seja calculado e integralmente recolhido
com base na totalidade do impôsto devido, independentemente de haver ou não
a pessoa jurídica pleiteado os favores do art. 34 da Lei n.o 3.995, de 14 de
dezembro de 1961.
a) SCIPIONE MANDINA
Diretor
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ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR-63/1, EM 16 DE JANEIRO DE 1963
Aprova o modêlo da ficha-súmula de que trata o art. 21, § 2. 0 , da Lei n.D' 4.154,
de 28 de novembro de 1962 (D.O. de 30).

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando que, nos têrmos do art. 21, § 2.°, da Lei n. O 4.154, de 28 de
novembro de 1962 (D.O. de 30) , "os tabeliães de notas e serventuários que exerçam função de notário público, federais ou estaduais, preencherão, em cada
caso, uma ficha-súmula de todos os elementos constantes da guia apresentada
pelo vendedor do imóvel, encaminhando-a à competente repartição lançadora do impôsto de renda, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao em que lavrada a respectiva escritura";
RESOLVE:
Aprovar, no interêsse da uniforme execução do serviço, o anexo modêlo da
ficha-súmula de que trata o referido mandamento legal, ficha que será confeccionada em cartolina branca, com o pêso de 180 (cento e oitenta) gramas a
metro quadrado, dimensões de 20 (vinte) centímetros de comprimento por 12
(doze) centímetros de largura, e dizeres inscritos a tinta preta.
Publique-se e cumpra-se.
a)

SCIPIONE MANDINA

Diretor
ORDEM DE SERVIÇO N.O DIR-63/3, EM 5 DE FEVEREIRO DE 1963
Aprova as fórmulas de "Declaração de Propriedade de Títulos ao Portador', ~
que se refere o art. 3.°, letras a e b, da Lei n. o 4 ..l.54, de 28 de novembro
de 1962 (D.O. de 30).

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando que a Lei n. O 4.154, de 28 de novembro de 1962 (D.O. de 30),
dispõe, em seu art. 3. 0 , letras a e b, que:
"Art. 3. 0 - As pessoas jurídicas sOmente deverão pagar os rendt:
mentos espeCificadOS nos incisos 3. 0 e 6.° do artigo 96 do Regulamento
a que se refere o art. 1.0 e na alínea a do art. 8.° desta lei:
a) mediante declaração de propriedade, em fórmula aprovada pela
Divisão do Impôsto de Renda, assinada pelo portador de título, quando
o rendimento fôr pago contra a apresentação dos próprios títulos ao
portador;
b) mediante declaração de propriedade, nos têrmos da alínea anterior, assinada por corretor de títulos, banco ou sociedade de crédito,
financiamento ou investimento que tenha os títulos em custódia, depósito ou penhor, quando os rendimentos forem pagos contra cupões de
títulos ao portador;"
RESOLVE:
Aprovar, em obediência a essas disposições legais, as inclusas fórmulas de
"Declarações de Propriedade de Títulos ao portador", em dois modelos, sendo
o primeiro relativo a "Ações ao Portador" (modêlo 1) e o segundo referente a
"Outros Títulos ao Portador" (modêlo lI), fórmulas que serão confeccionadas
em papel Super-Bond B.B., 16 quilos (52 gramas), côr amarelo canário (modêlo 1), e côr rosa claro (modêlo lI), nas dimensões de vinte e dois (22) por
trinta e três (33) centímetros, e dizeres invariáveis impressos, tipogràficamente,
a tinta preta.
Publique-se e cumpra-se.
a)

SCIPIONE MANDINA

Diretor
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nA

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE AÇÕES AO PORTADOR
(Lei n.O 4 154, de 28!l1'62 - artigo 3.°)

IDE~TIDADE DO PROPRIETÁRIO DOS TÍTULOS

socnmADE

EMISSORA

:'vlodêlo
DOS

Quatro vias

TÍTULOS

N.o de Insrrição __

N.o de Inscrição_
DÍ;'nomina~~ão __

Daf.auoNascimento ___ !_

Estado civiL_

Sede_

Enderêc;o ____ . __

Cidade __

Cidade _____________________ Estado ______ _
:>umero do Certificado de registro do capital na SUMOC, exibido à
fonte pagadora, quando se tratar de residente ou domicil iado no

Capital Social -

__ Estado.
Cr$ __ ._. __

Dividido

açr,es, do valfir Nominal Cr' __

__ __ Pref. e_ ..

exteriol' __

Repartição onde aprescuta sua declaração de rendimentos:

AÇÕES PREFERENCIAIS
Títulos

AÇÕES ORDINÁRIAS

Títulos

Quantidade
Ações

Numero

Numero

- ..

Títulos

Títulos

Quantidade
Ações

~·I--·······_~---

_. ___ Ord.

Repartição onde apresenta sua dcrlaraçãc de rendimentos:

~umero

Quantidade
Ações

Numero

-.~'-.-.

transporte

DATA

transporte

Total

transporte

DA ASSEMBLÉIA OU ATO
DISCRIMINAÇ,lo

QUE AUTORIZOU A

DO RE"DI~m"TO

Quantidade
de

~úmeros

Ações

Valor
por
Ação
Cr$

Total do
Rendimento
Cr$

;196..

DISTRIBUIÇÃO ABAIXO.

(Dividendos, Ações Novas, Bonificações e Outros)

A DESCO:-lTAR Cupões
ou
Dividendos

Total

RETE;';Ç.:\O :"iA FO\TTE
Vquido

Adicional
Impôsto
de Renda
28%

I

Restituível
Adicional
Lei n.O 4.154 : Leis 0.°8
5%
i 1. 474{2. 973

I

Total
dos

a
Pagar
Cr$

Desc(\nv~s

15';~

SOMA

Declaracfio feita por Corretores de Títulos, Banco ou Sociedade de
Crédito, Financiamento ou Investimento (Lei n.O 4154, de 28/11/62,
artigo 3.°, letra b)
~ome ____ .. __

Para os efeitos legais, declaro que são de minha propriedade cs
títulos ao portador acima discriminados.

Enderêço._ ....
Cidade _______ _

Assinatura do declarante
Documento de identidade:._

. Estado._._

Declaramos para os efeitos legais, e sob nossa rrsponsahilidade. que
os títulos acima discrimiu<ldo.c; ,'lão de propriedade de: _

Autentica{'ão da fonte pagadora do rendirnputo

..... __ de 196

Assinatura do declarante

Assinatura do responsável

OBSERVAÇÕES:
l. H e 2.1\ vias - Destinadas 3 fonte pagadora do rendi'IIlento, que anexará a 2.& via à guia de recolhimento do jmpôsto.
3.:' e 4.a vias - Entregues ao portador dos títulos que anexará a 3. 8 via à sua respectiva declaração de rendimentos. (I,ei n.o 4.154-, de
28-11-62, art. 13.0, § 3.°)
(Se o espaço para discriminação dos títulos não fôr suficiente, completar em fôlha :l part.e)
Modê!o aprovado pela Divisão do Impôs\o de Rcnda (O.S. N.o DIR - 63/3 de .5/2/63 - D.a. de 14/2/03)

1'r1ANUAL DO IMPôSTO DE RENDA NA FONTE - IV - 8

381

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE OUTROS TÍTUWS AO PORTADOR
RXCETUADAS AÇÕES
(Lei n.O 4.154, de 28/11/62 - artigo 3.°)
Modêlo II

VIA.
Quatro vias

IDENTIDADE DO PROPRIETÁRIO DOS TÍTULOS
N.o de Inscrição _______ __

SOCIEDADE EMISSORA DOS TíTULOS
N.O de Inscrição ___________________ _

Nome _____________ ..

Dcnominação ___ _

______ Datado Nascimento ___ .f_. _

Estado civiL_

Sede ___ _

I

E8Iado _______ _

Enderêço____ .

Cidade_

__ ___ ___ Estado ____ __
Cidade ____ _
Numem do Certificado de registro do capital na SUMOC, exibido à

Capital Social-o Cr$ ____ _

____ Dividido

fonte pagadora, qt;.ando se tratar de residente ou domiciliado no

em ___________ sções, do valor Nominal Cr$ __

exterior __ _

sendo _______________________ Pref. e ______ _

Reparticão onde apresenta sua declaração de rendimentos:

Repartição onde apresenta sua declaraçãc de rendimentos:

Ord.

(Discrimine pelos respectivos grupos de títulos provisórios ou múltiplos, se existentes)

NATUREZA
Debêntures, Partes Benefic\árias, ou de Fundador etc.

Números
de
Ordem

Série
----

I

------- - - - -

IMPÔSTO RETIDO

RENDIMENTO

Valor
Nominal
w

"

--

I

--

--

Cr$
-,--_._--

%

---

._ ...

Cr$
~-------_._-

I
I

i

I

I

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTO: ______ / ______ -'196 __
DISCRlMINAÇ.;;':O DO IWNDIM~,NTO
A DESCONTAR Cupões
Números
e
Outros

Debêntures
P. Beneficiárias e de
ll'undador

Valor
Unitário

Total do
Rendimento
Cr$

Impôsto
de Renda
28%

RETENÇÃO NA FONTE

Adicional
Lei n.O 4.154

5%

Adicional
Restituivel
Leis n .•
1.474/2.973

1.,%

Total
dos
Descontos

Liquido
a
Pagar
Cr$

1------- -I

SOMA

Declaraçi:o feita por Corretores de Títulos, Banco ou Sociedade de

Crédito, Financiamento ou Investimento (Lei n.0 4.154, de 28/11/62,

Para os efeitos legais, declaro que silo de minha propriedade os
títulos ao portador acima discriminados.

artigo 3.°, letra b)

Nome ___________ _
Enderêço __ _
Cidade __ _

Ass inatura do declarante
Documento de identidade: ______ _

____ _____Estado __ _

Declaramos para os efeitos legais, e sob nossa responsabilidade, que
os títulos acima discriminados são de propriedade de: _______ _
Autenticaç-,ão da fonte pagadora do rendimento
__________ enL ___ dc_

Assinatuf3. do declarante

de lUü ___ .
Assinatura do responsável

OBSERVAÇÕES:
La. e 2.11. vias ~ Destinadas à fonte pagadora do rendimento, que anexará a 2.11. via à guia de recolhimento do impôsto.
3."' e 4.& vias - Entregues ao portador dos títulos que anexará a 3. a via:1 sua. respectiva declaração de rendimentos. (Lei n.O 4.154, de
28-11-62, art. 13, § 3.°)
(Se o espaço para discriminação dos títulos não fôr suficiente, completar em fôlha à parte)
Modêlo aprovado pela Divisão do Impôslo de Renda (O.S. N.o DIR - &,.1/3 de 5/2/63 - D.a. de 14/2/63)
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ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR-63/5, EM 14 DE FEVEREIRO DE 1963

Disciplina a correção monetária do ativo imobilizado das pessoas jurídicas (artigo 101 do Regulamento do Impôs to de Renda) no biênio 1963-1964.

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições,
Considerando que o Conselho Nacional de Economia, cumprindo atribuições
conferidas pelo art. 57 da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958, nos têrmos
da Resolução n.O 3, de 24 de janeiro de 1963, comunicada a esta Divisão pelo
Ofício n.O SCP/125, de 25 do mesmo mês, fixou novos coeficientes para a correção monetária dos valôres do ativo imobilizado das firmas e sociedades;
Considerando que foram estabelecidos pela referida Resolução coeficientes
de 1,49 para imóveis e 1,64 para equipamentos industriais e todos os demais
componentes do ativo imobilizado, destinados a retificar os anteriormente aprovados pelas Resoluções n."" 1 e 2, de 29 de janeiro de 1959 e 13 de dezembro
de 1960, respectivamente, do mesmo Conselho;
DETERMINA:
Aos Senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de
Renda que observem e façam cumprir as seguintes instruções:
I - As firmas ou sociedades poderão corrigir a tradução monetária do
valor original dos bens do seu ativo imobilizado (atualização), até o limite das
variações resultantes da aplicação de coeficientes multiplicadores estabelecidos
pelo Conselho Nacional de Economia, para aumento obrigatório do seu capital.
H - Entende-se por valor original dos bens do ativo imobilizado a importância em moeda nacional, constante da contabilidade, pela qual aquêles tenham sido adqUiridos pela firma ou sociedade, ou a ela incorporados. Nos casos de
despesas ou valôres expressos em moeda estrangeira, a conversão para a moeda
nacional será feita à taxa vigente na época da aquisição ou incorporação, e, se
essa taxa não fôr conhecida, será adotada a taxa média do respectivo ano.
IH - Durante o biênio 1963-1964 vigorarão os seguintes coeficientes- multiplicadores, de acôrdo com a Resolução n.O 3, de 24 de janeiro de 1963:
a) para todos os componentes do ativo imobilizado, excetuados os bens
imóveis:
índice único, até e inclusive 1938
29,63
1939
28,95
1940
27,36
1941
23,48
1942
19,83
1943
16,65
1944
14,81
1945
12,76
1946
11,17
1947
lü,48
1948
9,58
1949
8,66
1950
7,76
1951
6,38
1952
5,69
1953
5,02
1954
3,87
1955
3,41
1956
2,97
1957
2,51
1958
2,55
1959
2,10
1960
1,98
1961
1,45
1962
1,00
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b) para os imóveis compreendendo o valor do terreno e benfeitorias, inclusive prédios:
índice !único, até e inclusive

1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

19,18
18,60
18,01
15,88
12,01
11,23
10,65
9,67
8,14
6,97
6,93
6,39
6,00
5,42
5,04
4,46
3,68
3,10
2,71

2,32
2,22
1,80
1,79
1,36
1,00

IV - Os coeficientes multiplicadores referidos no item anterior vigorarão
até 31 de dezembro de 1964.
V - A correção poderá ser efetuada a qualquer tempo e os novos valôres do ativo imobilizado vigorarão até nova correção pela firma ou sociedade.
No caso da correção ser inferior aos limites máximos permitidos, poderá a
firma ou sociedade efetuar, a qualquer tempo, nova correção, observados os
limites vigentes à época de sua realização.
DA CORREÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
VI - As correções, enquanto estiverem em vigor os coeficientes a que alude
o item III desta Ordem de Serviço, serão baseadas nos bens do ativo imobilizado constantes do balanço ou balancete levantado a 31 de dezembro de 1962.
VII - Serão deduzidas do valor de aquisição ou incorporação dos bens do
ativo imobilizado, em cada ano, antes de se proceder a correção:
a) a parcela correspondente a auxílios e subvenções, ou outros recurso.s
públiCOS não exigíveis, recebidos pela firma ou sociedade para auxílio específico
na realização do ativo;
b) a parcela correspondente ao saldo devedor do empréstimo tomado no
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, salvo se a firma ou a sociedade acordar com êsse Banco a correção simultânea do saldo devedor do empréstimo, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo;
c) a parcela correspondente ao valor dos bens baixados, física e contàbilmente, até a data da correção;
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VIII - Apurado o líquido do ativo imobilizado, em cada ano, passível de
correção, o seu valor será multiplicado pelo respectivo coeficiente, obtendo-se,
assim, a nova tradução monetária. A variação do valor dos bens do ativo imobilizado será a diferença entre aquêle líquido e sua nova tradução monetária.
DA CORREÇÃO DOS FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO OU DE DEPRECIAÇÃO
IX - Serão deduzidas do valor dos fundos de amortização ou de 'depreciação, ou das amortizações ou depreciações diretas, antes de se proceder a
correção:
a) a parcela correspondente à amortização ou depreciação dos bens adquiridos com auxílios e subvenções, ou outros recursos públicos não exigíveis, recebidos pela firma ou sociedade para auxílio específico na realização do ativo;
b) a parcela correspondente a amortização ou depreciação dos bens adquiridos com empréstimo tomado no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, na proporção do saldo devedor existente a 31 de dezembro de 1962, salvo
se a firma ou sociedade acordar com êsse Banco a correção simultânea do saldo
devedor do empréstimo, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo;
c) as parcelas correspondentes às amortizaçôes ou depreciações, em cada
ano, dos bens baixados física e contàbilmente.
X - Obtido o valor líquido dos fundos de amortização ou de depreciação,
ano a ano, também passível de correção, processar-se-á esta, mediante a aplicação, em cada ano, dos coeficientes multiplicadores correspondentes. A variação será a diferença entre o valor dos fundos de amortização ou de depreciação e sua nova tradução monetária.
DO AUMENTO LíQUIDO DO ATIVO E COMPENSAÇÕES DO PASSIVO
XI - Da diferença entre as variações de que tratam os it:ms VIII e X,
serão deduzidas, para obtenção do aumento líqUido do ativo:
a) as correções monetárias ou reavaliações efetuadas anteri:Jrmente;
b) a critério da firma ou sociedade, os prejuízos contabilizados até o balanço de 1962, inclusive, desde que inexistam fundos de reserva ou lucros em
suspenso, de acôrdo com o artigo 43, § 3.°, do Regulamento aprovado com o Decreto n.O 47.373, de 7 de dezembro de 1959.
XII - Serão ainda deduzidas, obrigatOriamente, da diferença de que trata
o item XI, de modo que o aumento do valor do ativo imobilizado fique total ou
parcialmente compensado pelo aumento do valor do passivo resultante da correção do saldo das dívidas contraídas para inversão no ativo imobilizado, as
seguintes parcelas:
a) as variações cambiais no saldo devedor de empréstimo em moeda estrangeira;
b) as variações decorrentes das opflrações a que se refere o art. 16 da Lei
n.O 2.973, de 26 de novembro de 1956;
c) as correções no saldo devedor de empréstimo do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, nos casos previstos na parte final da alínea b
do item VII.
DO AUMENTO DO CAPITAL E CORREÇõES DO PASSIVO
XIII - A diferença entre as variações referidas nos itens XI e XII constitui o valor líquido apropriável para o aumEnto do capital da firma ou sociedade.
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XIV - Para a correção do saldo devedor de empréstimos referidos no
item XII, aplicados na aquisição de bens do ativo imobilizado, serão registradas
as diferenças em moeda nacional apurada a 31 de dezembro de 1962:
a) da variação cambial do saldo da dívida em moeda estrangeira convertida à taxa de câmbio aplicável para a liquidação do empréstimo naquela data;
b) da variação do saldo da dívida, pela aplicação de índices de escala móvel previstos no contrato, naquela mesma data, nos casos de operações a que
se refere o art. 16 da Lei n.o 2.973, de 26 de novembro de 1956;
c) do nôvo montante do saldo da dívida, naquela mesma data, para com
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, se o contribuinte acordar com
êsse Banco a correção do valor do saldo da dívida aos mesmos coeficientes
aplicados na correção do ativo adquirido com a utilização do empréstimo.
DISPOSIÇÕES DIVERSAS
XV - O montante da correção não será, em tempo algum, computado
para os efeitos das depreciações ou amortizaçõEs p:revistas na legislação do impôsto de renda, ficando a pessoa jurídica obrigada a destacar na sua contabi·
lidade o registro do valor original dos bens e o montante das ~orreções.
XVI - É facultado ao contribuinte realizar a correção dos valôres contabilizados, até o limite do aumento líquido do ativo a que se refere o item XI.
XVII - Ao valor líquido a que alude o item XIII corresponderá obrigatoriamente o aumento, em igual importância, do capital da firma ou sociedade.
A fração do valor nominal de ações poderá ser mantida em conta especial do
passivo não eXigível, até a correção seguinte.
XVIII - O aumento líquida do ativo imobilizado a que se refere o item XI
será contabilizado, permanentemente, em conta especial do ativo, sob o título
"Correções Monetárias", ou semelhante, a qual, a exemplo das contas representativas das correções ou reavaliações efetuadas na conformidade da legislação anterior, só poderá ser alterada:
a) no caso de nova correção;
b) para registrar a baixa ou a mutação de bens do ativo imobilizado que
tenha sido objeto de correção.
XIX - Nos casos previstos na alínea b do item anterior, a baixa ou a
mutação será registrada parte na conta de registro do valor original do bem
e parte na conta de correção monetária, tendo em vista o ano em que o bem
foi adqUirido ou incorporado à firma ou sociedade e as correções ou reavaliações efetuadas até a data da baixa ou redução do valor do bem.
XX - Os benefícios previstos nesta Ordem de Serviço só aproveitam às
pessoas jurídicas que não tiverem débito de impôsto de renda vencido na data
da assembléia-geral que aprovar o aumento do capital, no caso de sociedades
por ações, na data da alteração do contrato social, das demais sociedades; ou
na data da contabilização do aumento do capital, se se tratar de firma individual.
XXI - A falta de integralização do capital da firma ou sociedade não
impede as correções previstas nos itens precedentes, mas o aumento líquido de
ativo que dela resultar não poderá ser aplicado na integralização de ações ou
quotas de capital anterior.
DO IMPôSTO E DO SEU RECOLHIMENTO
XXII - Os aumentos de capital realizados na conformidade desta Ordem
de Serviço estão sujeitos unicamente ao impôs to de renda na fonte, à razão de
10% (dez por cento), como ônus da pessoa jurídica.
XXIII - Para efeito de apuração do lucro tributável nas firmas ou sociedades, não será admitido como dedução o impôsto a que se refere o item anterior.
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XXIV - O impôsto de que trata o item XXII será recolhido à repartição
competente por meio de guias, instruída a primeira delas com um demonstrativo
dos cálculos e lançamentos contábeis efetuados e cópia da ata da assembléiageral ou do instrumento de alteração do contrato social, conforme o caso.
XXV - Se da correção não resultar aumento de capital, a firma ou sociedade submeterá à competente Repartição do Impôsto de Renda, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, contados da data dos registros contábeis, demonstrativos dos
cálculos e registros efetuados.
XXVI - O recolhimento do impâsto referido no item XXII poderá ser feito
em 12 (doze) prestações iguais, mensais e sucessivas, devendo a primeira prestação ser recolhida dentro de 30 (trinta) dias, contados:
a) da data da realização da assembléia-geral de acionistas que aprovar o
aumento de capital, no caso de sociedade por ações, independentemente do arquivamento da respectiva ata;
b) da data da alteração do contrato social, no caso de outras sociedades,
independentemente do registro dessa alteração;
c) da data da contabilização do aumento de capital, no caso de firma individual.
XXVII - Admitir-se-á o atraso no recolhimento das prestações restantes,
até 4 (quatro) meses, mediante o pagamento da multa regulamentar; atraso
maior importará na perda dos benefícios, salvo nos casos de absoluta impossibilidade de pagamento, a juízo exclusivo do Ministro da Fazenda, que poderá
autorizar a redução da correção e do reajustamento do capital na proporção do
impôsto que já houver sido pago.
XXVIII - A falta do pagamento da primeira prestação dentro do prazo
fixado, ou a inobservância dos demais dispositivos constantes dos itens anteriores, importará na cobrança do impôsto devido pela pessoa jurídica, pelas
pessoas físicas ou na fonte, segundo as taxas normais.
XXIX - Não sofrerão nova tributação, proporcional e complementar, ou
na fonte, os aumentos de capital das pessoas jurídicas, mediante aumento do
valor do ativo decorrente dos aumentos de capital realizados nos têrmos dos
itens precedentes por sociedades das quais sejam acionistas ou sócios, bem
como as ações novas ou quotas distribuídas em virtude daqueles aumentos
de capital.
XXX - O recolhimento do impôsto pela pessoa jurídica, na conformidade
dos itens anteriores, exime do pagamento de qualquer outro impôsto, sôbre
os mesmos rendimentos, os acionistas ou sócios das sociedades e os titulares
das firmas que os tenham distribuído.
XXXI - Aplicar-se-á também o disposto no item anterior aos acionistas
ou sócios de sociedades e aos titulares de firmas isentas do impâsto de renda,
desde que seja efetuado o recolhimento do impôsto previsto no item XXII.
DISPOSIÇÕES FINAIS
XXXII - Os documentos referidos no item XXIV devem ser apresentados à competente repartição do impôsto de renda com os demonstrativos dos
cálculos, de acôrdo com os modelos anexos (Quadros 1 e 2 e Quadros Auxiliares 3, 4 e 5), e cópias autenticadas dos lançamentos no "Diário", com a indicação da data e páginas do referido livro, relativos às correções do ativo, aumento do capital e correções do passivo, referidas no item XIV, letras a, b e c
desta Ordem de Serviço.
a)

SCIPIONE MANDINA

Diretor
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N.o 1
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(ANEXO

A O.S. 5/63)

NOVA TRADUÇÃO MONETÁRIA DO VALOR ORIGINAI, DO ATIVO IMOBILIZADO
(Lei n.O 3.470, de 28/11/58)
__ / __ / __
Realizada em: 1) Data da Assembléia...............
2) Data da alteração do contrato social. __ / __ / __
3) Data da contabilização do aumento .. __ / __ 1__
CONTA:

19 __

19 __

19 __

19 __

19 __

1962

Total

Ano da contabilização (aquisição e amortização ou depreciação) Coeficientes
multiplicadores .....................
ATIVO IMOBILIZADO
DE CORREÇÃO

PAssíVEL

I - Valor de aquisição ou incorporação (original) ......... .... .
II -- Menos: Baixas (dadas em relação
ao ano de aquisição) .........
III - Diferença .....................
MENOS:
IV - Auxílios e subvenções ..........
V - Saldo devedor de empréstimo do
RNDE não reajustado .......
VI-Soma .................... ... .
VII -- Ativo imobilizado sujeito a correção (VI menos III) ..........
AMORTIZAÇÕES OU DEPRECIAÇÕES
CORRESPONDENTES
VIII - Valor contabilizado anualmente.
MENOS:
IX - Relativas aos bens baixados até
a data desta correção ........
X - Referentes aos bens adquiridos
com auxílios e subvenções ....
XI - Alusivas aos bens cuja aquisição
fôr imputada ao saldo do empréstimo do BNDE não reajustado .....................
XII -Soma ........................
XIII·· - Amortizações ou depreciações
sujeitas a correção (VIII menos
XII) .......................
XIV -VALOR LíQUIDO DO ATIVO
A SER CORRIGIDO (VII
Menos XIII) ................
XV - NOVA TRADUÇÃO MONET ÁRIA (XIV multiplicado
pelos coeficientes) ...........
XVI - VARIAÇÃO - anterior à obtenção do líquido utilizável no
aumento de capital (diferença
XV menos XlV) ............
OBSERVAÇÕES:
1)
A correção do ativo imobilizado será efetuada pela aplicação do respectivo coeficiente de correção, ao aumento do ativo imobilizado. Do referido
aumento anual, demonstrado pela contabilidade da firma ou sociedade, serão
deduzidos:
a) os bens baixados, ou a diferença de valor no caso de permuta até a
data desta correção (as reduções de ativo, para efeito de aplicação dos coe-
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ficientes de correção, serão feitas no ano em que o bem tenha sido adquirido
ou incorporado à firma ou sociedade, e não no ano do registro da baixa ou
mutação) ;
b) a importância igual ao montante dos auxílios ou subvenções específicos recebidos em cada ano (se o aumento de ativo no ano do recebimento
do auxílio ou subvenção fôr inferior àquele montante, a diferença será deduzida nos anos seguintes ou anteriores);
c) a importância igual ao saldo devedor de empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, nos anos e no montante da utilização do
empréstimo (as amortizações efetuadas até a data do balanço que servir de
base à correção, serão abatidas nas utilizações do primeiro ano, até o seu montante e, sucessivamente, nos anos seguintes de utilização).
2) A correção dos fundos de amortização ou de depreciação será efetuada pela aplicação do respectivo coeficiente de correção ao montante da quota
de depreciação ou amortização, anualmente contabilizada. Da quota anualmente contabilizada serão deduzidos:
a) os lançamentos a débito d03 fund.os de amortização ou de depreciação,
referentes aos bens que tenham sido baixados do ativo imobilizado, até a data
desta correção (essas importâncias poderão ser distribuídas em parcelas iguais
nos anos decorridos entre a aquiSição ou incorporação do bem e a sua baixa) ;
b) uma parte da quota de amortização ou de depreciação anualmente
contabilizada, correspondente à parcela do ativo imobilizado não sujeita a correção (essa parcela não poderá exceder, em cada ano, da mesma proporção existente entre a parcela do ativo não passível de correção e o total do ativo mobilizado, pelos valôres originais).
3) A variação das amortizações ou de depreciações não será contabilizada.
QUADRO

(ANEXO À

N.o 2

O.S.

N.o 5/63)

NOVA TRADUÇÃO MONETÁRIA DO VALOR ORIGINAL DO ATIVO Il\IOBlLIZADO
(Lei n.O 3.47ü, de 28/11/.';8)
APURAÇÃO
ATIVO

FINAL

IMOBILIZADO

PASSÍVEL DE

CORREÇÃO

I - Variação anterior à obtenção do líquido utilizável no aumento
de capital (XVI do Quadro I):
CONTAS:
A) _________________________ .. ___ . _______________ _

B) _____________________________________________ _
C) _____________________________________________ _

D) _____________________________________________ _
E) _____________________________________________ _
F) _____________________________________________ _

Z) _____________________________________________ _
SO]\f A (1) - __________________________________ _
l\IE;'i;OS:
II - Correções monetárias ou reavaliações anteriores ..... .
III - Prejuízos eontabilizados até o balanço encerrado em 1962.
IV - Variações cambiais no saldo devedor de empréstimos em
. . . . . . .. . ...
moeda estrangeira....... . . . . . . .
V - Correções a que se refere o artigo 16 da Lei n.O 2.973, de
26/11/.56............. . . . .......
. .. '
VI- Correções no saldo devedor de empréstimo do BNDE ..... .
VII - Soma (itens II a VI)........ . . .
. ....... .
VIII - Variação apropriável para o aumento do capital da firma
ou sociedade (diferença I menos VII) ..... .
IX - Aumento de capitaL............
. .. .
X _. Fração transferida para a próxima correção ..

Cr$
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AUXILIAR

N.o 3

RECURSOS

389
Â O.S.

(ANEXO

PÚBLICOS

E

EMPRÉSTIMOS

DO

5/63)

BNDE

Auxílios Subvenções e Outros Recursos Públicos
Não Exigíveis Recebidos pela Firma ou Sociedade
ANO

ORIGE;\I

EMPRÉSTIMOS DO

BNDE

NÃO

t:<

ESP(~CIE

E

CRUZEIROS

CORRIGIDOS

Movimento do Empréstimo: Cr$

Anos da Utilização do Principal
.~

~

UTILIZAÇÃO

ANO

SALDO

.

SALDO

DEVEDOH

A

DEDUZIR ~A

AMOR-

ANO

TIZAÇ"~O

DO EMPRÉSTIMO

--~-

- ----

--- --_.

(AUXILIAR DO

CORllEÇÃO

DO

ATIVO

AMORTIZAÇÃO

IMOBILIZADO

I

SALDO
DEVEDOR
A DEDUZIR

I

-

----

QUADRO

'

UTILIZAÇÃO
DO EMPRÉSTIMO

ANO

DEVEDOR

1,

ITENS

-

IV E

V).

-

-~-

..

-

-
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(ANEXO 10.8. N.· 516:1

QUADRO AUXILIAR N .• 4

RETIFICAÇÃO ANUAL DOS FUNDOS DE DEPRECIAÇÃO OU AMORTIZAÇ.:i:O
(Débitos correspondentes ,\ baixa dos bens)

DISTRIBUIÇÃO PELOS ANOS DECORRIDOS DA
AQUISIÇÃO DOS BENS ATE SUA BAIXA

ANOS

CONTAS DO
ATIVO
IMOBILIZADO

[AQl!isiÇ,:o

Ido

1-'

Bem

1~.

19

I
-I'

I

1~).

I Itl [ l!) .. !. 19 . II la i 1!1 . .i 1!1. i. li!
i

I

'

-I .-- .' [-- "l'~-!-'-I-'
I

i

!

!
I

!

I

I

HI ..

I Total

.: ~-I"-

i

I
I
I

I
I

i

I

i

I

I

I

I

I

TOT.AL DAS DEDUÇOES Al'iUAIS ..

I

I!
i

I

I

-.--~----l-II-

I

I

I

I

I

I

--rl-- --I-iI

I

!

(Auxiliar do Quadro 1, item IX).

QUADRO AUXILIAR N." 5

(ANEXO À O.S. N.• 5163)

PARCELA DA QUOTA ANUAL DE AYlORTIZAÇÃO CORRESPONDENTE A BENS NÃO CORRIGIDOS

ANO

TOTAL DO ATIVO PARCELA NXO RELAÇ.:\.O
DEPRECIAÇ.:\.O
, RELAÇÃO DE (4)
IMOBILIZADO 31·12 COR1=tIGIDA
3/2
CONTABILIZADA DO ANO SOBRE O VALOR DE (5)

(Auxiliar do Quadro I, itens X c XI).
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ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR 63/16, EM 16 DE SETEMBRO DE 1963
Altera a O.S. n.O DIR 63/5, sôbre a correção monetária dos valôres do ativo
imobilizado das pessoas jurídicas, no exercício de 1963 (art. 101 do Regulamento).

o

Diretor da Divisão do Impõsto de Renda, no uso das suas atribuições,
Considerando que o Conselho Nacional de Economia, no cumprimento do
disposto no art. 79 da Lei n.o 4.242, de 17 de julho de 1963, procedeu à revisão
dos coeficientes anteriormente estabelecidos para a correção monetária do ativo
imobilizado das firmas e sociedades, nos têrmos do art. 57 da Lei n.o 3.470, de
28 de novembro de 1958, que vigorariam no biênio 1963/1964;
Considerando que os novos coeficientes, estabelecidos na Resolução n.O 5,
de 16 de agôsto último, do referido Conselho, publicada no Diário Oficial (Seção
I - Parte 1) de 28 de agôsto de 1963, página 7.531, vigorarão até 31 de dezembro dêste ano, devendo se processar anualmente a revisão dêsses coeficientes, conforme dispõe o art. 79 da Lei n.o 4.242, citada;
Considerando que foi estabelecido um tipo unitário de índices, sem diferenciações quanto à natureza dos bens, tornando possível a generalização da
sua aplicação, como corretivo de valôres em função da depreciação monetária;
RESOLVE:
I - Durante o ano de 1963 vigorarão os seguintes coeficientes multiplicadores, para a correção monetária do ativo imobilizado das firmas e sociedades,
em substituição aos coeficientes indicados na Ordem de Serviço n.O DIR 63/5,
de 14 de fevereiro de 1963, aplicando-se os novos coeficientes também a terrenos e benfeitorias:
ANO

Coeficiente

1938 ...... .
1939 ...... .
1940 ...
1941. .. ..
1942 ..... ..
1943 ...... .
1944 ..... ..
1945 ....... .
1946 ...... .
1947 ...... .
1948 ...... .
1949 ....... .
1950 ..... ..
1951. ...... .
1952 ....... .
1953 ....... .
1954 ....... .
1955 ....... .
1956 ...... .
1957 ....... .
1958 ..... .
1959 ...... .
1960 ...... .
1961. ...... .
1962 ....... .

35,24
35,24
33,91
31,53
27,65
23,64
2D,H!

17,28
14,98
13,31
12,14
11,23
10,15
8,85
7,75
6,76
5,67
4,77

3,98
346
;Ú3
~,49

1,94
1,43
1,00

H - Revogado o disposto nos itens IH e IV da Ordem de Serviço referida
no item anterior, continuam em vigor as demais disposições, não alteradas por
esta Ordem de Serviço.
a)

OCTAVIO PRADO FILHO
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ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR 63/20, EM 15 DE SETEMBRO DE 1963

Normas para a execução dos serviços de cobrança do empréstimo compulsório
(art. 72 da Lei n.O 4.242, de 17 de julho de 1963).

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições
legais, e,
Considerando que a cobrança do empréstimo compulsório instituído nos
têrmos do art. 72 da Lei n.o 4.242, de 17 de julho de 1963, foi regulamentada
pelo Decreto n.O 52.314, de 31 do mesmo mês;
Considerando que são extensivas a êsse empréstimo compulsório as disposições da legislação do impôs to de renda que lhe foram aplicáveis (art. 14 do
Regulamento baixado com o Decreto citado);
Considerando que à DIR incumbe expedir instruções aos seus órgãos delegados. para a execução dos serviços de cobrança daquele empréstimo compulsório;
RESOLVE:
I - Nos casos de lançamento do empréstimo compulsório com base nas
declarações de pessoas físicas, excluídos os rendimentos do trabalho classificáveis na cédula "C", a emissão dos documentos de cobrança (notificações,
recibos, etc.) obedecerá às mesmas normas observadas nos trabalhos de lançamento do impôsto de renda;
II - As quotas do lançamento do empréstimo compulsório, em número de
três (3), terão vencimentos, preferencialmente, em outubro, novembro e dezembro, sendo arredondadas, de modo que nenhuma delas tenha fração inferior
a Cr$ 100 (cem cruzeiros);
III - No cálculo do total do empréstimo compulsório, a ser lançado ou
descontado na fonte, será abandonada, relativamente a cada subscritor, a fração
inferior a Cr$ 100 (cem cruzeiros);
IV - Na arrecadação do empréstimo compulsório através de retenção nas
fontes pagadoras, mensalmente, sôbre rendimentos do trabalho classificáveis
na cédula "C", segundo a tabela prevista no artigo 5.° do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 52.314, de 31 de julho último, serão utilizados os recibos
e as guias de recolhimento do impôsto de renda devido na fonte, sôbre salários,
com aposição do carimbo próprio, conforme estabelece o artigo 13 do mesmo
Regulamento;
V - Nos demais casos de recolhimento do empréstimo compulsório mediante retenção nas fontes pagadoras, nos têrmos do artigo 3.° do mencionado
Regulamento, serão observadas as mesmas normas vigentes para a arrecadação do impôsto de renda, sôbre os respectivos rendimentos, com a utilização
dos recibos ou guias de recolhimento do impôsto, aos quais também deverá ser
apôsto o carimbo próprio, a que se refere o item IV;
VI - A fonte pagadora (empregador), nos casos de que trata o item IV,
indicará no verso da guia de recolhimento, ou em fôlha complementar anexa,
quando o espaço da guia fôr insuficiente, ou nomes completos dos beneficiários, o respectivo rendimento e a quantia do empréstimo compulsório de cada
um dêles;
VII - O desconto do empréstimo compulsório, pelas fontes, sôbre rendimentos do trabalho classificáveis na cédula "e", terá por base a remuneração
total de cada mês, abrangendo quaisquer proventos ou vantagens pagos, sob
qualquer título e forma contratual, pelos cofres públicos federais, estaduais
ou municipais, pelas entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista,
pelas firmas e sociedades ou por particulares, nos têrmos do artigo 5.° e seu
§ 1.0 do Regulamento do Impôsto de Renda;
VIII - Na expressão "rendimentos do trabalho classificáveis na cédula C",
a que alude o item VII, não se incluem as diárias e as ajudas de custo pagas
pelos cofres públicos e as que forem pagas por entidades privadas, quando
destinadas à indenização de gastos de viagens de instalação do beneficiário e
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da sua família em localidade diferente daquela em que residia, bem como as
diárias do comparecimento pagas pelos cofres públicos, exceto as percebidas
pelos membros de órgãos administrativos de deliberação coletiva, parcelas que,
nos têrmos da legislação do impôsto de renda em vigor, não constituem rendimentos tributáveis na cédula em referência;
IX - Do rendimento bruto de cada mês, a que se refere o item VII, pago
ou creditado, serão deduzíveis as quantias relativas às contribuições para constituição de fundos de beneficência e ao impôsto sindical;
X - Os rendimentos do trabalho classificáveis na cédula "C", quando pagos
acumuladamente, serão considerados nos meses a que se referirem, excluídas
as parcelas correspondentes a períOdo anterior ao mês de agôsto de 1963;
XI - Nos casos de pagamentos ou créditos de remuneração pro-labore
ou de honorários a titular de firma individual, sócios, diretores ou conselheiros
de sociedades, bem como de gratificação a empregados, em quantias superiores aos
limites estabelecidos na legislação do impôsto de renda, considerar-se-á classificável na cédula "C" apenas a importância que não exceder àqueles limites;
XII - Quando houver pagamentos fracionados de vencimentos ou de salários ou remuneração constituída de parte fixa e parte variável, o desconto do
empréstimo compulsório será efetuado, mensalmente, sôbre a totalidade do rendimento referente a cada mês, a partir de agôsto de 1963;
XIII - Se a pessoa física perceber rendimentos do trabalho classificáveis
na cédula "C", de mais de uma fonte pagadora, a importância mensal do empréstimo compulsório será calculada pela aplicação da tabela prevista no artigo
5.° do Regulamento que disciplina a matéria, tomando-se por base a soma dos
rendimentos mensais percebidos de tôdas as fontes;
XIV - Na hipótese do item XII o beneficiário indicará a cada uma das
fontes a parcela do empréstimo compulsório que deverá ser descontada;
XV - A pessoa física que, omitindo o fato de perceber rendimentos do
trabalho classificáveis na cédula "O", de mais de uma fonte pagadora, contribuir para o empréstimo compulsório mediante o recolhimento de importânCia
mensal inferior à legalmente devida, ficará sujeita às penalidades previstas
no RegUlamento do Impôsto de Renda, para os casos de evidente intuito de
fraude, consoante o disposto no § 3.° do artigo 7.0 do Regulamento aprovado
pela Decreto n.o 52.314, de 31 de julho último;
XVI - Quando o sócio ou diretor ou conselheiro de sociedade, titular de
firma individual, o empregado ou o funcionário auferir num mês quantia superior ao limite de Cr$ 73.749 (setenta e três mil, setecentos e quarenta e nove
cruzeiros), em virtude do acréscimo de vantagens periódicas, tais como gratificação natalina (13.° salário), gratificações de balanço (semestrais e anuais),
percentagem nos lucros e semelhantes, somente ficará sujeito ao empréstimo
compulsório sôbre a importância total auferida naquele mês, se a soma dos
seus honorários ou da sua remuneração básica com a quota mensal correspondente àquelas vantagens exceder o referido limite;
XVII - Nos casos de arrecadação nas fontes, correspondente aos rendimentos do trabalho classificáveis na cédula "C", o recolhimento do empréstimo
compulsório será feito às repartições próprias durante o mês seguinte ao do
pagamento ou crédito do rendimento;
XVII - Quando se tratar de pagamento feito por filiais ou agências de
firma ou sociedade com sede em lugar diverso, no Brasil ou no estrangeiro, o
recolhimento do empréstimo compulsório será efetuado às repartições arrecadadoras do local de cada uma das fontes;
XIX - As pessoas físicas somente ficarão sujeitas ao empréstimo compulsório, mediante lançamento na forma do artigo 4.° do Regulamento baixado
com o Decreto n. O 52.314, de 31 de julho último, se a sua renda bruta anual,
apurada de acôrdo com o artigo 19 do Regulamento do Impôsto de Renda
(Decreto n. o 51.900, de 10-4-1963), diminuida do rendimento líquida da cédula
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"C", ultrapassar o limite de Cr$ 884.000 (oitocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) ;
XX - As fontes pagadoras fornecerão aos subscritores documento comprobatório da retenção, isento de sêlo, podendo ser expedido um só comprovante
anual, com todos os elementos identificadores dos recolhimentos mensais, nos
casos de empréstimo compulsório sôbre rendimentos do trabalho classificáveis
na cédula "C".
a.l
OCTAVIO PRADO FILHO
Publique-se e cumpra-se.
ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR 64/4, EM 14 DE FEVEREIRO DE 1964
Altera a O.S. n. O DIR 63/16, sôbre a correção monetária dos valôres do ativo
imobilizado das pessoas jurídicas, no exercício de 1964 (art. 101 do Regulamento).

O Diretor da Divisão do Impõsto de Renda, no uso das suas atribuições,
Considerando que o Conselho Nacional de Economia, no cumprimento do
disposto no art. 79 da Lei n. O 4.242, de 17 de julho de 1963, procedeu à revisão
dos coeficientes anteriormente estabelecidos para a correção monetária do ativo
imobilizado das firmas e sociedades. nos têrmos do art. 57 da Lei n. o 3.470, de
28 de novembro de 1958;
Considerando que os novos coeficientes, estabelecidos na Resolução n.O 1
de 29 de janeiro último, do referido Conselho, comunicada a esta Divisão pelo
ofício n. O SCP/128, de 30-1-64, do C.N.E. (Proc. SC-28.077/64), vigorarão até
31 de dezembro dêste ano, devendo se processar anualmente a revisão dêsses
coeficientes, conforme dispõe o art. 79 da Lei n.o 4.242, citada;
Considerando que foi estabelecido um tipo unitário de índices, sem diferenciações quanto à natureza dos bens, tornando possível a generalização da
sua aplicação, como corretivo de valôres em função da depreciação monetária;
RESOLVE:
I - Durante o ano de 1964 vigorarão os seguintes coeficientes multiplicadores. para a correção monetária do ativo imobilizado das firmas e sociedades, em substituição aos coeficientes na Ordem de Serviço n. O DIR 63/16, de
16 de setembro de 1963, aplicando-se os novos coeficientes também a terrenos
e benfeitorias:
ANO

1938 ...... .
1939 .... .

1940 ..
1941. .
HJ42 ..... .
lV43 ... .
19H .... .

1945 ...... .
1946 ...... .

1947 ...... .
1948 ...... .
HJ49 ...... .
1950 ..
1951. ..... .

1952 .... .
1953.

195<1 ..
19,55 .... ..
195G ... ..
19.57 ...... .
1958 ....... .
1959 ...... .

1960 ...... .
1961 ....... .

1962 ....... .

H)63 .. .

Coeficiente
85,53
85,53
76,53
69,24

58,16
48,47
42,76

36,35
31,61
29,67
27,43

25,07
22,03

18,40
16,71
14,54

11,18

9,89
8,31
'i 38

Ú8

4,77
3,64
2,63
1,72
1,00
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Ir - Continuam em vigor as demais disposições não alteradas por esta
Ordem de Serviço.
a)

OCTAVIO PRADO

FILHO

ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR 64/6, EM 11 DE MARÇO DE 1964
Ajusta as tabelas para o cálculo do empréstimo compulsório.

O Diretor da Divisão do Impõsto de Renda, no uso das suas atribUições,
Considerando que o artigo 12 do Regulamento para a cobrança do empréstimo compUlsório instituído na Lei n.O 4.242, de 17 de julho de 1963, aprovado
pelo Decreto n.o 52.314, de 31 do mesmo mês, estabelece que nos exercícios de
1964 e 1965, as tabelas para o cálculo do montante do empréstimo compulsório
serão ajustadas na mesma proporção da alteração que ocorrer no salário mínimo;
Considerando que, os valôres dos salários mínimos em vigor nas várias
regiões do País foram aumentados, conforme o Decreto n.O 53.578, de 21 de
fevereiro do corrente ano, publicado no D.O. da União de 24 do mesmo mês;
Considerando que o maior salário mínimo passou de C'r$ 21.000 (vinte e
um mil cruzeiros) para Cr3 42.000 (quarenta e dois mil cruzeiros), mensais,
RESOLVE:
I - O empréstimo compulsório lançado com base na declaração de rendimentos devida no exercício de 1964 (cédulas A, B, D, E, F, G e H) nos têrmos
do artigo 4.° do Regulamento mencionado nesta Ordem de Serviço será cobrado
no presente exercício de acôrdo com a tabela I, anexa;
II - Em relação aos rendimentos classificáveis na cédula "C", o referido
empréstimo compulsório será arrecadado mediante retenção nas fontes pagadoras, mensalmente, de acôrdo com a tabela II, anexa, a partir do mês de
março em curso;
IrI - O lançamento e a arrecadação do empréstimo compulsório de que
trata esta Ordem de Serviço obedecerão às demais prescrições regulamentares
ora em vigor.
a)

OCTAVIO PRADO FILHO

TABELA I
Item I da Ordem de Serviço N.o DIR-84-/6

Contribuição
Ano-Cr$
Isento
Até
Cr$ 88.000
De
01'$ 112.000
De
01'$ 140.000
De
Cr$ 180.000
De
Cr$ 232.000
De
Cr$ 292.000
De
Cr$ 356.000
De
Cr$ 436.000
De
10% (proporDe
cional)
NOTA - Serão desprezadas as frações inferiores a Cr$ 1. 000 (hum mil crnv,eiros) na
soma dos rendimentos das cédulas.
Soma dos rendimentos
cedulares líquidos
Cr$ 1.768.000
Cr$ 1. 769.000 a Cr$ 1. 968.000
Cr$ 1.969.000 a Cr$ 2.268.000
Cr$ 2.269.000 a 01'$ 2.568.000
Cr$ 2.569.000 a Cr$ 2.968.000
Cr$ 2.969.000 a Cr$ 3.368.000
Cr$ 3.369.000 a Cr$ 3.768.000
Cr$ 3.769.000 a Cr$ 4.168.000
Cr$ 4.169.000 a Cr$ 4.568.000
Cr$ 4. 569.000 em diante
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TABELA II
Item 11 da Ordem de Serviço N.o DIR-64/6

Rendimento!; mensais pagos ou creditados (inclui gratificações, bonificaçõel;,
13. 0 s"lário e outras vantagens, além
do salário mínimo mensal)
Até Cr$

147.500

De
De
De
De
De
De
De
De
De

147.501
164.166
189.166
214.166
247.501
280. 666
314.001
347.331
380.000

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

J

Desconto
mensal
Isento

a Cr$
164.165
a Cr$
189.165
a Cr$ 214.165
a Cr$ 247.500
a Cr$ 280.665
a Cr$ 314.000
a Cr$ 347.330
a Cr$ 380.665
em diante

Cr$ 2.400
Cr$ 3.200
Cr$ 3.800
Cr$ 5.000
Cr$ 6.400
Cr$ 8.000
Cr$ 9.800
Cr$ 12.000
3,50% -

ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR 10/64, EM 2 DE JUNHO DE 1964
O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso de suas atribuições, e
Considerando que o artigo 43, § 1.0, alínea h e seu item I, do Regulamento baixado com o Decreto n.O 51. 900, de 10 de abril de 1943, é decorrente da
Lei n.o 154, de 25 de novembro de 1947;

Considerando que o referido parágrafo 1.0 manda adicionar ao lucro real,
através da citada letra h, "as quantias correspondentes ao aumento do valor
do ativo em virtude de novas avaliações ou à venda de parte do mesmo, desde
que não representem restituições de capital, excetuadas" "1 - as importâncias
oriundas de reavaliação de ativo, que permanecerem compensadas por um fundo
no passivo, pelo período máximo de 4 (quatro) anos, findo o qual serão tributadas";
Considerando que mencionado dispositivo legal teve em vista o ativo imobilizado que permanecendo pelo custo histórico, ao longo de anos, não tinha
possibilidades de reajustar-se conforme os coeficientes de desvalorização monetária;
Considerando, por outro lado, que o ativo circulante sofre, através da rotação dos bens que o integram, um permanente processo de correção monetária, não se justificando, por isso, sua inclusão nos cálculos para fins de formação do fundo a que alude o item I da alínea h do § 1.0 do artigo 43 acima
transcri to:
Considerando que a admissão do ativo circulante, como passível de reavaliação, sàmente serviria para procrastinar o pagamento do impôsto de renda
sôbre lucros realmente obtidos, como, por exemplO, nas vendas de mercadorias
ou de produtos industriais, onde a correção monetária ou a reavaliação dêsse
ativo determinaria um maior valor dos estoques e, quando da apropriação das
mercadorias ou produtos vendidos, os custos dêsses bens estariam majorados
dos valôres antes creditados ao fundo de reavaliação;
Considerando, ainda, que os estoques, para fins de balanço, também apareceriam majorados da correção monetária ou da reavaliação, o que não poderia compadecer-se com o disposto no artig'o 141, § 4.°, do citado Regulamento,
segundo o qual
"o valor das mercadorias ou produtos deverá figurar no livro de inventário pelo custo da aquisição ou de fabricação ou pelo preço corrente no mercado ou Bôlsa, prevalecendo o critério da estimação pelo preço corrente quando
êste fôr inferior ao preço de custo";
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Considerando, finalmente, que, em se tratando de ativo circulante, a sua
reavaliação ou correção monetária importa em inexatidão da declaração de
rendimentos;
RESOLVE:
Recomendar aos Srs. Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores (Chefes
de Inspetorias) que observem e façam cumpir, o seguinte:
1.0)
imediata revisão das declarações de pessoas jurídicas que tenham
reavaliado ou corrigido monetàriamente o ativo circulante, instaurando processos de lançamento ex officio, nos têrmos do artigo 77, letra c, do vigente
Regulamento;
2.°) remessa a esta Divisão, até 30 de setembro do corrente ano, de relação das pessoas jurídicas submetidas à ação fiscal objeto dêste ato, com
indicação das importâncias tributadas em cada exercício financeiro e das diferenças de impostos e multas lançados, separadamente de quaisquer outras
verbas porventura tributadas;
3.°) tramitação preferencial e urgente aos processos de reclamação ou de
recurso originados da cobrança em causa.
a)

OSVALDO

REZENDE

ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR 13/64, EM 22 DE JUNHO DE 1964
Organização de cadastro especial para contrôle de royalties e assistência técnica
(know how).

O Diretor da Divisão do Imposto de Renda, no uso das sua atribuições,
Considerando que os pagamentos, créditos ou remessas para o exterior, a
título de royalties pelo uso de patentes de invenção ou marcas de indústria
e comércio, ou a título de assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhante, somente são admissíveis quando observados os limites fixados e
as condições previstas na legislação específica;
Considerando que, antes da Vigência da Lei n.O 4.131, de 3 de setembro
de 1962, esta Divisão expediu a Ordem de Serviço n.O 21, de 16 de maio de
1961, estabelecendo a forma pela qual deveriam ser comprovadas as despesas
dessa espécie, para os fins da apuração dos rendimentos tributáveis das pessoas
jurídicas (fontes pagadoras);
Considerando a necessidade de controlar tais rendimentos, para os efeitos
previstos na mencionada Lei n.O 4.131, à vista da respectiva documentação e
de informações complementares, que se tornem necessárias, para comprovar
a sua legitimidade;
Considerando, ainda, que os elementos obtidos pelas repartições lançadoras, para a revisão das guias de recolhimento de imposto sobre êsses rendimentos, devem servir também para comprovar as respectivas deduções, dos
lucros das pessoas jurídicas;
RESOLVE:
I - As pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, remeterem para o exterior rendimentos a título de royalties em retribuição à cessão ou licença de
uso de patentes de invenção (inventos, fórmulas e processos privilegiados) e
de marcas de indústria e comércio, ou a título de assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhante (lmow how) , deverão apresentar às repartições
lançadoras do imposto de renda, na conformidade do disposto no art. 9.° da
Lei n.O 4.131, de 3 de setembro de 1962, cópias dos contratos de cessão ou
licença dessas patentes e marcas, regularmente registrados no país, de acordo
com as prescrições do Código de Propriedade Industrial, assim como a com-
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provação dessa assistência, além de informações e esclarecimentos que justifiquem tais pagamentos, créditos ou remessas;
II - As repartições lançadoras do impôsto de renda, à vista das guias e
da documentação apresentada, segundo estabelece o item I, organizarão cadastro especial das fontes pagadoras dêsses rendimentos, o qual conterá os
elementos abaixo:
a) nome do cessionário da patente ou marca, ou concessionário da assistência (fonte pagadora);
b) enderêço (domicílio) da fonte, no Brasil;
c) nome do beneficiado pelo pagamento, crédito ou remessa do rendimento, cedente do direito de propriedade (patente ou marca) ou concedente da
assistência (knolO holO);
d) enderêço do mesmo beneficiado, no exterior;
e) valor do rendimento (quantia fixa ou variável), datas ou prazos fixados para o pagamento e forma de pagamento, em função do valor ou da
quantidade dos produtos, fabricados ou vendidos;
f)
espécie do contrato ou natureza do rendimento;
g) documentação apresentada (contrato, data, local, elementos do respectivo registro no Brasil, prazo, início e término da vigência).
III - Serão igualmente incluídos no cadastro de que trata o item II os
pagamentos, créditos ou remessas referentes ao produto da alienação, a qualquer
título, das mesmas propriedades, inclusive nos casos de incorporação dêsses
bens ao capital da sociedade (fonte pagadora);
IV - Serão anotados no cadastro especial de que trata o item II os números das guias correspondentes a cada recolhimento de impôsto e os valôres
dos respectivos rendimentos;
V - As repartições lançadoras exigirão a documentação, as informações
e os esclarecimentos que se tornem necessários à permanente atualização dos
elementos cadastrais, quando ocorrer qualquer alteração, à vista das guias
apresentadas;
VI - Os chefes das repartições lançadoras poderão determinar diligências
para verificar a efetiva prestação dos serviços, nos casos de assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante, assim como para apurar se os privilégios não caducaram no país de origem, nos casos de royalties pelo uso de
patentes e marcas;
VII - Os elementos do cadastro ou que sejam coligidos em diligências,
pela forma prevista no item VI, serão utilizados também na revisão das declarações de pessoas jurídicas das fontes pagadoras;
VIII - A partir do mês de julho do corrente ano, as guias de recolhimento de impostos devidos nas fontes, sôbre os rendimentos a que se refere esta
Ordem de Serviço, sômente serão visadas pelas repartições lançadoras mediante a apresentação dos elementos cadastrais, pelas fontes, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do artigo 9.° da Lei n.O 4.131, citada;
IX - O disposto no item VIII não importa em prejuízo de qualquer exigênCia que a autoridade lançadora estabeleça de imediato para os fins do
r.ecolhimento do impôsto e da revisão das respectivas guias;
X - As guias de recolhimento de impôsto sôbre os rendimentos mencionados na presente Ordem de Serviço, bem como as declarações de rendimentos
de pessoa jurídica das respectivas fontes pagadoras, a partir do exercício de
1959, devem ser revistas, para os fins legais, cabendo à repartição lançadora
exigir a documentação necessária, para comprovar a legitimidade de tais pagamentos, créditos ou remessas para o exterior, em qualquer caso de dúvida.
a)

ORLANDO TRAVANCAS
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ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR 16/64, EM 20 DE JULHO DE 1964
Altera a cobrança do empréstimo compulsório, mediante retenção nas jantes,
sõbre rendimentos do trabalho (cédula "e").

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições,
Considerando que a Lei n.o 4.357, de 16 do corrente mês, nos têrmos do
seu art. 19 e respectivos parágrafos, modificou as bases para a cobrança do
empréstimo compulsório, mediante retenção nas fontes pagado~as, sôbre os
rendimentos do trabalho classificáveis na cédula "C" da declaração de rendimentos de pessoa física;
Considerando que o empréstimo compulsório incide sôbre a diferença entre
a remuneração de cada mês e o limite mensal de isenção (art. 19);
Considerando que, para os efeitos do desconto, em face dos encargos de
família e outros dependentes do contribuinte, a contribuição do empréstimo
compulsório deve ser reduzida em importância igual a 2% (dois por cento) do
limite de isenção mensal, para cada encargo de família ou outro dependente,
sem qualquer discriminação (art. 19, ~ 2.0);
Considerando que a quota mensal do limite de isenção, correspondente ao
duodécimo, é de Cr$ 84.000 (oitenta e quatro mil cruzeiros), conforme a O.S.
n.o DIR-15/64, baixada por esta Divisão, nesta data;
Considerando o que ainda estabelecem os citados dispositivos da nova lei;
RESOLVE:
I - O desconto do empréstimo compulsório, nas fontes pagadoras, sôbre
os rendimentos classificáveis na cédula "C" das declarações de pessoa física,
será efetuado à razão de 3,5% (três e meio por cento) sôbre a diferença entre
a remuneração de cada mês e o limite mensal de isenção do impôsto de renda,
no período de 1.0 de julho até 31 de dezembro do corrente ano;
II - Para os efeitos do desconto, será, considerado o rendimento total
(cédula "C") de cada mês, excluído o salário-família e deduzidas apenas as
quantias corrrespondentes à contribuição de previdência de empregado e à do
impôsto sindical, quando houver;
III - A contribuição do empréstimo compulsório será determinada aplicando-se a percentagem indicada no item I ao rendimento tributável de que
trate o item II e deduzindo-se do resultado assim apurado a quantia de ..
Cr$ 2.940 (dois mil, novecentos e quarenta cruzeiros), correspondente a 3,5%
(três e meio por cento) do limite mensal de isenção;
IV - Quando o contribuinte tiver encargos de família ou outros dependentes, considerados como abatimento da renda bruta na declaração de rendimentos, para calcular a contribuição do empréstimo compulsório, devido em
cada caso, o valor apurado de acôrdo com o item III será diminuído de uma
quota igual a Cr$ 1.680 (um mil, seiscentos e oitenta cruzeiros) para cada um
dos encargos de família ou dependentes;
V - No resultado final do cálculo da contribuição do empréstimo compulsório, que deve ser descontada do rendimento mensal de cada contribuinte,
será desprezada a fração inferior a Cr$ 100 (cem cruzeiros);
VI - Deixam de ser aplicadas as disposições dos § § 1.0, 2.° e 3.° do art.
7.0 do Decreto n.o 52.314, de 31 de julho de 1963, publicado no D.O. de 2 de
agôsto seguinte, em face do disposto no art. 19 e seus parágrafos da citada
Lei n.o 4.357, de 16 do corrente mês;
VII - Continuam em vigor as demais prescrições no Decreto referido no
item VI, quanto à retenção nas fontes e ao recolhimento do empréstimo compulsório sôbre os rendimentos do trabalho, a que se refere esta Ordem de
Serviço;
VIII - Fica revogado o item II da O.S. n.O DIR-64/6, de 11 de março de
1964, com a Tabela II anexa à mesma Ordem de Serviço;
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IX - Serão aplicadas subsidiàriamente à cobrança da contribuição do empréstimo compulsório sôbre os rendimentos mencionados nesta Ordem de Serviço as disposições da O.S. n. O DIR 64/5, de 10 de março de 1964, inclusive
as normas contidas nas suas Notas e Observações, bem como as disposições da
O.S. n.o DIR 15/64, desta data, no que não colidirem com a presente.
a)

ORLANDO TRAVANCAS

ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR 19/64, EM 14 DE SETEMBRO DE 1964
Disciplina a aplicação da correção monetária do ativo imobilizado das pessoas
jurídicas.

O Diretor da Divisão do Impõsto de Renda, no uso das suas atribuições,
Considerando que a Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, estabelece novas
condições para a correção monetária do valor original dos bens do ativo imobilizado das pessoas jurídicas, de que trata o artigo 57 da Lei n.O 3.470, de
28 de novembro de 1958, tornando essa correção obrigatória, salvo nos casos
previstos;
Considerando que até 31 de dezembro do corrente ano vigorarão os coeficientes de correção monetária fixados pelO Conselho Nacional de Economia
na Resolução n.o 4, de 13 de agõsto de 1964;
Considerando que os artigos 3.°, 5.0 e 6.° da referida Lei n. O 4.357 se acham
regulamentadas pelo Decreto n.o 54.145, de 19 de agõsto de 1964, publicado no
D.O. da União em 20 do mesmo mês;
Considerando a necessidade de orientar as repartições lançadoras e fiscalizadoras do tributo, como também os contribuintes interessados, sôbre a aplicação das novas normas legais;
DETERMINA:
Aos senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do Impôsto
de Renda que observem e façam cumprir as seguintes instruções:

DA CORREÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
I - As pessoas jurídicas, inclusive filiais, sucursais, agências ou representações de sociedades estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, procederão, obrigatàriamente, a correção monetária, em seus registros contábeis, do
valor original dos bens do seu ativo imobilizado, no limite das variações resultantes da aplicação dos coeficientes fixados pelo Conselho Nacional de Economia, para efeito de aumento do capital.
II - Estão desobrigadas de proceder à correção monetária de que trata
esta Ordem de Serviço, embora possam realizá-la, desde que se sujeitem às
normas a ela pertinentes, as seguintes emprêsas:
a) as sociedades de economia mista, nas quais pelo menos 51 % (cinqüenta e um por cento) das ações com direito a voto pertençam à União, aos
Estados ou aos Municípios;
b) as emprêsas concessionárias de serviços públicos, cujos lucros não excederem a 12% (doze por cento) do capital;
c) as pessoas jurídicas civis, organizadas exclusivamente para prestação
de serviços profisisonais de médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, contador, pintor, escultor e de outros que se lhes possam assemelhar, com
capital até 15 (quinze) vêzes o salári0 mínimo fiscal;
d) as pessoas jurídicas cujo capital social realizado não exceda de 50
(cinqüenta) vêzes o salário mínimo fiscal;
e) as firmas individuais e os que praticarem habitual e profissionalmente, em seu próprio nome, operações de natureza civil ou comercial com o fim
especulativo de lucro, equiparado às pessoas jurídicas nos têrmos do § 1.0 do
art. 27 do Regulamento do Impôsto de Renda.
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III - Os bens sujeitos à correção monetária são os que integram o ativo
imobilizado e se destinem à exploração do objeto social ou à manutenção das
atividades da pessoa jurídica, observado o disposto nos itens seguintes.
IV - Para os efeitos da correção monetária, não integram o ativo imobilizado:
a) os bens adquiridos para revenda, os destinados a constituir parte integrante dos bens produzidos para revenda, ou a serem consumidos na produção de bens ou serviços para venda;
b) os demais bens que constituem o ativo realizável ou disponível, inclusive os imóveis adquiridos para revenda ou construídos para venda;
c) os bens garantidores das reservas técnicas das companhias de seguro
ou de capitalização, especificados no seu ativo, na forma da legislação em
vigor;
d) as ações, quotas ou quinhões do capital de sociedades obrigadas à correção monetária de que trata esta Ordem de Serviço, constantes de ativo imobilizado da pessoa jurídica, sócia ou acionista daquelas.
V - Quando o valor de ações, quotas ou quinhões do capital de emprêsas
desobrigadas da correção monetária fôr parte integrante do ativo imobilizado
da pessoa jurídica, será êle igualmente corrigido, pela forma indicada nesta
Ordem de Serviço.
VI - Na hipótese prevista no item anterior, será feita, obrigatoriamente,
a compensação da alteração do valor das ações, quotas ou qUinhões do capital
social, decorrente da correção monetária efetuada pela emprêsa desobrigada,
nos têrmos do item n.
VII - Entende-se por valor original do bem a importância, em moeda nacional, pela qual tenha sido adquirido, ou a importância, em moeda nacional,
pela qual tenha sido incorporado à sociedade, nos casos de despesas ou valor
de incorporação expresso em moeda estrangeira.
VIII - A conversão dos valôres expressos em moeda estrangeira, para moeda
nacional, será feita à taxa vigorante na época da aquisição ou incorporação
do bem, ou, quando essa taxa não fór conhecida, à taxa média do respectivo
ano.
IX - A correção monetária a que se refere o item I e o conseqüente reajustamento do capital da pessoa jurídica serão efetuados dentro dos prazos
a seguir indicados:
a) excepcionalmente, dentro de 90 (noventa) dias, contados de 17 de julho
de 1964, com base no ativo imobilizado constante do último balanço;
b) normalmente, e a partir do exercício financeiro de 1965, dentro de 4
(quatro) meses, contados da data do encerramento do balanço anual, a que
corresponder a correção;
X - A nova tradução monetária vigorará, para todos os efeitos legais, até
nova correção pela pessoa jurídica.
XI - Antes de se proceder a correção, serão deduzidos do valor de aquisição ou incorporação dos bens do ativo imobilizado, em cada ano, as parcelas
correspondentes:
a) a auxílios e subvenções, ou outros recursos públicos não eXlglveis, recebidos pelo firma ou sociedade para auxílio específico na realização do ativo;
b) ao saldo devedor do empréstimo tomado no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, salvo se a firma ou sociedade acordar com êsse Banco
a correção simultânea do saldo devedor do empréstimo, aos mesmos coeficientes
aplicados na correção do ativo;
c) ao valor dos bens baixados, física e contàbilmente, até a data em que
a correção fôr realizada.
XII - Apurado o valor líqUido dos bens do ativo imobilizado, adquiridos
ou incorporados, em cada ano, sujeito à correção, êsse valor será mUltiplicado

402

MANUAL DO IMPôSTO DE RENDA NA FONTE - IV - 8

pelo coeficiente correspondente, ano a ano, obtendo-se, assim, a nova tradução
. monetária. A variação do valor dos bens do ativo imobilizado será a diferença
entre aquêle líquido e sua nova tradução monetária.
DA CORREÇAO DAS AMORTIZAÇÕES OU DEPRECIAÇÕES
XIII - Está sujeito à correção monetária, igualmente, o valor dos fundos
de amortização ou de depreciação, ou das amortizações ou depreciações diretas,
deduzidas as parcelas correspondentes:
a) às amortizações ou depreciações dos bens adquiridos com auxílios e
subvenções, ou outros recursos públiCOS não exigíveis, recebidos pela sociedade
para auxílio específico na realização do ativo;
b) às amortizações ou depreciações dos bens adquiridos com empréstimo
tomado no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, na proporção do
saldo devedor que constar do balanço que servir de base à correção, salvo se a
firma ou sociedade acordar com êsse Banco a correção simultânea do saldo
devedor do empréstimo, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo;
c) às amortizações ou depreciações dos bens baixados física e contàbilmente, até a data em que a correção fôr realizada.
XIV - Apurado o valor líquido das quotas de amortização ou de depreciação, em cada ano, também sujeito à correção, esta será feita mediante a aplicação do coeficiente multiplicador correspondente, ano a ano, obtendo-se assim
a nova tradução monetária. A variação do valor das amortizações ou depreciações será a diferença entre aquêle líquido e a sua nova tradução monetária.
DO AUMENTO LÍQUIDO DO ATIVO IMOBILIZADO
E COMPENSAÇõES DO PASSIVO
XV - O aumento líquido do ativo imobilizado será determinado pela diferença entre as variações de que tratam os itens XI! e XIV, da qual serão deduzidas;
a) obrigatoriamente, as reavaliações ou correções monetárias anteriores;
b) a critério da firma ou sociedade, os prejuízos contabilizados no balanço
que servir de base à correção, desde que inexistam fundos de reserva ou lucros
em suspenso, de acôrdo com o artigo 43, § 3.°, do Regulamento do Impôsto de
Renda vigente.
XVI - O aumento líquido do ativo imobilizado será total ou parcialmente
compensado pelo aumento do valor do passivo resultante das correções correspondentes:
a) às variações cambiais nos saldos dos emprétsimos tomados em moeda
estrangeira;
b) às variações decorrentes das operações a que se refere o artigo 16 da
Lei n.O 2.973, de 26 de novembro de 1956;
c) às variações no saldo devedor do empréstimo do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, nos casos previstos na parte final da alínea b do
item XI.
XVII _. Para a correção dos saldos das dívidas a que se refere o item XVI,
serão registradas as quantias, em moeda nacional, apuradas na data em que
fôr realizada a correção, resultantes:
a) da variação cambial dos saldos de tôdas as dívidas em moeda estrangeira, na data do balanço, deduzidas as parcelas dessas dívidas, liquidadas até
a data da correção, convertidas à taxa de câmbio aplicável para a liquidação
dos empréstimos, nesta mesma data;
bl da variação do saldo da dívida, naquela mesma data, pela aplicação
de índices de escala móvel previstos no contrato, nos casos de operações a que
se refere o art. 16 da Lei 2.973, de 26 de novembro de 1956;
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c) do nôvo montante do saldo da dívida, naquela mesma data, para o
Banco Nacional do Desenvlovimento Econômico, se o contribuinte acordar com
êsse Banco a correção do valor do saldo da dívida, aos mesmos coeficientes
aplicados na correção do ativo adquirido com a utilização do empréstimo.
XVIII - A diferença entre o aumento líquido do ativo, determinado nos
têrmos do item XV, e o aumento do valor do passivo, de que trata o item XVI,
constituirá o valor apropriável para aumento do capital da pessoa jurídica.
XIX - A diferença a que se refere o item XVIII será registrada na "Passivo não exigível", a crédito de conta com intitulação própria, nela permanecendo até a sua aplicação obrigatória no aumento do capital social, nos mesmos prazos previstos no item IX. Excepcionalmente, para evitar que o valor
nominal das ações, quotas ou quinhões do capital social seja expresso em números fracionários, será permitido que parte dêsse valor permaneça como saldo,
naquela mesma conta, até a correção seguinte.
XX - Quando a varlação do valor do capital das pessoas jurídicas, decorrente da correção monetária, apurada nos têrmos do item XVIII, fôr superior
a 3 (três) vêzes a importância do capital registrado, será permitido, mediante
autorização do Ministro da Fazenda, que o montante dessa variação constitua
reserva de capital, excluída da limitação do § 2.0 do art. 130 do Decreto-Lei
n.O 2.627, de 26 de setembro de 1940, a qual será aplicada obrigatoriamente no
aumento do capital da firma ou sociedade, dentro dos 5 (cinco) anos seguintes
ao balanço que servir de base à correção.
XXI - A firma ou sociedade registrará, obrigatoriamente, na sua escrituração contábil, a exemplo de reavaliação ou correção efetuadas de acôrdo com
a legislação anterior, o aumento líquido do ativo imobilizado, de que trata o
item XV, em conta especial, sob o título "Correção Monetária" ou semelhante,
a qual só poderá ser alterada:
a) no cas ode nova correção monetária;
b) para registrar a baixa ou a mutação dos bens, do ativo imobilizado
que tenha sido objeto de correção.
XXII - Poderá a firma ou sociedade registrar a variação do valor dos bens
do ativo imobilizado, de que trata o item XII, na conta especial a que se refere
o item anterior, se registrar, no "?assivo não exigível", a variação do valor das
amortizações e depreciações, de que trata o item XIV.
XXIII - Nos casos referidos na alínea b do item XXI, a baixa ou mutação
será registrada na conta representativa do valor original dos bens e na respectiva conta de correção monetária, proporcionalmente ao valor de aquisição
ou incorporação e ao das reavaliações ou correções monetárias efetuadas até
a data da baixa ou mutação.
XXIV - A falta de integralização do capital da firma ou sociedade não
impede as correções previstas nos itens precedentes, mas o aumento líquido do
ativo que dela resultar não poderá ser aplicado na integralização de ações ou
quotas de capital anterior.
XXV - A inobservância do disposto nos itens I a XXIV, sujeitará a pessoa
jurídica:
a) à correção monetária do ativo imobilizado, ex-otticio, para os efeitos
da tributação;
b) à perda do direito de optar pela aquisição de Obrigações, na forma
prevista no item XXXIII;
c) à multa em importância igual ao valor do impôsto devido.
DO IMPôSTO E DO SEU RECOLHIMENTO
XXVI - Os aumentos de capital realizados na conformidade desta Ordem
de Servico estão sujeitos unicamente ao impôsto de renda, na fonte, à razão
de 5 % (·cinco por cento), como ônus da pessoa jurídica.
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XXVII - No cálculo do impôsto devido pelas sociedades de economia mista
referidas na alínea a do item lI, que procederem à correção monetária, serão
excluídas do rendimento tributável as participações dos Governos da União, dos
Estados e dos Municípios e respectivas autarquias.
XXVIII - O impôsto de que trata o item XXVI será recolhido à repartição competente por meio de guias, instruída a primeira delas com demonstrativos dos cálculos e lançamentos efetuados, inclusive na hipótese prevista no
item XX, e, ainda, com cópia da ata da assembléia-geral ou do instrumento de
alteração do contrato social, que tenha aprovado o aumento de capital, resultante da correção monetária, conforme o caso.
XXIX - A reserva de capital constituída nos têrmos do item XX ficará
sujeita igualmente ao impôsto de que trata o item XXVI, sem qualquer outro
ônus pela sua aplicação no aumento do capital da firma ou sociedade.
XXX - Se da correção não resultar aumento de capital, a firma ou sociedade submeterá à competente Repartição do Impôsto de Renda, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, contados dos respectivos registros na contabilidade, demonstrativos dos cálculos e lançamentos efetuados.
XXXI - O recolhimento do impôsto, a que se refere o item XXVI, será
feito em 12 (doze) prestações iguais, mensais e sucessivas, permitido o pagamento antecipado, devendo ser recolhida a primeira prestação dentro de 30
(trinta) dias, contados:
a) da data da realização da assembléia-geral de acionistas, que efetuar
o aumento de capital, no caso de sociedade por ações, independentemente do
arquivamento da respectiva ata;
b) da data da alteração do contrato social, no caso de qualquer outra
sociedade, independentemente do registro dessa alteração contratual;
c) da data dos lançamentos na contabilidade, quando se tratar de firma
individual ou na hipótese prevista no item XX;
d) do último dia do prazo estabelecido nos têrmos do item IX, para a
efetivação da correção monetária, nos casos previstos no item XXV.
XXXII - Em qualquer dos casos a que se referem as alíneas a, b e c do
item anterior, o prazo de 30 (trinta) dias, para o primeiro recolhimento, não
poderá ser contado da data posterior ao término do prazo estabelecido para
a correção, nos têrmos do item IX.
XXXIII - O recolhimento do impôsto estabelecido nos têrmos dos itens
XXVI e XXIX será dispensado, desde que o contribuinte (pessoa jurídica) adquira Obrigações da emissão de que trata o art. 1.0 da Lei n.O 4.357, de 16 de
julho de 1964, em valor nominal atualizado correspondente ao dôbro do que
seria devido como impôsto, para vencimento em prazo não inferior a 5 (cinco)
anos, contados da data do balanço que consignar a correção monetária geradora da obrigação tributária.
XXXIV - A aquisição dessas Obrigações, a que se refere o item anterior,
será efetuada mediante tantos pagamentos mensais quantos corresponderiam
à quitação do impôsto pela remissão do qual a pessoa jurídica houver optado
Para a determinação do montante a ser aplicado, na aquisição, será desprezada
a importância inferior ao valor unitário daquelas Obrigações.
XXXV - O recolhimento do impôsto, a que se referem os itens XXVI e
XXIX, poderá ser também efetuado em tantas prestações mensais quantas sejam necessárias a que cada uma delas não ultrapasse a quinta parte da média
mensal do lucro tributável, indicado pelo contribuinte no seu último balanço,
observado o limite máximo de 24 (vinte e quatro) prestações.
XXXVI - Quando o pagamento do impôsto ou das Obrigações, pela forma
prevista nos itens XXXII a XXXV, importar em exigência de prestações mensais superiores a 2 % (dois por cento) da média mensal da receita bruta da
pessoa jurídica, indicada no seu último balanço, poderá ela recolher o impôsto,
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ou as quantias destinadas à subscrição das Obrigações, em tantas prestações
mensais quantas sejam necessárias a que cada uma não exceda ao limite referido acima.
XXXVII - Considera-se receita bruta, para os efeitos do disposto no item
XXXVI, o total das operações realizadas por conta própria e das importâncias
recebidas como preço de serviços prestados.
XXXVIII - Quando se tratar de emprêsas de seguro, de capitalização,
bancos e outras cujos aumentos de capital dependem de aprovação governamental, o recolhimento do impôsto ou a aquisição das Obrigações, na conformidade dos itens XXXII até XXXVI, poderá ser efetuado como depósito em
dinheiro, o qual será convertido em renda sàmente após aquela aprovação.
DISPOSIÇÕES DIVERSAS
XXXIX - Não sofrerão nova tributação, proporcional e complementar, ou
na fonte, os aumentos de capital das pessoas jurídicas, mediante aumento do
valor do ativo decorrente de aumentos de capital realizados nos têrmos desta
Ordem de Serviço, por sociedade, das quais aquelas sejam acionistas ou sócias,
bem como as ações novas ou quotas distribuídas em virtude daqueles aumentos
de capital.
XL - O recolhimento do impôsto ou a aquisição das Obrigações, pela
pessoa jurídica, na conformidade desta Ordem de Serviço, exime do pagamento
de qualquer outro impôsto, sôbre os mesmos rendimentos, os acionistas ou sócios das sociedades que os tenham distribuído.
XLI - Aplicar-se-á também o disposto no i.tem anterior aos acionistas ou
sócios de sociedades isentas do impôsto de renda, desde que seja efetuado o
recolhimento do impôsto previsto no item XXVI.
XLII - A falta de pagamento das prestações devidas, nos prazos estabelecidos, importará na cobrança do impôsto, com o acr'2scimo das multas cabíveis,
inclusive a de mora, de acôrdo com a legislação vigente, ficando sujeito o débito
fiscal, ainda à correção monetária, na hipótese de não ser liquidado no trimestre civil em que deveria ter sido pago.
XLIII -~- A multa prevista no item XXXI será recolhida juntametne com o
respectivo impôsto.
XLIV ~- As pessoas jurídicas que estiverem em débito com o impôsto de
renda, não ficam excluídas da obrigatoriedade da correção monetária prevista
no art. 3.a da Lei n.a 4.357, de 16 de julho de 1964.
XLV - Nos casos a que se refere o item XXXVIII, o prOduto da correção
monetária só será incorporado ao capital depois de cumpridas tôdas as exigências legais ou regulamentares e aprovados pela autoridade competente os atos
pertinentes (art. 3D, parágrafo único, do Decreto n. a 54.252, de 3-9-64), devendo
ser observada a mesma regra estabelecida no item XXIX, até a aprovação do
aumento do capital.
XLVI - Para os efeitos de apuração da nova tradução monetária do valor
original dos bens do ativo imobilizado, adquiridos em moeda estrangeira, serão
excluídas, a exemplo de outras reavaliações e correções, as parcelas, em moeda
nacional, correspondentes a ajustes do custo, que reflitam diferenças de câmbio
verificadas na liquidação, total ou parcial, das respectivas dívidas em moeda
estrangeira.
XLVII - Em se tratando de bem adquirido com recursos provenientes de
financiamento externo, a conversão do respectivo valor original em moeda estrangeira, para moeda nacional, será feita, excepcionalmetne, em correlação
com as variações cambiais do saldo do empréstimo correspondente, calculadas
de acôrdo com o item XVII, alínea a.
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XLVIII - A taxa de conversão determinada para efeito do disposto no
item anterior, será aplicada quando a variação do valor original dos bens adquiridos em moeda estrangeira, nos têrmos do item XII, fôr inferior às variações
cambiais do saldo da respectiva dívida.
XLIX - Ressalvado o caso a que se referem os itens XLVII e XLVIII, as
variações cambiais previstas no item XVII, alínea a, serão registradas sàmente
até o limite da importância equivalente ao aumento líquida do ativo imobilizado,
de que trata o item XV, o qual deverá ser compensado pelo aumento do valor
passivo.
L - Na apuração do valor de custo do bem imóvel, a que se refere o item
XII, serão observadas as seguintes regras:
a) quando o custo de aquisição tiver sido pago em parcelas, computar-se-ão destacadamente as importâncias desembolsadas em cada ano civil.
b) em se tratando de prédio construído em época posterior à aquisição do
terreno, bem como nos casos de benfeitorias acrescidas, computar-se-ão, igualmente, as importâncias desembolsadas em cada ano civil.
LI -- Para os efeitos do disposto no item XIX, sàmente poderá ser mantida
no "Passivo não exigível", como saldo, a fração da correção monetária que seja
indivisível pelo valor nominal de cada ação ou quota do capital social, observada
a possibilidade de distribuição, total ou parcial, do saldo por grupos de ações
ou de quotas.
LI! - O impôsto de que trata o item XXVI não será admitido como dedução, para efeito de apuração do lucro tributável na pessoa jurídica.
LIII - Nos têrmos do item XXVIII deverão ser apresentados à competente
Repartição do Impôsto de Renda demonstrativos dos cálculos, de acôrdo com os
modelos anexos (Quadros 1 e 2 e Quadros Auxiliares 3, 4 e 5), e cópias autenticadas dos lançamentos no Diário, com indicação da data e páginas do mesmo
livro, relativos às correções do ativo, correções do passivo e aumento do capital,
previstos nesta Ordem de Serviço.
LIV - Até 31 de dezembro de 1964 vigorarão os seguintes coeficientes multiplicadores, de acôrdo com a Resolução n. OI 4, de 13 de agôsto de 1964, do C'onselho Nacional de Economia (Diário Oficial da União em 20 de agôsto de 1964) :
ANO

Coeficiente

1938 ....... .
1939 ..... ..

111
J05
99
90
73

1940 ..... ..
1941. ..... ..
HJ42 ...... .
1943 ....... .
19M ....... .
1945 ....... .
1945 ....... .
1947 ...... .
1948 ....... .
1\)49 ....... .
1950 ..... ..

63
55
47
41
38

36
33
29
24
22
19
15
13
11
10
8,5
6,2
4,7
3,4
2,2

1951. ...... .
1952 ...... .
1953 ....... .
1954 ....... .
1955 ..... ..
1956 ..... ..
1957 ....... .
1958 ..... ..
1959 ..... ..

1960 ..... ..
1961.. .... .
1952 ....... .
a)

ORLANDO TRAVANCAS
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(ANEXO À

I---FIRMA, DF.NOMINAÇÃO ou RAZÃO SOCIAL---,

1~-INSCRrçÃO

O.S. 19/64)
N'

I

NOVA TRADUÇÃO MONETÃRIA DO VALOR ORIGINAL DO ATIVO IMOBILIZADO
(Leis n.Os 3.47J, de 28/11/58, e 4.357, de 16/7/64)
CONTA:
Ano dI), contabilização (aquisição e amortização ou depreciação) ......
Coeficientes multiplicadores .....
ATIVO IMOBILIZADO PASSÍVEL
DE CORREÇÃO (BENS REGISTRADOS)
I -- - Valor de aquisição ou incorporação (original) ..
.. . ..
I I - J1"enos: Baixas dadas em relação ao ano de aquisição ou
.. . ..
incorporação ....
.. ' . ......
III - Diferença.
MENOS:
IV - Auxílios e subvenções .. ..
V - Saldo devedor de empréstimo
do BNDE não reajustado
...
VI -Soma .....
VII - Ativo imobilizado sujeito a correção (In menos VI)

--- - - --- ----- - - --- --.

"

'

'

'

AMORTIZAÇÕES OU DEPRECIAÇÕES
(CORRESPONDENTES À MESMA
CONTA)
VIII -- Valor contabilizado anualmente
MENOS:
IX- Relativas aos bens baixados
(até a data desta eorreção)
X --- Referentes aos bens adquiridos
com auxílios e subvenções ..
XI -- Alusivas aos bens cuja aquisição
fôr imputada ao saldo de
empréstimo do BNDE não
reajustado ......... .. .
XII -- Soma ..... .... .
XIII - Amortização ou depreciações
sujeitas a correção (VIII
menos XII).
XIV -Nova tradução monetária do
ativo imobilizado (VII multiplicado pelos coeficientes) .
XV --- Nova tradução monetária das
amortizações ou depreciações
(XIII multiplicado pelos coeficientes) .... . .... . .
XVI - Variação do valor original do
ativo imobilizado (XVI menos VII) .... ...... . . .. . .
XVII - Variação das importâncias das
amortizações ou depreciações
(XV menos XIII) .........
XVIII - Resultado da correção - anterior à obtenção do líquido
utilizável em aumento de
capital (XVI menos XVII).
'

--- --- --- --- --- - --- --- ---

I

I

--- --- --- - -

--- ---

--- --- --- ---

--- --- --- --- ---

---

I

--- --- --- ---

Assinatura do contribuinte ou de seu representante
Assinatura do responsável pela contabilidade
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OBSERVAÇÕES:
1)
A correção do ativo imobilizado será efetuada em cada conta, ano a
ano, pela aplicação do respectivo coeficiente de correção, ao aumento do ativo
imobilizado. Do referido aumento anual demonstrado pela contabilidade da
firma ou sociedade, serão deduzidos:

a) os bens baixados, ou a diferença de valor no caso de permuta até a
data desta correção (as reduções de ativo, para efeito de aplicação dos coeficientes de correção, serão feitas no ano em que o bem tenha sido adquirido ou
incorporado à firma ou sociedade, e não no ano do registro da baixa ou
mutação) ;
b) a importância igual ao montante dos auxílios ou subvenções específicos
recebidos em cada ano (se o aumento de ativo no ano do recebimento do auxílio ou subvenção fôr inferior àquele montante, a diferença será deduzida
nos anos seguintes ou anteriores);
c) a importância igual ao saldo devedor de empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, nos anos e o montante da utilização
do empréstimo (as amortizações efetuadas e a data do balanço que servir de
base à correção, serão abatidas nas utilizações do primeiro ano, até o seu montante e, sucessivamente, nos anos seguintes de utilização).
2) A correção dos fundos de amortização ou de depreciação será efetuada
pela aplicação do respectivo coeficiente de correção ao montante da quota
de depreciação ou amortização, anualmente contabilizada. Da quota anualmente
contabilizada serão deduzidos:
a)
os lançamentos a débito dos fundos de amortização e de depreciação,
referentes aos bens que tenham sido baixados ao ativo imobilizado, l1té a
data desta correção (essas importâncias poderão ser distribuídas em parcelas
iguais nos anos decorridos entre a aquisição ou incorporação do bem e a sua
baixa) ;
b) uma parte da quota de amortização ou de depreciação, anualmente
contabilizada, correspondente à parcela do ativo imobilizado não sujeita à
correção (essa parcela não poderá exceder, em cada ano, da mesma proporção
existente entre a parcela do ativo não passível de correção e o total do ativo
imobilizado, pelos valôres originais).
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(ANEXO

FIRMA, DENOMINAÇÃO OU RA7.ÃO SOCIAL

---I 1--

À

O.S. 19/64)

INSCHIÇÃO N.o

I

NOVA TRADUÇÃO MONETÁRIA DO VA.LOR ORIGIKAL DO ATIVO nroBILIzADO
(Leis n.OS 3.470, de 28/11/58, e 4.357, de 16/7/64)
Re:',lizadl~

em: 1)
2)

3)

D~,ta

da 2,ssembléia ..
Dat!;, d'l, alteração do contrato social
D~,ta d~ contabiliz:1ção do aumento ..
APURAÇÃO

--/--/---/--/---/--1--

FIXAL

------------------------------------~------~------Cr$

Cr$

1-- Resultc.do da correção anterior à obtenção do líquido
utilizável no numento de capital (VIII do Quadro I):
COXTAS:
A) ____________________________________________ _
B) ______________________________. ______________ _

C)
D) ____________________________________________ _
E) ____________________________________________ _

F) ____________________________________________ _
G) ____________________________________________ _
H)
I)
J) ____________________________________________ _
I~

____________________________________________ _
So:na (I) ..

:\IEXOS:
II -- Correções monetárias ou reavdi:;,ções ::Interiores ..... .
III - Prejuízos contabilizados até o balanço ..
IV -

Ve,ri'~ções

cambi:;,is nos saldos devedores de empréstimo:;
em moeda estrangeira ...

V - Correções a que se refere o p.rt.igo 16 da Lei n.O 2.912, de
26/11/56 ... " .
VI

Correções no saldo devt'dor de empréstimo do BXDE '--_ _ _ __

VII

. So:na (itens II a VI) ....... .

VIII - R9sultado líquido apropriá.vcl p3.ra o aumento do capital
da firma ou sociedade (difercnça I menos VII) ....
IX

Aumento de capital. ...

x-

Fração transferida
menos IX) ..

para

a

Assin.'itura do contribuinte ou d.o
seu representante

próxima

correçüo

(VIU

Assinr.tur.'l, do responsável pela
contabilidade
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(ANEXO

QUADRO AUXILIAR N.o 3
RECURSOS

PÚBLICOS E

À

O.S.

19/64)

EMPRÉSTIMOS DO B:-{DE

Auxílios Subvenções e Outros Recursos Públicos
Não Exigíveis Recebidos Pela Firma ou Sociedade

ORIGEM E

ANO

K\lPRÉSTlMOS DO liNDE

~ÃO

ESPÉCIE

CRUZEIROS

CORRIGIDOS

Jfovimento do Empréstimo: Cr$

Anos da Utilização do Principal

LTILIZAÇÃO

ANO

~ALDO

DEVEDOR A DEDl'ZIR NA CORREÇÃO DO
AMOR·
TIZAÇÃO
DO EM·
PRÉSTIMO

AXO
-~-

SALDO DEVEDOR

.~--

---~-~---

UTILIZAÇÃO
DO EMPRÉSTIMO

ANO
-~-

- ---

-

IMOBILIZADO

AMOUTIZAÇÃO
___

--- -

ATIVO

-----< - - -

o __ •

SALDO
DEVEDOR
A DEDUZIR

-

.--.----

I
!

(AUXILIAR DO

QUADRO

I

I

I

I

1, ITEl\S IV E

I

V)

I

------~

-

-

--- -----
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(AKEXO À

0.8.

19/64)

RETIFICAÇÃO ANUAL DOS FUNDOS DE DEPRECIAÇÃO OU AMORTfZAÇÃO
(Débitos correspondentes li baixa dos bens)

-""CONTAS DO
ATIVO
IMOBILIZADO

---------

DISTRIBurÇJO PELOS ANOS DECORRIDOS DA
AqurSIÇAO DOS BENS ATE SUA BAIXA

ANOS

Baixa Aquisição 19 ..
do Bem

19.

19 ..

19 ..

119 ..

-1---

19 ..

19 .. 119 ..

19 ..

19 ..

Total

19 ..

----

I

I

I

I

I

---~---~._--

TOTAL DAS DEDUÇÕES ANUAIS_._

---

~---

I

-

--~-

I

-___ i

I

-----

-.-

---- ----

I

1

l-r

I
---- --- ------

-----

I

(Auxiliar do quadro I, IX).

QUADRO AUXILIAR N.o .5

(ANEXO À

0.8.

19/64)

PARCELA DA qUOTA ANUAL DE AMORTIZAÇÃO CORRESPONDENTE A BENS NÃO CORRIGIDOS

ANO

DEPRECIAÇÃO
• RELAÇÃO DE (4)
TOTAL DO ATIVO PARCELA NÃO REI,AÇÃO
CONTABILIZADA NO ANO SOBRE O VALOR DE (.5)
MOBILIZADO 31/12
CORRIGIDA
3!2

--

(Auxiliar do Quadro I, itens X e XI).

----------
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ORDEM DE SERVIÇO DIR-22/64, EM 29 DE SETEMBRO DE 1964
Disciplina a aplicação do disposto nos § ~ 7.° e 8.0 do art. 7.° da Lei n.O 4.357,
de 16 de julho de 1964, quanto à liquidélÇão e ao parcelamento de débitos
de impôsto de renda.

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições,
Considerando que. em conformidade com o disposto no art. 7.° da Lei
n. O 4.357, de 16 de julho de 1964, "os débitos fiscais, decorrentes de não recolhimento, na data devida, de tributos, adicionais ou penalidades, que não forem
efetivamente liquidados no trimetsre civil em que deveriam ter sido pagos,
terão o seu valor atualizado monetàriamente em função das variações do poder
aquisitivo da moeda nacional";
Considerando que, por fôrça do disposto no § 7.° do referido artigo, é
facultado ao contribuinte efetuar o pagamento do seu débito fiscal, até 15 de
outubro de 1964, sem correção monetária e com redução da metade da multa
devida;
Considerando que, para a concessão dêsse benefício, a lei não estabeleceu
qualquer discriminação quanto à natureza da infração ou à espécie das multas,
inclusive as moratórias;
Considerando que, à vista do que prescreve o § 8.° do citado art. 7.°, ao
contribuinte é também permitido liquidar o seu débito fiscal, sem correção
monetária, desde que promova o respectivo recolhimento dentro dos prazos
peremptórios fixados ro mencionado dispositivo;
Considerando que, em face das normas constantes da Portaria ministerial
n.O GB-343, de 25 de setembro de 1964, cumpre disciplinar o recolhimento do
impôsto de renda que deveria ter sido pago na d2.ta devida e que não o foi
por omissão nas respectivas declarações de rendimentos ou nas guias de arrecadação nas fontes,
Determina aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do
Impôsto de Renda que observem e f2.çam cumprir as seguitnes instruções:
I - Os contribuintes do impôsto de renda que estiverem em débito para
com a Fazenda Nacional poderão promover o respectivo pagamento até o dia
15 de outubro de 1964, S2m correção monetária e com redução da metade da
inulta, nos têrmos do ~ 7.° do art. 7.° da Lei n. O 4.357, de 16 de julho de 1964;
II - Nos casos em que não tenha havido lançamento ou eXigência de recolhimento pelas fontes, poderá o devedor efetuar a liquidação do seu débito,
espontâneamente, com a redur,ão da metade da multa cabível;
lU - A liquidação do débito, em qualquer caso de ação fiscal, quando não
houver ainda decisão da autoridade competente para julgar o processo, poderá ser feita mediante o pagamento da importância que o contribuinte julgar
devida, também com a redução da metade da multa aplicável à parte considerada não litigiosa;
IV - Nos casos em que tenha havido reclamação ou recurso, a liquidação
do débito poderá ser feita com redução da metade da multa, independentemente do préViO retôrno do processo à repartição de origem;
V - Para pagamento, até 15 de outubro de 1964, dos débitos de que trata
esta Ordem de Serviço, é permitido ao contribuinte recolher o impôsto, adicionais e multa devidos, às repartições arrecadadoras do Ministério da Fazenda, por meio de guias dos modelos "Impôsto Retido na Fonte", "Fundo de
Reaparelhamento Econômico" e "Guia de Depósito DMF n.O 5.149" ou guia
equivalente, esta em relação à multa, adaptadas para êsse fim com a aposição
de carimbo com os dizeres: "RECOLHIMENTO PARA OS EFEITOS DO § 7.0
OU § 8.° DO ART. 7.° DA LEI N.o 4.357, DE 16 DE JULHO DE 1964";
VI - Da guia do modêlo "Impôsto Retido na Fonte", no verso ou em anexo,
deverá constar, quando fôr o caso:
a) o número do processo ou da notificação, com a indicação do exercício financeiro e da data do vencimento da dívida;
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b) a espécie e importância do rendimento omitido;
c) a importância do impôsto devido e a época do ano civil em que deveria
ter sido pago;
d) o número da declaração onde foi omitido o rendimento, ou o número
de inscrição da pessoa jurídica;
e) o beneficiário e a natureza do rendimento omitido, nos casos de arrecadação na fonte;
VII - As guias de que trata o item V deverão ser preenchidas de acôrdo
com as instruções da repartição lançadora do impôsto de renda a que estiver
jnrisdicionado o contribuinte ou a fonte responsável pelo recolhimento do
débito fiscal;
VIII - Para cada processo ou notificação, declaração de rendimentos ou
guia de arrecadação nas fontes, caberá o preenchimento de um jôgo de guias
dos modelos indicados no item V;
IX - Uma via de cada uma das guias a que se refere o item V será anexada, pela repartição lançadora, depois de produzidos os devidos efeitos de
contrôle da arrecadação, ao processo fiscal ou declaração de rendimentos ou
guia de arrecadação nas fontes, a que corresponder;
X - As guias a que se refere o item V serão previamente visadas pelas repartições lançadoras do impôsto de renda e valerão também como pedido dos
benefícios previstos nos § § 7.0 e 8.0 do art. 7.0 da Lei n.O 4.357, citada:
XI - O parcelamento de débitos iguais ou superiores a Cr$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros), de acôrdo com o estatuído nas alíneas b e c do § 8. 0
do mencionado art. 7.°, independe de requerimento formal, cabendo ao contribuinte recolher, até o dia 15 de outubro de 1964, a primeira prestação do
parcelamento, e as demais com o intervalo de 30 (trinta) dias, mediante o
preenchimento das guias referidas no item V;
XII - O visto de que cogita o item X será apôsto, apenas, nas guias correspondentes à primeira prestação, sendo as demais recolhidas com a simples
apresentação das guias anteriores;
XIII - Quando a cobrança do débito estiver suspensa por medida administrativa ou judicial, o parcelamento será processado sem o acréscimo de
qualquer multa, salvo a que já rôr objeto do débito em litígio;
XIV - Nos casos em que não tenha havido ainda lançamento ou exigência de recolhimento do imp.'isto, o parcelamento será processado com o acréscimo das multas cabíveis, inclusive as de mora, calculadas at·3 o dia imediatamente anterior ao recolhimento da primeira prestação;
XV - O disposto no item XIV alcança tambÉm os casos de ação fiscal
em curso, cujos débitos ainda não tenham sido fixados;
XVI - Os benefícios estabelecidos nos § § 7.° e 8.° do art. 7.° da Lei
n. O 4.357, de 16 de julho de 1964, não serão concedidos aos débitos relativos
ao exercício financeiro de 1964, quando se tratar de lançamento normal, feito
à vista da declaração de rendimentos, salvo quanto às quotas que estiverem
vencidas e não pagas até 17 de julho de 1964;
XVII - Vencida uma prestação do parcelamento e não paga até o vencimento da prestação seguinte, considerar-se-á vencida a dívida global, sujeitando-se o devedor às sanções legais;
XVIII - Nos casos de débito fiscal inferior a Cr$ 500.000 (quinhentos
mil cruzeiros), aplicam-se à respectiva liquidação, que deverá ser feita, de
uma só vez, até 14 de novembro dêste ano, sem correção monetária, as mesmas
normas da presente Ordem de Serviço, que forem cabíveis;
XIX - Os contribuintes cujos débitos estiverem em fase de cobrança
executiva deverão pleitear os favores do art. 7.° da Lei n.O 4.357, citada, diretamente nos Juízos compptentes.
XX - Ficam revogadas as determinações anteriores que contrariem as
estabelecidas nesta Ordem de Serviço.
a)

ORLANDO TRAVANCAS
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ORDEM DE SERVIÇO N.O DIR-23j64, EM 12 DE OUTUBRO DE 1964
Alteração da cobrança do impõsto de renda devido na fonte, sôbre lucros,
quando percebidos por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas fora do país.

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições,
Considerando que a Lei n. O 4.390, de 29 de agôsto de 1964, publicada no
Diário Oficial da União em 11 de setembro último, modificou a Lei n. O 4.131,
de 3 de setembro de 1962, que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e
as remessas de valôres para o exterior;
Considerando que o disposto nas alíneas a, b e c do inciso 2. 0 do art. 97
do Regulamento do Impôsto de Renda, aprovado pelo Decreto n. O 51.900, de
10 de abril de 1963, decorre do art. 43 da citada Lei n. O 4.131, que foi alterado
nos têrmos do art. 1.0 da Lei n. O 4.390, mencionada;
Considerando a necessidade de orientar as repartições subordinadas a esta
Divisão e os contribuintes e fontes responsáveis pelo recolhimento do impôsto,
interessados, sôbre a aplicação das novas disposições fiscais;
Determina aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e InspetoresChefes de Inspetorias do Impôsto de Renda, que observem e façam cumprir
as seguintes disposições:
I - A partir de 11 de setembro de 1964, não mais se aplicam os dispositivos
regulamentares referidos nesta Ordem de Serviço (art. 97, 2. 0 , a, b e c), por
fôrça do art. 10 da Lei n. O 4.390, de 29 de agôsto de 1964, publicada naquela
data;
II - os lucros e dividendos atribuídos a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou com sede no exterior ficam sujeitos à retenção na fonte, do impôsto de renda, à taxa normal estabelecida no art. 97 do Regulamento do
Impôsto de Renda (25 %) e a um impôsto suplementar de renda, calculado de
acôrdo com os itens seguintes;
III - o impôsto suplementar, previsto no item lI, será cobrado, mediante
retenção e recolhimento pela fonte, por ocasião de cada remessa para o exterior, sempre que o montante dos lucros e dividendos líquidos efetivamente remetidos, a pessoas físicas e jurídicas, residentes ou com sede no exterior, em
um triênio, a partir de 1963, exceder, em média, a 12 % (doze por cento) sôbre
o capital e reinvestimentos registrados;
IV - o impôsto suplementar, de que trata o item lII, será calculado de
acôrdo com a seguinte tabela:
entre 12 % e 15 % de lucros
entre 15 '% e 25 % de ;lucros .......... ", .. ,..
acima de 25 % de lucros :.. , ........ , .. ,......
V - para os efeitos da determinação
item IlI, será considerado o montante dos
mente remetidos no ano da remessa e nos
a partir de 1963, sendo devido o impôsto
1965;

40 % (quarenta po:r cento);
50% (cinqüenta por cento);
60 % (sessenta por cento);

da média trienal a que se refere o
lucros e dividendos líquidos efetivadois anos imediatametne anteriores,
a partir do exercício financeiro de

VI - os reinvestimentos que forem remetidos posteriormente, para o exterior, serão igualmente computados no montante dos lucros e dividendos líquidos efetivamente remetidos, sempre que resultarem de lucros excedentes à
média trienal de 12% (doze por cento) sôbre o capital e reinvestimentos antes
registrados;
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VII - estarão também sujeitos ao impôsto suplementar, referido nos itens
!lI e IV, de acôrdo com o art. 13 e seu parágrafo único da Lei n.O 4.131, citada,
quando remetidos para o exterior, os seguintes rendimentos;
a) as quantias devidas a título de royalties, a que se refere a alínea c do
inciso 1.0 do art. 97 do Regulamento do Impôsto de Renda, ou por assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem as condições ou excederem aos limites previstos para a sua dedução dos lucros das
pesosas jurídicas, nos têrmos do art. 37 e respectivos parágrafos, do mesmo
Regulamento;
b) o total das quantias devidas a pessoas físicas ou jurídicas residentes
ou sediadas no exterior, pelo uso de marcas de indústria e de comércio, ou o
produto da alienação, a qualquer título, dessas propriedades, quando percebidos
por pessoas físicas ou jurídicas nas mesmas condições;
VIII - a taxa de conversão, para determinação do valor em moeda nacional correspondente ao valor das remessas excedentes, em moeda estrangeira,
será sempre aquela em que fôr realizada a respectiva operação de câmbio;
IX - a Superintendência da Moeda e do Crédito verificará a percentagem
estabelecida como limite das remessas, para os efeitos da cobrança do impôsto
suplementar, de que trata esta Ordem de Serviço, sem prejuízo de qualquer
procedimento que a autoridade lançadora do domicílio da fonte, responsável
pelo recolhimento, julgar conveniente para os fins da fiscalização.
a)

ORLANDO TRAVANCAS

ORDEM DE SERVIÇO N.G DlR-24/64, EM 21 DE OUTUBRO DE 1964
Disciplina a correção monetária do valor das propriedades imóveis, das pessoas
físicas, para os efeitos da tributação.

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições;
Considerando que a Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, nos têrmos do
seu art. 4.0 e respectivos parágrafos, autorizou a correção monetária do custo
da aquisição do imóvel e do impôsto de transmissão pago, bem como das benfeitorias realizadas, para os fins da cobrança do impôsto sôbre os lucros apurados pelas pessoas físicas, nas transações com imóveis;
Considerando que, para essa correção, deverão ser aplicados os mesmos
coeficientes multiplicadores estabelecidos para a correção monetária do ativo
imobilizado das pessoas jurídicas, nos têrmos do § 2.° do art. 4.° da lei citada;
Considerando, ainda, as modificações introduzidas no Regulamento do
Impôsto de Renda vigente, pelo Decreto n.O 54.333, de 28 de setembro de 1964,
publicado no Diário Oficial da União em data de 1.0 do corrente mês de
outubro;
Determina aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do
Impôsto de Renda que observem e façam cumprir as seguintes instruções:
I - É permitido à pessoa física vendedora efetuar a correção monetária
do custo de aquiSição do imóvel, inclusive o impôsto de transmissão pago, bem
como das benfeitorias realizadas, para os efeitos da tributação;
II - a correção monetária de que trata o item I será processada mediante
a aplicação dos mesmos coeficientes multiplicadores estabelecidos pelo Conselho Nacional de Economia para a atualização do valor do ativo imobilizado
das pessoas jurídicas;
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III - serão observadas as seguintes normas, em relação ao custo de aquisição do imóvel e das benfeitorias acrescidas, para os efeitos da correção:
a) quando o custo de aquisição tiver sido pago em parcelas, computar-seão destacadamente as importâncias desembolsadas em cada ano civil;
b) em se tratando de prédio construído em época posterior à aquisição
do terreno, bem como no caso de benfeitorias acrescidas, computar-se-ão,
igualmente, as importâncias desembolsadas em cada ano civil;
c) no caso da letra b, quando ocorrer a impossibilidade de comprovação
das importâncias desembolsadas em cada ano civil, considerar-se-á como data
da respectiva aquisição a data do término da sua realização;
d) na hipótese de inexitsência de documentos comprobatórios do custo
real das benfeitorias acrescidas, computar-se-á o valor arbitrado pela autoridade lançadora do impôsto de renda, na forma estabelecida no Regulamento
vigente (art. 93, § 10);
IV - do valor do custo corrigido das benfeitorias, será deduzida a percentagem de 2 % (dois por cento) para cada ano, ou fração de ano, que tiver
decorrido entre o término de sua realização e a data da alienação;
V - a diferença entre o valor global de aquisição do imóvel, de que trata
o item I, e o seu valor corrigido monetàriamente, nos têrmos desta Ordem de
Serviço, observado o disposto no item IV, ficará sujeita tão-somente ao impôsto de 5 % (cinco por cento), pago de uma só vez;
VI - o pagamento do impôsto de que trata o item V será dispensado quando a pessoa física vendedora optar pela aquisição de Obrigações do Tesouro
Nacional, a que se refere o art. 1.0 da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, em
valor nominal atualizado correspondente ao dôbro do que seria devido como
impôsto;
VII - o impôsto de que trata o item V será recolhido à repartição arrecadadora competente, por meio de guia, instruída com demonstrativo dos cálculos
efetuados, conforme o quadro anexo, até a data em que deva ser recolhido o
impôsto de que trata o art. 92 do Regulamento do Impôsto de Renda ou apresentada a guia do mesmo Regulamento, para o necessário visto, à repartição
com peten te;
VIII - na guia de recolhimento, ou na guia negativa, a que se refere o
item VII, serão considerados o custo de aquisição do imóvel, inclusive o impõsto de transmissão, bem como as benfeitorias, corrigidos monetàriamente,
de acôrdo com os itens II, III e IV, para os efeitos da determinação do rendimento sujeito ao impêsto de que trata o art. 92 do mesmo Regulamento;
IX - na hipótese prevista no item VIII, não poderá ser feito o abatimento
das percentagens estabelecidas no § 1.0 do art. 93 do mesmo Regulamento;
X - a correção monetária do valor global de aquisição do imóvel será
admitida em relação às alienações de imóveis já contratadas para pagamento a prazo, cujo impôsto não tenha sido efetivamente liquidado, até 17 de
julho de 1964, quando o contribuinte haja recolhido o impôsto de que trata o
item V, dentro do prazo (até 12 de outubro de 1964);
XI - o disposto no item anterior não se aplica aos casos em que o impôsto
deveria ter sido recolhido até 17 de julho de 1964, quando a referida Lei número 4.357 entrou em vigor;
XII - nos casos de opção previstos no item VI, as guias a que se referem
o art. 94 e seu § 1.0 do Regulamento do Impôsto de Renda somente serão visadas pelas autoridades competentes, observadas as disposições do art. 2.0 do
Decreto n.O 54.333, de 28 de setembro de 1964 (§ § 5.°, 6.°, 7.0 e 8.° do Regulamento) .
a)

ORLANDO TRAVANCAS
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(A~EXO

I:\IIÓVEL

À

O.S. 24/64)

Vendedor ou cedente

Enderêço

Imóvel objeto da transação

Local do imóvel

Cartório em que será lavrada a escritura

ANOS:
Coeficientes:
I - Valor de custo de aquisição
do imóvel (objeto da transação) ....... .
II - Impôsto de transmissão pago
pelo vendedor (na aquisição) ....
III -

___

:.:··c:.'·:.:·.:c·':':·':':··:':'lc··:,:'.:c··:.:·.:.:··:.:·.:.:··~I::':··:':·:':·'c;.'·:,:·.:c··:':"-1

----------- ------.----

Soma (I mais II) ....

IV -- Nova tradução monetária do
valor de aquisição, inclusive impôsto de transmissão (IIl multiplicado pelo
coeficiente) .....
V -. Variação do valor de aquisição inclusive impôsto de
transmissão (IV menos IIl)
VI - Valor do custo das benfeitorias realizadas no imóvel

-----------

---------_. ----------- ---.-._----

VII - Nova tradução monetária do
valor das ben,'eitorias realizadas no imóvel (VI multiplicado pelo coeficiente)
VIII - Menos: percentagem de 2%,
sôbre o valor corrigido das
henfeitorias, por ano ou
fração de ano, decorrido do
término da sua realização
até a alienação ....
IX -- Valor atual das benfeitorias
(VII menos VIII) ..... .
X - Variação do valor das benfeitorias (IX menos VI).

=:':'==II.:.:c:.=~1

...... .... . ........

........................................... .

. .......

·~·:.:==..:.::..:.:..I······

..........••...

-- --- ---- - ------_._-- ----.-

XI - . Correção monetária do valor
global de aquisição do
imóvel, inclusive impôsto
de transmissão e benfeitorias (V mais X) ....... .

Local e data

ARsinatura do vendedor ou cedente
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OBSERVAÇÕES:

1. :Este formulário se destina ao demonstrativo da correção monetária do
custo da aquisição do imóvel e do impôsto de transmissão pago, bem como
das benfeitorias realizadas, para os fins da cobrança do impôsto sôbre os lucros
apurados pelas pessoas físicas, nas transações com imóveis.
2. No espaço destinado a "Imóvel Obj eto da Transação" deve ser indicado se se trata de terreno, casa, apartamento etc., mencionando, a seguir, a sua
localização, inclusive rua e número.
3. Quando o custo de aquisição do imóvel ou da realização das benfeitorias tiver sido pago em parcelas, computar-se-ão destacadamente as importâncias desembolsadas em cada ano civil, usando-se a fôlha suplementar do formulário sempre que necessário. No caso da impossibilidade de comprovação das
importâncias desembolsadas em cada ano civil, para construção do prédio ou
de benfeitorias acrescidas, considerar-se-á como data da respectiva aquisição
a dat.a do término da sua realização.
4. A dedução de 2 % ao ano, prevista no § 1.0 do art. 4.° da Lei n.O 4.357,
de 1964, deve ser calculada com base nos anos que decorrerem da data do
término das benfeitorias até a data da alienação. Assim, os itens VIII, IX e X,
somente serão preenchidos na coluna do total, quando houver benfeitorias realizadas pelo vendedor ou cedente, para determinação do valor global da correção monetária (item XI).
ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR-26/64, EM 1.0 DE DEZEMBRO DE 1964
Disciplina a correção monetária dos débitos do impôsto de renda, a partir do
4.0 trimestre civil (mês de dezembro), de 1964.

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições,
Considerando que se encerrou a 30 de novembro último o prazo para liquidação, sem correção monetária, dos débitos em atraso superiores a Cr$ 500.000
(quinhentos mil cruzeiros) e que a 15 de dezembro corrente terminará o prazo
relativo aos débitos inferiores àquela quantia (§ § 7.0 e 8.0 do art. 7.° da Lei
n.O 4.357, de 16 de julho de 1964 e arts. 4.0 e 5.° da Lei n.o 4.481, de 14 de
novembro de 1964);
Considerando que esta Divisão, nos têrmos da Ordem de Serviço n.o 22/64,
transmitiu aos seus órgãos delegados as instruções necessárias sôbre a liquidação e o parcelamento dos débitos referentes aos tributos da sua competência;
Considerando que "os débitos fiscais, decorrentes do não recolhimento, na
data devida, de tributos, adicionais e penalidades, que não forem efetivamente
liquidados no trimestre civil em que deveriam ter sido pagos, terão o seu valor
atualizado monetàriamente em função das variações do poder aquisitivo da
moeda nacional" (art. 7.° da Lei n.o 4.357/64);
Considerando que a mencionada correção monetária se aplica igualmente
aos débitos cuja cobrança tenha sido suspensa, por medida judicial ou administrativa, quando não houver depósito em dinheiro para garantia da instância (§ § 2.° e 9.° do art. 7.° da Lei n.O 4.357/64);
Considerando, ainda, que para os efeitos da correção monetária entende-se
por débito o valor dos impostos, adicionais, empréstimos e multas, que não foi
efetivamente liquidado no trimestre civil em que deveria ter sido pago, compreendido o apurado nos casos de falta ou inexatidão da declaração de rendimentos ou da guia de recolhimento pela fonte, inclusive a do impôsto sôbre o
lucro obtido na venda de propriedade imobiliá.ria, pela pessoa física;
Determina aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e InspetoresChefes das Inspetorias do Impôsto de Renda, que observem e façam cumprir
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as seguintes instruções sôbre a correção monetária dos débitos, em relação ao
impôsto de renda e às demais contribuições cuja cobrança e fiscalizaçfo compete a esta Divisão:
I - A partir de 1.0 de dezembro de 1964, os débitos não liquidados e os
que não estejam garantidos por depósitos em dinheiro, quando suspensa a sua
cobrança por medida administrativa ou judicial, ficarão sujeitos à correção
monetária do seu valor, de acôrdo com os coeficientes mUltiplicadores fixados
pelo C'onselho Nacional de Economia (art. 7.° e § 1.0 da Lei n.O 4.357/64);
I! - ao valor do débito objeto do lançamento original aplicar-se-á(ão) o(s)
coeficIentes (s) relativo (s) ao trimestre civil em que deveria ter sido pago,
integralmente ou em quotas, aquêle débito;
lI! - em relação a lançamento suplementar resultante de declaração
inexata, aplicar-se-á ao débito apurado o coeficiente referente ao trimestre
civil em que deveria ter sido paga a totalidade ou a primeira quota do lançaI mento original;
IV - no caso de inexistência de lançamento original, pela não apresentação de declaração de rendimentos ou de declaração que tenha ficado isenta em
virtude de deduções ou abatimentos indevidos, será aplicável ao débito apurado
o coeficiente relativo ao trimestre civil seguinte ao do término do prazo legal
em que deveria ter sido entregue a deClaração ou ao de sua entrega, conforme
o caso;
V - No caso de recolhimento pela fonte, inclusive no de impôsto sôbre o
lucro obtido pela pessoa física na venda de propriedade imobiliária, aplicarse-á o coeficiente de correção relativo ao trimestre civil do término do prazo
legal para o recolhimento do do tributo;
VI .- da notificação de lançamento ou de eXigênCia de recolhimento pela
fonte, inclusive da referente ao impôsto sôbre o lucro obtido na venda pela
pessoa física de propriedade imobiliária, deverá constar o débito pelo seu valor
original e a, indicação do trimestre civil em que deveria ter sido pago, para
efeito de aplicação, pelo órgão arrecadador, do coeficiente de correção monetária, conforme o exemplo a seguir:
DÉBITO SUJEITO

À

CORREÇÃO MONETARIA

(Art. 7.° da Lei n.O 4.357, de 16-7-64)
• . •0

trimestre civil do ano de 19 ..

VI! - não é aplicável até 15 de dezembro de 1964, inclusive, o disposto no
item I desta Ordem de Serviço, aos débitos inferiores a Cr$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros) (art. 7. 0 da Lei n. O 4.357/64 e 3.0 da Lei n. O 4.481/64).
a)

ORLANDO TRAVANCAS

ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR 8/65, EM 25 DE JANEIRO DE 1965
Altera a O.S. n.O DIR 19/64, sôbre a correção monetária dos valôres do ativo
imobilizado, das pessoas jurídicas, no exercício de 1965 (art. 101 do Regulamento).

O Diretor do Departamento do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições,
Considerando que o Conselho Nacional de Economia, no cumprimento do
disposto no art. 3.0 da Lei n. O 4.357, de 16 de julhO de 1964, procedeu à revisão
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dos coeficientes anteriormente estabelecidos para a correção monetária do ativo
imobilizado das firmas e sociedades, nos têrmos do art. 57 da Lei n.o 3.470, de
28 de novembro de 1958;
Considerando que os novos coeficientes, estabelecidos na Resolução n.o 2,
de 22 de janeiro corrente, do referido Conselho, vigorarão até 31 de dezembro
dêste ano;
Considerando que foi estabelecido um coeficiente fixo de 1,74 (um vírgula
setenta e quatro) que representa o índice de correção monetária, no período
de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro de 1964, como corretivo de valôres em
função da depreciação monetária;
RESOLVE:
I - Durante o ano de 1965 vigorarão os seguintes coeficientes multiplicadores, para a correção monetária do ativo imobilizado das firmas e sociedades, em substituição aos coeficientes na Ordem de Serviço n.o DIR 19/64,
de 14 de setembro de 1964:
Coeficiente

ANO

1938 ........ .
1939 ....... .
1940 ........ .
1941.. ..... .
H?42 ....... .
1943 ....... .
1944 ....... .
1945 ....... .
1946 ....... .
1947 ...... .
1948 ........ .
1949 ........ .
1950 ....... .
1951. ...... .
1952 ........ .
1953 ...... .
1954 ........ .
1955 ....... .
1956 ...... .
1957 ....... .
1958 ....... .
1959 ........ .
1960 ...... .
1961 ........ .
1962 ...... .
1963 ........ .
1964 ....... .

II -

193,14
182,70
172,26
156,60
127,G2
1G9,62
95,70
81,78
71,34
66,12
62,64
57,42
50,46
41,76
38,28
33,06
26,10
22,62
19,14
17,40
14,79
10,79
8,]8
5,92
3,83
1,74
1,00

Em face do decidido pelo Sr. Ministro da Fazenda no processo n.O

251.242/64, a alínea a do item XVII da O.S. n.o 19/64 passa a vigorar com a

seguinte redação:
"a) - da variação cambial dos saldos de tôdas as dívidas em moeda
estrangeira, na data do balanço, deduzidas as parcelas dessas dívidas,
liquidadas até a data da correção, convertidas à taxa de câmbio aplicável para a liquidação dos empréstimos, naquela mesma data";
III - Continuam em vigor as demais disposições não alteradas por esta
Ordem de Ser"iço.
a)

ORLANDO

TRAVANCAS
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ORDEM DE SERVIÇO N.o DIR 16/65, EM 28 DE JULHO DE 1965
Dispõe sôbre as alterações introduzidas na legislação do impôsto de renda pela
Lei n.O 4.728, de 14 de julho de 1965, que disciplina o mercado de capitais
e estabelece medidas para o seu desenvolvimento.

O Diretor do Departamento do Impôsto de Renda, no uso de suas atribuições,
Considerando que a Lei n.o 4.728, de 14 de julho de 1965, alterou a tributação de rendimentos decorrentes de títulos de crédito, de títulos da dívida
pública e de ações, bem como a tributação de lucros obtidos em operações
imobiliárias;
Considerando que tendo o referido diploma legal entrado em vigor a 16
de julho de 1965, data de sua publicação oficial, são de imediata aplicação os
seus dispositivos referentes àquela tributação;
DETERMINA:
Aos senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de
Renda que, sôbre os rendimentos a seguir indicados, observem e façam cumprir
as seguintes normas:
Debêntures ou outras obrigações ao portador
Partes beneficiárias ou parte de fundador

I -- A partir de 16 de julho de 1965, os juros de debêntures ou de outras
obrigações ao portador, provenientes de empréstimos contraídos dentro ou fora
do País, por sociedades nacionais ou estrangeiras que operem no território nacional e os interêsses e quaisquer outros rendimentos de títulos ao portador
denominados partes beneficiárias ou partes de fundador, estão sUjeitos ao im~
pôsto de renda na fonte:
a) à razão de 15% (quinze por cento), quando houver identificação do
beneficiário, nos têrmos do artigo n.o 237 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 55.866, de 25 de março de 1965;
b) à razão de 60% (sessenta por cento), se o beneficiário optar pela sua
não identificação.
II - No caso da letra a do item I, o impôsto retido na fonte, como antecipação, será compensado com o impôs to devido, com base na declaração
de rendimentos, na qual serão obrigatoriamente incluídos os referidos rendimentos.
Ações nominativas, endossáveis ou ao portador

IH - Os dividendos de ações ao portador e quaisquer bonificações e elas
atribuídas, bem como o valor das ações novas e os interêsses além dos dividendos, nos casos de valorização do ativo ou de utilização de quaisquer fundos,
inclusive os de amortização, de depreciação e de reavaliação de ativo, estão
suj eitos ao impôsto de renda:
a) à razão de 25% (vinte e cinco por cento), na fonte, quando se tratar
de rendimentos de ações ao portador, distribuídos por sociedade anônima de
capital aberto e o beneficiário não se identificar;
b) à razão de 40% (quarenta por cento), na fonte, quando se tratar de
rendimentos de ações ao portador, distribuídos por sociedade anônima de capital
fechado e o beneficiário não se identificar;
c) ao impôsto progressivo calculado na declaração anual de rendimentos,
quando se tratar de rendimentos de ações ao portador, distribuído por socie-
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dade anônima de capital aberto e o beneficiário se identificar, não sendo exigível antecipação de impôsto na fonte;
d) à razão de 20% (vinte por cento) na fonte, como antecipação, quando
se tratar de rendimentos de ações ao portador, distribuídos por sociedade anônima de capital fechado e o beneficiário se identificar;
IV - Os rendimentos de que trata o item anterior, quando se referirem
a ações ordinárias, preferenciais ou endossáveis e nominativas, estão sujeitos:
1.0) quando se tratar de sociedade anônima de capital aberto - ao impôsto progressivo calculado na declaração anual de rendimentos, não sendo
eXigível anteCipação de impôsto na fonte;
2.0)
quando se tratar de sociedade anônima de capital fechado - ao
impôsto na fonte:
a) à razão de 10% (dez por cento) - no caso de ações pertencentes a
pessoas físicas, quando superiores, anualmente, a Cr$ 126.000 (cento e vinte e
seis mil cruzeiros);
b) à razão de 15% (quinze por cento) - no caso de ações pertencentes
a pessoas jurídicas;
V - Não se incluem entre os rendimentos de que tratam os itens III e IV
o valor das ações que resultarem de aumentos de capital realizados nos têrmos
dos artigos 200 e 224 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 55.866, de
25 de março de 1965;
VI - Os rendimentos de que tratam os itens IlI, letras c e d e IV, quando
o beneficiário fôr residente ou domiciliado no estrangeiro, estão sujeitos ao
impôsto do artigo 229, inciso 1.0, observado o disposto no artigo 233 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 55.866, de 25 de março de 1965;
VIl - Caberá à sociedade anônima comprovar, para os fins previstos nos
itens IIl, letras a e c e IV, inciso 1.0, perante as Delegacias Regionais, Seccionais e Inspetorias do Impôsto de Renda, sua condição de sociedade aberta, em
conformidade com o estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, na forma
do disposto no artigo 59 da Lei n.O 4.728, de 14 de julho de 1965.
Títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal

VIlI - Os juros de títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal,
salvo os que gozarem de imunidade fiscal expressa C";1 lei federal, estão sujeitos ao impôsto de renda:
a) à razão de 6% (seis por cento) na fonte, os de títulos nominativos
ou ao portador, subscritos compulsoriamente;
b) ao impôsto progressivo calculado na declaração anual de rendimentos,
os juros de títulos nominativos, subscritos vOluntàriamente, não sendo exigível
antecipação de impôsto na fonte;
IX - Os juros dos títulos nominativos de que trata a letra a do item VIII,
deverão ser incluídos na declaração anual de rendimentos, para fins do impôsto progressivo, compensado o impôsto de renda retido na fonte;
X -- Os juros dos títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal,
quando o beneficiário fôr residente ou domiciliado no estrangeiro, estão sujeitos ao impôsto do artigo 229, observado o disposto no artigo 233 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 55.866-, de 25 de março de 1965.
Lucro obtido em operações com propriedades imobiliárias

XI - O impôsto de que trata o artigo 83 do Regulamento aprovado pelo
Decreto n.O 55.866, de 25 de março de 1965, a partir de 16 de julho de 1965,
será cobrado à razão de 5% (cinco por cento), quando se tratar de alienação,
promessa de alienação ou transferência de direito à aquisição de imóvel, no
caso em que o adquirente seja sociedade que tenha por objeto a compra e
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venda de imóveis construídos ou em construção, a construção e venda de unidades habit.acionais, a incorporação de edificações ou conjuntos de edificações
em condomínio ou a venda de terrenos loteados e construídos ou com a construção contrat.ada;
XII - Nos casos previstos no item anterior, o contribuinte poderá optar
pela subscrição de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, em importância equivalente ao dôbro do que seria devido como impôsto, nos têrmos
do artigo 3.°, § 8.°, da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964;
XIII - Se a sociedade adquirente vier, a qualquer tempo, alienar o terreno ou transferir o direito à sua aquisição sem construí-lo ou sem a simultânea contratação de sua construção, responderá pela diferença do impôsto
da pessoa física, entre as taxas normais e a prevista neste artigo, diferença
que será atualizada nos têrmos do art. 7.° da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de
1964;
XIV - As alíquotas referidas nesta Ordem de Serviço serão aplicadas aos
rendimentos cujo impôsto, por fôrça de disposição legal, fôr exigível a partir
de 16 de julho de 1965.
a)

ORLANDO TRAVANCAS

IV - 9 - OFÍCIOS-CIRCULARES DO DIR
* Nesta publicação.
1, de 12-1-1959
- Transmite os têrmos da Portaria Ministerial n. O 436, de 30-12-1953,
que estabelece os coeficientes percentuais máximos para a dedução
de royalties pela exploração de marcas e patentes, de despesas de
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, bem
como de cotas para amortização do valor de patentes, na determinação do lucro real das pessoas jurídicas, considerados os tipos de
produção ou atividade, segundo o grau de essencialidade.
17, de 4-7-1959
- Transmite a Portaria Ministerial n. O 133, de 25-5-1958, que inclui na
Portaria n. O 436, de 30-12-1958, no item I - 1.0 Grupo - Indústria-Base, com a percentagem de 5%, a Indústria de Cimento.
20, de 6-8-1959
- Recolhimento do adicional -

Lei n. O 1.474, de 1951.

28, de 5-12-1959
- Transcreve a Portaria Ministerial n. O 303, de 25-11-1959, sôbre dedução de royalties, disciplinando a inclusão de outros tipos de produção e atividade.
28, de 17-8-1961
- Incidência do impôsto de lucro imobiliário em relação a imóvel havido por herança.
30, de 12-9-1961
- Roteiro para fiscalização do impôsto na fonte.

*

9, de 6-6-1962
- Transcreve Ordem de Serviço da Diretoria das Rendas Internas.
(Processamento da comprovação da guia do impôsto sôbre lucro imobiliário, bem como a revisão da mesma).
20, de 14-12-1962
- Art. 98, § 1.0, inciso 11.
14, de 26-8-1963
- Reajustamento de rendimentos pagos, livres de quaisquer ônus fiscais
a residentes ou domiciliados no estrangeiro. Aplicação da regra prevista no art. 5.0 da Lei n. O 4.154, de 28-11-1962, reproduzida no art.
209 do Regulamento aprovado pelo Decreto n. O 51.900, de 10-4-1963.
22, de 18-6-1964
- Retenção na fonte sôbre rendimentos de títulos ao portador, cujos
proprietários tenham optado pela não identificação, ou seja, pela
conservação do anonimato (45% + 5%).
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26, de 20-8-1964
- Liquidação de débitos fiscais.

*

30, de 28-8-1964
- Instrução de processos -

SUDENE.

31. de 14-9-1964
- Prazos estabelecidos nas leis e regulamentos fiscais.
32, de 24-9-1964
- Aumento de capital decorrente de correção monetária do ativo imobilizado da pessoa jurídica.
35, de 8-10-1964
- Liquidação de débitos mediante recolhimento direto às agências do
Banco do Brasil S/A - Benefícios inscritos nos §§ 7.° e 8.° do art.
7.° da Lei n.o 4.357, de 16-7-1964.

*

37, de 8-10-1964
- Determinação do ativo imobilizado das emprêsas de seguros privados
e de capitalização.
39, de 15-10-1964
- Observância das dispOSições do art. 12 e seus parágrafos da Lei n.O
4.388, de 28-8-1964, enquanto não forem alteradas por novos preceitos.
41, de 26-10-1964
- Empréstimo compulsório sôbre rendimentos de beneficiários não
identificados.

*
*

42, de 26-10-1964
- Tributação de rendimentos nas alienações de imóveis.
2, de 12-1-1965
- Correção monetária de débitos

(1.0

trimestre de 1965).

*

3, de 19-1-1965
- Valor do dólar fiscal aditado no ano de 1964. Conversão em moeda
nacional dos rendimentos do trabalho recebidos em moeda estrangeira.

*

6, de 25-1-1965
- Impôsto a ser descontado pelas pessoas jurídicas, na fonte, sôbre a
importância dos fretes pagos a pessoas físicas como remuneração
de serviço de transporte de carga feito em veículo de propriedade do
beneficiário do rendimento.
15, de 17-3-1965
- Coeficientes para correção monetária do capital de giro.
23, de 23-4-1965
- Transmite Portaria Ministerial GB-125/65 (correção monetária do
ativo das pessoas jurídicas).
24, de 26-4-1965
- Correção monetária do ativo das pessoas jurídicas (Port. GB-131/65
do M.F.).
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*

44, de 24-8-1965

-

Correção monetária de débitos fiscais.

52, de 23-9-1965

-

Tributação das reservas de capital.

53, de 24-9-1965

-

Incidência do impôsto de renda, na fonte, sôbre o 13.° salário.

56, de 1-10-1965

-

*

59, de 25-10-1965

-

*

Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda
para vigorarem no quarto trimestre civil de 1965 (outubro a dezembro) .
Exclusão dos empréstimos compulsórios da correção monetária dos
débitos.

60, de 25-10-1965

-

Pagamento parcelado do empréstimo compulsório, sem multa e sem
correção monetária, nos anos de 1963 e 1964, dos funcionários da
Panair do Brasil SI A.

61, de 25-11-1965

-

Desconto do impôsto de renda, na fonte, sôbre o chamado "13.0
salário".

70, de 31-12-1965

-

Coeficiente de correção dos valôres expressos em cruzeiro na legislação do impôsto de renda (Lei n. O 4.506/64 - art. 3.°).

35, de 26-7-1966

-

Retenção de impôsto sôbre salários de auxiliares de Cartórios.

OFíCIO-CIRCULAR N.O 28, EM 17 DE AGôSTO DE 1961
Do Diretor da Divisão do Impôsto de Renda
Aos Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do Impôsto de Renda
Assunto: Incidência do Impôsto de lucro imobiliário em relação a imóvel havido por herança.
Para conhecimento de Vossas Senhorias e devidos fins, transmito-lhes cópia
do Relatório e Voto dos Senhores Ministros Ary Franco e Luiz Gallotti, no
recurso julgado pelo Egrégio Tribunal Federal, a respeito da Incidência do
Impôsto de lucro imobiliário em relação a imóvel havido por herança:
"19/7/1961

TRIBUNAL PLENO

REC. ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA N.O 8.560 DE JANEIRO

RIO

Relator
O Senhor Ministro Ary Franco
Recorrentes: Homero Brasiliense Soares de Pinho e outros
Recorrida : União Federal
RELATÓRIO:
"O Senhor Ministro Ary Franco: - Sr. Presidente, trata-se de um
mandado de segurança, cassada a sentença, aliás, pelo Tribunal Federal
de Recursos, e referentemente ao problema do impôsto de lucro imobiliário.
"O Tribunal Federal de Recursos entendeu que depois da Lei n. o
3.470, de 1958, não era mais possível a isenção do impôsto de lucro
imobiliário para as transações havidas depois da vigência dessa lei.
"É o relatório.
"VOTO

"Meu voto é na conformidade do julgado que hoje proferimos, pela
confirmação do acórdão recorrido, segundo o qual não se aplica às transações efetuadas depois da Lei n.o 3.470, de 1958, a isenção do impôsto
de lucro imobiliário em relação a imóvel havido por herança.
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 8.560 -

RIO DE JANEIRO

VOTO

"O Sr. Ministro Luiz Gallotti - Sr. Presidente, como não votei no
caso anterior, a que se referiu o eminente Sr. Ministro Relator, devo
esclarecer o seguinte: êsse impôsto de lucro imobiliário é impôsto de
renda que incide sôbre o lucro correspondente à valorização do imóvel.
Não pressupõe a existência de especulação imobiliária. Aquela valorização tanto existe para os especuladores como para as pessoas que
possuem imóvel sem ânimo de especulação; apenas o especulador pagará um impôsto maior, porque o seu lucro será maior do que o obtido
em operações normais.
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"A lei anterior falava em "preço de custo" e "preço de venda" e
permitia a interpretação de que, como na sucessão não há "custo",
não estaria incluída na lei a venda de imóveis havidos por herança.
Veio a lei nova e, atendo-se ao ponto da dúvida, alterou a lei anterior, sem repetir a parte relativa à incidência, por desnecessária, mas,
limitando-se a esclarecer o ponto duvidoso, fêz expressa referência "à
herança".
"Assim, a meu ver, afastou completamente a dúvida. A redação da
lei não terá sido das melhores, mas entendo que fêz o suficiente para
tornar claro o pensamento do legislador, no sentido da tributação, ainda
que se trate de bem adquirido por herança.
"Só poderíamos, portanto, recusar aplicação à nova lei, se ela fôsse
inconstitucional, mas que não o é, mostrou bem, em seu voto, o eminente Ministro Gonçalves de Oliveira.
"Objeta-se que não se trata pràpriamente de lucro, pois lucro não
é a valorização imobiliárIa.
"Mas cumpre não esquecer que a subordinação do impôsto de renda
a um conceito restrito de lucro é coisa velha, há muito superada. No
períOdo que se seguiu à Primeira Grande Guerra os países nela envolvidos, para reequilibrar seus orçamentos fundamente atingidos por êle,
tiveram de ampliar aquêle conceito, para abranger até os proventos do
trabalho (vencimentos, salários etc.), que ninguém dirá se possam conceituar como lucro em sentido estrito.
"Assim, filio-me, data venia, à corrente vencedora e nego provimento ao recurso."

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossas Senhorias meus protestos de estima e consideração.
a)

JosÉ

BITTENCOURT ANJO COUTINHO

OFWIO-CIRCULAR N.o DIR 62/9, EM 6/6/1962
Do Diretor da Divisão do Impôsio de Renda
Aos Senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de
Renda
Assunto:

Transcreve Ordem de Serviço da Diretoria das Rendas Internas.

Transmito a Vossas Senhorias, para seu conhecimento e devidos fins, o teor
da Ordem de Serviço n. O 4, de 30 de maio último, do Senhor Diretor das Rendas
Internas:
"ORDEM DE SERVIÇO N.o 4, DE 30 DE MAIO DE 1962
O Diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional, no uso de suas
atribuições e atendendo à solicitação da Divisão do Impôsto de Renda,
constante do processo fichado neste Ministério sob n. O 130.069/62, recomenda aos Srs. Delegados Fiscais, nos Estados, que transmitam instruç6es aos exatores federais no sentido de observarem as seguintes medidas relativas à arrecadação do impôsto imobiliário:
a) o processamento das guias de recolhimento relativas à satisfação do impôs to imobiliário, a incidir sôbre o lucro decorrente da
compra e venda de propriedades imobiliárias, a que são equiparadas
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a promessas de compra e venda e a cessão de análogos direitos, deve
esr precedido, sempre que possível, da comprovação do valor de custo
do imóvel, bem como das deduções permitidas por lei, na forma do
preceituado no artigo 93 e respectivos parágrafos, do vigente Regulamento do Impôsto de Renda, devendo os correspondentes documentos
ser encaminhados às Delegacias Regionais e Seccionais e Inspetorias do
Impôsto de Renda, a que estiverem subordinados os respectivos contribuintes, para efeito da necessária e definitiva revisão;
b) na impossibilidade da juntada dos documentos, no ato do recolhimento do impôs to, o visto apôsto pelo exator na respectiva guia,
a fim de autenticar o pagamento efetuado, não importará na legitimação do encargo fiscal, a qual ficará subordinada à comprovação prevista no item anterior, dentro do prazo de sessenta (60) dias, a contar
da data do referido recolhimento.
Findo êsse prazo, as guias acompanhadas dos respectivos comprovantes, deverão ser encaminhadas aos órgãos do Impôsto de Renda, na
forma do item anterior;
c) quando a transação imobiliária não produzir lucro, escapando
aos efeitos da incidência tributária, deverá ser expedida a guia negativa, a que se refere o parágrafo 2.° do artigo 94, assistindo aos exatores
federais a faculdade de visá-las, nas localidades onde não houver Repartição do Impôsto de Renda, à qual a mesma encaminhada para
fins de revisão. Quando ocorrer essa hipótese, o número e a data da
guia negativa, bem como a menção da coletoria ou órgão fiscal em que
foi autenticada, deverão constar da escritura de transmissão, com o
compromisso assumido pelo vendedor de, no prazo de 10 dias, a contar
da data em que tiver ciência do débito fiscal, recolher a importância
eventualmente apurada pelas repartições do impôsto de renda;
d) incumbirá aos exatores federais, em presença do contribuinte
ou do seu respectivo procurador, a obrigação de elucidá-lo sôbre o assunto, de modo a evitar alegado desconhecimento de suas obrigações,
com a conseqüente incidência nas sanções regUlamentares;
e) os coletores federais deverão averiguar, por todos os meios ao
seu alcance, a veracidade dos valôres inscritos na guia de recolhimento, no que tange aos preços de custo e de transmissão do imóvel, transmitindo às autoridades do impôsto de renda, a que estiver afeta a respectiva revisão, as informações relacionadas com as divergências eventualmente constatadas.
As.)

Augusto Lins e Silva Filho
Diretor

AproveIto o ensejo para renovar a Vossas Senhorias os protestos de minha
consideração.
a)

SCIPIONE MANDINA

ORDEM DE SERVIÇO DIR 22/64, EM 29 DE SETEMBRO DE 1964
Disciplina a aplicação do disposto nos §§ 7.° e 8.0 do art. 7.° da Lei n.O 4.357,
de 16 de jUlho de 1964, quanto à liquidação e ao parcelamento de débitos
de impôsto de renda.

O Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, no uso das suas atribuições,
Considerando que, em conformidade com o disposto no art. 7.° da Lei n.o
4.357, de 16 de julho de 1964, "os débitos fiscais, decorrentes de não recolhimento, na data devida, de tributos, adicionais ou penalidades, que não forem
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efetivamente liquidados no trimestre civil em que deveriam ter sido pagos, terão
o seu valor atualizado monetàriamente em função das variações do poder aquisitivo da moeda nacional";
Considerando que, por fôrça do disposto no § 7.° do referido artigo, é facultado ao contribuinte efetuar o pagamento do seu débito fiscal, até 15 de
outubro de 1964, sem correção monetária e com redução da metade da multa
devida;
Considerando que, para a concessão dêsse benefício,. a lei não estebeleceu
qualquer discriminação quanto à natureza da infração ou à espécie das multas,
inclusive as moratórias;
Considerando que, à vista do que prescreve o § 8.° do citado artigo 7.0, ao
contribuinte é também permitido liquidar o seu débito fiscal, sem correção monetária, desde que promova o respectivo recolhimento dentro dos prazos peremptórios fixados no mencionado dispositivo;
Considerando que, em face das normas constantes da Portaria Ministerial
n.o GB-343, de 25 de setembro de 1964, cumpre disciplinar o recolhimento do
impôsto de renda que deveria ter sido pago na data devida e que não o foi
por omissão nas respectivas declarações de rendimentos ou nas guias de arrecadação nas fontes,
DETERMINA:
Aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do Impôsto de
Renda que observem e façam cumprir as seguintes instruções:
I - Os contribuintes do impôsto de renda que estiverem em débito para
com a Fazenda Nacional poderão promover o respectivo pagamento até o dia
15 de outubro de 1964, sem correção monetária e com redução da metade da
multa, nos têrmos do § 7.° do art. 7.° da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964;
II - Nos casos em que não tenha havido lançamento ou exigência de
recolhimento pelas fontes, poderá o devedor efetuar a liquidação do seu débito, espontâneamente, com a redução da metade da multa cabível;
III - A liquidação do débito, em qualquer caso de ação fiscal, quando não
houver ainda decisão da autoridade competente para julgar o processo, poderá
ser feita mediante o pagamento da importância que o contribuinte julgar devida, também com a redução da metade da multa aplicável à parte considerada
não litigiosa;
IV - Nos casos em que tenha havido reclamação ou recurso, a liquidação
do débito poderá ser feita com redução da metade da multa, independentemente do prévio retôrno do processo à repartição de origem;
V - Para pagamento, até 15 de outubro de 1964, dos débitos de que trata
esta Ordem de Serviço, é permitido ao contribuinte recolher
impôsto, adicionais e multas devidos, às repartições arrecadadoras do Ministério da Fazenda, por meio de guias dos modelos "Impôsto Retido na Fonte", "Fundo de
Reaparelhamento Econômico" e "Guia de Depósito D.M.F. n.o 5.149" ou guia
equivalente, esta em relação à multa, adaptadas para êsse fim com a aposição
de carimbo com os dizeres: "Recolhimento para os efeitos do § 7.0 ou § 8.° do
art. 7.0 da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964";
VI - Da guia do modêlo "Impôsto Retido na Fonte", no verso ou em anexo,
deverá constar, quando fôr o caso:
a) o número do processo ou da notificação, com a indicação do exercício financeiro e da data do vencimento da dívida;
b) a espéCie e importância do rendimento omitido;
c) a importância do impôsto devido e a época do ano civil em que deveria
ter sido pago;

°
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d) o número da declaração onde foi omitido o rendimento, ou o número
de inscrição da pessoa jurídica;
e) o beneficiário e a natureza do rendimento omitido, nos casos de arrecadação na fonte;
VII - As guias de que trata o item V deverão ser preenchidas de acôrdo
com as instruções da repartição lançadora do impôsto de renda a que estiver
jurisdicionado o contribuinte ou a fonte responsável pelo recolhimento do débito
fiscal;
VIII - Para cada processo ou notificação, declaração de rendimentos ou
guia de arrecadação nas fontes, caberá o preenchimento de um jôgo de guias
dos modelos indicados no item V;
IX - Uma via de cada uma das guias a que se refere o item V será anexada, pela repartição lançadora, depois de produzidos os devidos efeitos de contrôle da arrecadação, ao processo fiscal ou declaração de rendimentos ou guia
de arrecadação nas fontes, a que corresponder;
X - As guias a que se refere o item V serão previamente visadas pelas
repartições lançadoras do impôsto de renda e valerão também como pedido
dos benefícios previstos nos §§ 7.° e 8.° do art. 7.0 da Lei n.o 4.357, citada;
XI - O parcelamento de débitos iguais ou superiores a Cr$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros), de acôrdo com o estatuído nas alíneas b e c do § 8.°
do mencionado art. 7.0, in depende de requerimento formal, cabendo ao contribuinte recolher, até o dia 15 de outubro de 1964, a primeira prestação do
parcelamento, e as demais com o intervalo de 30 (trinta) dias, mediante o
preencmmento das guias referidas no item V;
XII - O visto de que cogita o item X será apôsto, apenas, nas guias correspondentes à primeira prestação, sendo as demais recolhidas com a simples
apresentação das guias anteriores;
XIII - Quando a cobrança do débito estiver suspensa por medida administrativa ou judicial, o parcelamento será processado sem o acréscimo de
qualquer multa, salvo a que já fôr objeto do débito em litígio;
XIV - Nos casos em que não tenha havido ainda lançamento ou exigência de recolhimento do impôsto, o parcelamento será processado com o acréscimo das multas cabíveis, inclusive as de mora, calculadas até o dia imediatamente anterior ao recolhimento da primeira prestação;
XV - O disposto no item XIV alcança também os casos de ação fiscal
em curso, cujos débitos ainda não tenham sido fixados;
XVI - Os benefícios estabelecidos nos §§ 7.0 e 8.° do art. 7.0 da Lei n.O
4.357, de 16 de julho de 1964, não serão concedidos aos débitos relativos ao
exercício financeiro de 1964, quando se tratar de lançamento normal, feito à
vista da declaração de rendimentos, salvo quanto às quotas que estiverem
vencidas e não pagas até 17 de julho de 1964;
XVII -- Vencida uma prestação do parcelamento e não paga até o vencimento da prestação seguinte, considerar-se-á vencida a dívida global, sujeitando-se o devedor às sanções legais;
XVIII - Nos casos de débito fiscal inferior a Cr$ 500.000 (quinhentos mil
cruzeiros), aplicam-se à respectiva liquidação, que deverá ser feita, de uma
só vez, até 14 de novembro dêste ano, sem correção monetária, as mesmas
normas da presente Ordem de Serviço, que forem cabíveis;
XIX - Os contribuintes cujos débitos estiverem em fase de cobrança executiva deverão pleitear os favores do art. 7.° da Lei n.O 4.357, citada, diretamente nos Juízos competentes.
XX: - Ficam revogadas as determinações anteriores que contrariem as
estabelecidas nesta Ordem de Serviço.
a)

ORLANDO TRAVANCAS
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OFíCIO-CIRCULAR N.o DIR 26/64, EM 20 DE AGóSTO DE 1964
Do Diretor da Divisão do Impôsto de Renda
Aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores-Chefes das
Inspetorias do Impôsto de Renda
Assunto:

Liquidação de débitos fiscais.

Tendo em vista as disposições da Lei n.O 4.357, de 16 de julho findo, publicada no Diário Oficial de 17 do mesmo mês, esclareço, para orientação das
repartições subordinadas a esta Divisão e conhecimento dos interessados:
a) os débitos decorrentes de não recolhimento, nas datas devidas, de impôsto de renda, adicionais ou penalidades, não liquidadas no trimestre civil
em que deveriam ter sido pagos, inclusive aquêles cuja cobrança esteja suspensa por medida administrativa (reclamação ou recurso) ou jUdicial e que
não forem garantidos por depósitos em moeda, ficam sujeitos à atualização
monetária do respectivo valor, segundo os coeficientes que forem estabelecidos
pelo Conselho Nacional de Economia, para êsse fim, no segundo mês de cada
trimestre civil (art. 7.0, §§ 1.0 e 2.°);
b) essa correção monetária dos débitos se aplica igualmente àqueles que
deveriam ter sido pagos até .17 de julho de 1964, inclusive aos débitos em
suspenso, salvo se êstes já estiverem garantidos por depósitos em moeda ou
se o devedor ou seu representante legal vier a fazer êsse depósito até o dia
15 de outubro dêste ano (art. 7.°, §§ 2.° e 9.°);
c) a liquidação dos débitos inferiores a Cr$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros), constituídos antes de 18 de julho de 1964, poderá ser feita, de uma
só vez, até o dia 14 de novembro dêste ano sem o reajustamento do seu valor,
decorrente da respectiva correção monetária (art. 7.°, § 8.°, a);
d) a liquidação dos débitos iguais ou superiores a Cr$ 500.000 (quinhentos
mil cruzeiros), constituídos antes de 18 de julho de 1964, poderá ser feita, por
expressa solicitação dos interessados, em prestações mensais, iguais e sucessivas, com o pagamento obrigatório da primeira prestação até 15 de novembro
dêste ano:
I - em 2 (duas) prestações, quando o valor do débito estiver compreendido entre Cr$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros) e Cr$ 600.000 (seiscentos mil
cruzeiros) (art. 7.°, § 8.°, c);
II - em prestações de valor não inferior a Cr$ 300.000 (trezentos mil cruzeiros), até o máximo de 20 (vinte), quando o débito fôr superior a Cr$
600.000 (seiscentos mil cruzeiros) (art. 7.°, § 8.°, b);
e) nos casos da alínea anterior, as prestações deverão ser liquidadas nos
prazos marcados, sendo facultado aos devedores antecipar o recolhimento de
uma ou mais prestações;
f)
os débitos fiscais que forem liquidados até 15 de outubro dêste ano
gozarão da redução de 50% (cinqüenta por cento) das multas aplicadas, sem
qualquer discriminação quanto à natureza da infração ou à espécie da multa
imposta, inclusive a de mora (art. 7.0, § 7.°);
g) a redução de 50% (cinqüenta por cento) das multas, previstas na
alínea f, exclui a redução de 20% (vinte por cento) concedida nos têrmos do
~ 2.° do art. 31 da Lei n. O 3.470, de 28 de novembro de 1958, para o pagamento do débito, no prazo marcado, independentemente de reclamação ou
recurso, nos casos de que tratam o § 2.° do art. 145 e o § 4.0 do art. 147 do
atual Regulamento do Impôsto de Renda;
h) não será concedida a redução da multa, prevista na alínea j, nem
se fará a correção monetária, nos casos de débitos fiscais cujo pagamento fôr
parcelado, nos têrmos da alínea d, itens I e II;
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nos casos previstos na alínea c, será feita a determinação da dívida,
para fins de liquidação, mediante a soma do principal com as multas de
qualquer natureza, verificada no dia imediatamente anterior ao do recolhimento do débito total;
j) nos casos de que trata a alínea d, itens I e lI, a dívida, para fins de
liquidação, será a apurada de acôrdo com a alínea anterior (i), na data em
que o benefício do parcelamento fôr concedido, acrescida das multas cabíveis
sôbre as prestações a vencer, até o dia imediatamente anterior ao do vencimento de cada uma delas;
1)
nos casos de parcelamento a que alude a alínea d, itens I e lI, vencida
uma prestação e não paga até o vencimento da prestação seguinte, considerar-se-á vencida a dívida global, ficando a mesma dívida sujeita à correção
monetária prevista na alínea a, sem prejuízo da aplicação das multas e demais
sanções legais cabíveis;
m) nos casos de que trata o art. 86 do atual Regulamento do Impôsto
de Renda, os débitos vencidos ficam sujeitos à correção monetária prevista na
alínea a, até a data em que o benefício do parcelamento fôr concedido, acrescidos das multas cabíveis sôbre as prestações a vencer, até o dia imediatamente anterior ao do vencimento de cada uma delas;
n) nos casos de parcelamento a que se refere a alínea anterior (m), quando
houver falta de pagamento ou de recolhimento de qualquer prestação nos prazos
marcados, considerar-se-á vencida a dívida, ficando a' mesma divida sUjeita à
correção monetária prevista na alínea a, sem prejuízo da aplicação das multas
e demais sanções legais cabíveis;
o) após 14 de novembro dêste ano, as repartições lançadoras relacionarão os débitos que não tenham sido liquidados, para efeito de preparo das
respectivas certidões e inscrições na dívida ativa;
p) o contribuinte que, por qualquer motivo, tenha omitido em suas declarações dos exercícios financeiros de 1963 e 1964 bens (exteriorizados em propriedades imobiliárias, títulos de capital de emprêsas, títulos de crédito, empréstimos, depósitos bancários, pedras e metais preciosos, jóias etc., mantidos
no Brasil ou no estrangeiro) adquiridos com rendimentos, de qu.alquer espécie,
não isentos de tributação, poderá solicitar a retificação de suas declarações
até 15 de outubro dêste ano, para pagar a diferença de impôsto, que fôr apurada, com o acréscimo apenas da multa de 10% (dez por cento), sendo esta
liquidável em 12 (doze) prestações mensais (art. 23);
q) na determinação do impôsto total devido, nos casos previstos nas
alíneas anteriores, será desprezada a fração inferior a Cr$ 1.000 (mil cruzeiros) (art. 13).
i)

a)

ORLANDO TRAVANCAS

OFíCIO-CIRCULAR N.o DIR 30/64, EM 28 DE AGÕSTO DE 1964
Do Diretor da Divisão do Impôsto de Renda
Aos Senhores Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores-Chefes de
Inspetorias do Impôsto de Renda
Assunto:

Instrução de processos

Tendo em vista
ao conceder favores
SUDENE, submete à
para orientação das

que o artigo 17 da Lei n. o 4.239, de 12 de julho de 1963,
às pessoas jurídicas sediadas na região jurisdicionada à
aprovação desta Divisão os atos nêle facultados, esclareço,
repartições subordinadas e conhecimento dos interessados,

, \.~
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que os processos encaminhados à apreciação desta Divisão, deverão ser instruídos com a seguinte documentação:
I - uma via da certidão de sua matrícula ou inscrição no Registro de
Comércio ou equivalente;
II - uma via dos dois últimos balanços e demonstrativos de lucros e
perdas;
III - duas vias autenticadas do laudo de avaliação apresentado pela Comissão de Peritos de que trata o § 1.0 do art. 3. 0 do Decreto n. O 52.779, de
29-10-1963;
IV - duas vias de demonstrativo dos lançamentos efetuados na contabilidade para efeito de escrituração dos aumentos de capital previstos neste
Regulamento;
V - certidão negativa do impôsto de renda e dos adicionais da Lei número
1.474/51;
VI - certidão negativa do impôs to adicional de renda, Lei n. o 2.862, de
4-9-1956;
VII - certidão negativa de débitos à Fazenda Nacional passada pela repartição arrecadadora local (Recebedoria, Coletoria Federal, Alfândega, Mesa
de Renda etc.);
VIII - certidão negativa de débito inscrito nos "Livros de inscrições de
dívida à Fazenda Nacional", da procuradoria da Fazenda Nacional (Geral ou
Estadual) ;
IX - certidão negativa de débito à Fazenda Nacional no Serviço do Patrimônio da União (ou Delegacia);
X - documento hábil onde conste a data da realização do aumento de
capital, a saber:
a)
b)
c)

para as sociedades anônimas:
ata da assembléia-geral;
para as demais sociedades:
cópia da alteração contratual;
para as firmas individuais:
cópia do registro contábil do aumento de capital;

XI - atestado da SUDENE ou DNOCS ou repartição pública competente
para as sociedades ou firmas situadas na zona do Estado de Minas Gerais
abrangida pelo denominado "Polígono das Sêcas".
2. Com exceção dos documentos n. o lI, IV, V, VI e X, todos os demais,
até o n. o XI, deverão ter suas firmas reconhecidas.
3. No caso de utilização parcial do "Ativo Imobilizado", deverão os interessados juntar anexo onde fique esclarecido, contàbilmente, a parcela utilizada.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossas Senhorias os protestos de minha
consideração.
a)

ORLANDO

TRAVANCAS

OFíCIO-CIRCULAR N.o DIR 37/64, EM 8 DE OUTUBRO DE 1964
Do Diretor da Divisão do Impôsto de Renda
Aos Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de Renda
Assunto: Determinação do ativo imobilizado das emprêsas de seguros privados
e de capitalização.
Comunico, para orientação das repartições subordinadas e para conhecimento de todos os interessados, que o Senhor Ministro da Fazenda proferiu
em 7 de outubro de 1964, no processo n. O SC-187.338/64, o seguinte despacho:
"Aprovo o parecer da Divisão do Impôsto de Renda, exarado a fls.
2. "Na conformidade da legislação específica, caberá ao Departa-
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mento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, do Ministério da
Indústria e do Comércio, atendidas as observações feitas pelo referido
Departamento no expediente de fls. 4/5, indicar os bens garantidores
de reservas técnicas que devam ser classificados como ativo realizável
ou como ativo imobilizado.
3. "Publique-se e transmita-se copIa dêste despacho e do parecer
de fls. à Federação Nacional das Emprêsas de Seguros Privados e de
Capitalização."
2.
teor:

O parecer desta Divisão, aludido no despacho ministerial, é do seguinte

"A Federação Nacional das Emprêsas de Seguros Privados e de
Capitalização, órgão representativo da categoria econômica específica,
demonstrando grande preocupação com o entendimento que possa vir
a ser dado às disposições do Decreto n.O 54.145, de 19 de agôsto último,
no tocante ao conceito de ativo imobilizado das emprêsas de seguros e
de capitalização, ressalta que a interpretação literal e isolada da norma
constante do § 1.0, letra c, do art. 2.° do referido decreto, de natureza
regulamentar, provocará sérias dificuldades às companhias que operam
nos ramos elementares de seguros, pois, a rigor, apenas nos contratos
de seguro de vida com participação nos lucros da emprêsa e nas operações de capitalização se verifica a vinculação das reservas técnicas
em favor do segurado ou do tomador do título, autorizando a afirmativa de que os bens garantidores das reservas técnicas, somente nesses
casos, não pertencem de modo absoluto às companhias em cujo ativo
se acham os bens registrados.
2. "Daí a proposta de alteração da redação do art. 2.0 do mencionado Decreto 54.145, visando ao afastamento de dúvidas na aplicação do art. 3.° da Lei n.O 4.357, de 16-7-64.
3. "Tratando do assunto, o Departamento Nacional de Seguros
Privados e Capitalização, do Ministério da Indústria e do Comércio,
expõe o seu ponto de vista sôbre o relevante problema que interfere
de modo expressivo na economia das emprêsas seguradoras, com inevitável projeção na economia do País, visto que, segundo acentua o
Sr. Diretor do DNSPC, "a correção monetária do ativo das companhias de seguros, é uma forma de aumentar-lhes a capacidade de
retenção própria nas responsabilidades provenientes dp contrato de
seguro e, conseqüentemente, dos prêmios recebidos, fortalecendo, assim,
o mercado segurador nacional, dada a subordinação que há entre essa
capacidade e o progresso de cálculo do ativo líquido, conforme prescreve a regulamentação do seguro privado (Decreto-lei n.o 2.063. de
1940)" .
4. "Entende o referido órgão governamental incumbido de fiscalizar e disciplinar as operações das emprêsas privadas de seguros e de
capitalização, que a restrição expressa na letra c do § 1.0 do art. 2.°
do Decreto número 54.145, de 19 de agôsto do corrente ano, há que
ser considerada como dizendo respeito somente aos bens que integram
o ativo realizável das emprêsas, e não a todos os bens garantidores das
reservas técnicas, pois, de outra forma, teríamos uma inadmissível antinomia entre o mencionado dispositivo e a própria conceituação de
ativo imobilizado figurante no art. 2.° do texto do mesmo estatuto
regulamentar, conceituação essa insuscetível de reparos.
5. "Como se vê, a matéria é altamente especializada e está sujeita
à disciplina de órgão governamental próprio, com competência legal
para fiscalizar as operações de seguros privados, inclusive para estabelecer normas contábeis (Decreto n.o 2.063. de 7-3-40).
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6. "Portanto, as dificuldades apontadas pelo órgão sindical representativo dos interêsses das emprêsas de seguros privados e de capitalização só se verificarão realmente na medida em que o pensamento
das autoridades fazendárias, na aplicação da Lei n.O 4.357, de 16-7-64,
e do Decreto n.O 54.145, de 19-8-64, divergir do entendimento do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização quanto à conceituação de ativo imobilizado das emprêsas em causa.
7. "Para evitar um conflito de opiniões, já que existe uma tendência nos setores de seguros privados para atribuir a tôdas as inversões imobiliárias o caráter de ativo imobilizado das emprêsas que
operem nos ramos elementares de seguros, o Sr. Diretor do DNSPC,
observa, com muito critério, que "a restrição da letra c, do § 1.0 do
art. 2.0 do referido Decreto 54.145, não deve abranger os imóveis garantidores de reservas técnicas que forem objeto da condição de inalienabilidade durante o prazo de três (3) anos, contado de sua última
correção monetária, dando-lhes assim um caráter mais rigOlfoso de
imobilizado". Em seguida, a mesma autoridade acl.rescenta: "Nestas
condições, tais imóveis integram o ativo imobilizado e permanecem com
a característica definida no art. 2.° do Regulamento baixado com o
citado decreto. Acolhido êsse critério, que se justifica plenamente em
virtude do grande número de imóveis vinculados às reservas técnicas,
mas que têm a destinação supramencionada, o DNSPC, não concederá liberação de qualquer imóvel cujo valor haja sido objeto de correção monetária, para fins de elevação do capital social, antes de
decorrido o citado prazo de 3 (três) anos, que será contado a partir
da data da última reavaliação."
8. "A solução preconizada atende, a nosso ver, as determinações
legais e regulamentares, evitando a possibilidade de interpretações divergentes pelos diversos órgãos governamentais que irão interferir no
problema.
9. "Uma vez aprovada a sugestão do Sr. Diretor do DNSPC,
constante do expediente de fls. 4 e 5, tornar-se-á desnecessária qualquer
alteração das leis ou dos regulamentos que disciplinam a matéria.
10. "Concordando com tal ponto de vista, esposado pelo DNSPC,
submeto o presente à consideração do Senhor Ministro, por intermédio
da D.G."

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossas Senhorias os protestos de
minha consideração.
a)

ORLANDO TRAVANCAS

OFíCIO-CIRCULAR N.o DIR 42/64, EM 26 DE OUTUBRO DE 1964
Do Diretor da Divisão do Impôsto de Renda
Aos Delegados Regionais e Seccionais e Inspetores do Impôsto de Renda
Assunto: Tributação de rendimentos nas alienações de imóveis
Tendo em vista as disposições legais que disciplinam a tributação dos rendimentos obtidos pelas pessoas físicas nas alienações de propriedades imobiliárias, recomendo às repartições subordinadas a esta Divisão que observem
as seguintes normas, em relação aos compromissos de compra e venda e às
cessões de direitos de promessas de compra e venda:
a) nos casos de promessas de compra e venda que tenham sido contratadas mediante escritura pública lavrada até 12 de janeiro de 1959, inclusive,
(art. 4.°, § 4.°, da Lei n.o 3.470, de 1958), o recolhimento do impôsto somente
será exigível na escritura definitiva, ainda quando tenha sido lavrada escri-
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tura pública e promessa irrevogável, irretratável e com quitação do preço, no
requerido prazo;
b) quando a alienação tenha sido contratada a partir de 13 de janeiro
de 1959, o impôsto será eXigível na data da escritura, se houver a qUitação
do preço, ou no prazo de 30 (trinta) dias contados do pagamento da última
prestação do preço ajustado (art. 4.°, § 1.0, da lei citada);
c) sem prejuízo do que estabelece a parte final da alínea anterior, nos
casos de pagamento a prazo do preço da alienação do imóvel, contratada a
partir de 17 de julho de 1964, quando o impôsto seja pago depois do recebimento, pelo alienante, de mais de 70% (setenta por cento) do valor do imóvel,
ou do direito à sua aquisição, o valor do impôsto devido será corrigido monetàriamente mediante aplicação do coeficiente estabelecido para a correção
dos débitos fiscais, correspondentes ao trimestre em que o montante das importâncias recebidas tenha alcançado aquela percentagem;
d) os rendimentos das cessões de direitos de promessas de compra e
venda de propriedades imobiliárias, resultantes de escrituras públicas lavradas
até 12 de janeiro de 1959, inclusive (art. 4.°, § 4.°, da Lei n.O 3.470, de 1958),
estão sujeitos à tributação na cédula H das declarações das pessoas físicas,
quando domiciliadas no Brasil, ou na fonte, se o contribuinte fôr domiciliado
ou residente no exterior;
e) a cessão de direitos de promessa de compra e venda, ou ato equivalente, sôbre propriedades imobiliárias, quando contratada a alienação a partir
de 13 de janeiro de 1959, se equipara à venda;
f)
a taxa de incidência do impôsto é sempre a da data em que o impôsto
se torna exigível.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossas Senhorias os protestos
de minha consideração.
a)

ORLANDO TRAVANC'AS

OFíCIO-CIRCULAR N.o DIR 2/65, EM 12 DE JANEIRO DE 1965
Do Diretor do Departamento do Impôsto de Renda
Aos Delegados RegionaiS e Seccionais e Chefes de Inspetorias do Impôsto
de Renda
Assunto:

Correção monetária de débitos (1.0 trimestre de 1965)

Transmito, para orientação das repartições lançadoras do impôsto de renda,
subordinadas a êste Departamento, a nova tabela de coeficientes de correção
monetária para atualização das Obrigações do Tesouro Nacional, emitidas na
forma da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, como também dos débitos
fiscais e das contribuições devidas às entidades de previdência social, fixados
pelo Conselho N'acional de E:conomia, na Resolução n. O 6/64, publicada no
Diário Oficial da União em 29 de dezembro findo, para vigorarem no trimestre
civil de janeiro a março do presente exercício financeiro.
2. De acôrdo com as instruções contidas na Ordem de Serviço n.o DIR,
26/64, deverão ser aplicados os novos coeficientes fixados, em relação ao trimestre civil em que o débito fiscal deveria ter sido pago. Em se tratando de
glosa de deduções ou abatimentos incabíveis, apurados na revisão da declaração, ao valor do débito respectivo será aplicável o coeficiente correspondente:
a) ao trimestre em que deveria ter sido paga a primeira quota ou a
totalidade do lançamento inicial, quando fôr o caso de lançamento suplementar;
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b) ao trimestre cjvil seguinte ao término do prazo da entrega da declaração, quando não tenha havido o lançamento original, por haver sido considerada isenta a declaração, em virtude daquelas deduções ou abatimentos,
incabíveis.
3. Relativamente às declarações apresentadas dentro do prazo legal, ressalvada a hipótese retro, a correção monetária se aplica quando o débito do
lançamento original não seja pago, integralmente ou no vencimento das quotas,
no respectivo trimestre.
Saudações.
a)

Base -

ORLANDO

TRAVANCAS

CORRE<ÇAO MONETÁRIA
REAJUSTAMENTO TRIMESTRAL
Base - Média
Móvel Trimestral
3. 0 Trimestre de 1964
11

Al'\O

A~O

índice
....- .....-

HJ64 ..... .

{

1.00 :
1.13111955.
1.35
I,

1963 ...... .

1962 ....... .

1961.. ....

1960 ..... .

1959 ..... .

1958 ...... .

1\J57 ..... .

1956 ..... .

I
I
I
I
I

1.58 I
1. 92 119.54 ...
2.14
2.37 11
I

2.93 \i
3.27 1953 ....
3.61
3. 84 11
I'

29
4.
5.19
64
5.
6.09

1'1'

1952 ...

11

6.43
7.11
7.67
7.90

1951

8.46
9.14
9.93
10.50

1950.

(

11.60
12.90
13.80
14.10

1949 ...

I
I

14.10
14.40
14.90
15.20

1948 ..

15.60
15.90 I 1947 ....
16.20
18.30 ,
ji

I
I
I
I
I
!
f

l

I
I

Al'\O

I'
,I

índice

1I

18.80 j.I
19.30 : 1946
20.00!
20 20 ,i

.

.'

i

20.90
21.40
22.10
24.00

194.5 ....

26.20 li
28.00 11944
30.60
30.80 I

....

I

32.30
32.90
33.70
34.50
35.30
36.00
36.80
37.40

1943 ...

I
!
I

60.70
61.50
62.40

f

91.30
94.00
97.90
99.40

l
1942 ....

f

l

,

41.40 i
43.00 1941
44.60
46.10
47.70
49.30
50.90
52.50

1940 ..... .

52.70
53.80
55.60
56.50

1939 ...

57.30
58.20
59.00
59.80

1938 ...........

68.80

70.60
71.60
74.00
74.70
78.40
81.70
85.80
88.70

106.00
111.00
117.00
120.00

I
I
I

123.00
125.00
141. 00
147.00

f

168.00
169.00
171.00
173.00

l

154.00
157.00
158.00
159.00
160.00
162.00
164.00
166.00

--------~----~--------~----~--------~----TABELA PUBLICADA NO

D.a. EM 29-12-64 (PÁGINA 12017).
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OFíCIO-CIRCULAR N.o DIR 3/65, EM 19 DE JANEIRO DE 1965
Do Diretor do Departamento do Impôsto de Renda.
Aos Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de Renda.
Assunto: Valor do dólar fiscal adotado no ano de 1964. Conversão em moeda
nacional dos rendimentos do trabalho recebidos em moeda estrangeira.
Comunico a Vossas Senhorias, para seu conhecimento e devidos .fins, que
o valor do dólar fiscal vigorante no ano de 1964 foi, mensalmente, o indicr-do
a seguir:
Em janeiro .................................. .
Cr$
615,94
Em fevereiro ................................ .
Cr$
619,48
Em março ................................... .
Cr$
617,28
Em abril .................................... .
Cr$
640,61
Em maio .................................... .
Cr$ l.084,73
Em junho ................................... .
Cr$
991,88
Em julho .................................... .
Cr$ 1.189,23
Em agôsto ................................... .
Cr$ l.075,40
Em setembro ................................ .
Cr$ 1.038,20
Em outubro .................................. .
Cr$ 1.230,36
Em novembro ............................... .
Cr$ l.409,40
Em dezembro ................................ .
Cr$ l.532,70
Total .................................... .

Cr$ 12.045,21

2. Por conseqüência, a taxa média do dólar fiscal adotado no ano de 1964
foi de Cr$ l. 003 (um mil e três cruzeiros).
3. Outrossim, lembro que, por fôrça do disposto no § 4.° do artigo 11 da
Lei n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964, a inclusão dos rendimentos do trabalho
percebidos em moeda estrangeira pelas pessoas físicas domiciliadas no País,
ausentes no estrangeiro, a serviço da Nação ou por motivo de estudos, far-se-á
pela quinta parte da remuneração total recebida em dólares norte-americanos,
cuja conversão em cruzeiro será realizada pela taxa média do dólar fiscal adotado no ano de base.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossas Senhorias os protestos de
minha consideração.
a)

ORLANDO TRAVANCAS

OFíCIO-CIRCULAR N.o DIR-6/65, EM 25 DE JANEIRO DE 1965
Do Diretor do Departamento do Impôsto de Renda.
Aos Senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de Renda.
Assunto: Impôsto a ser descontado pelas pessoas jurídicas, na fonte, sôbre a
importância dos fretes pagos a pessoas físicas como remuneração do
serviço de transporte de carga feito em veículo de propriedade do beneficiário do rendimento.
Comunico a Vossas Senhorias que o artigo 12 da Lei n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964, ao dispor sôbre a tributação, em regime de arrecadação na
fonte, das importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a pessoas
físicas, em cada mês, a título de remuneração de serviços de qualquer natureza,
prestados por quem não seja diretor, sócio ou empregado da fonte pagadora
do rendimento, estabeleceu na letra "a" o seguinte:
"a) quando se tratar de rendimento de qualquer montante relativo ao transporte de carga em veículo de propriedade do beneficiado,
o impôsto a ser antecipado será cobrado na base de 2% (dois por cento)
sôbre o frete recebido, em cada pagamento";

.\
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2. No projeto de lei, de iniciativa do poder Executivo, êsse dispositivo esta va assim redigido:
"Art. 12 - Ficam sujeitos ao impôsto de 10% (dez por cento), mediante desconto na fonte, como antecipação do que fôr apurad'J na
declaração de rendimentos do beneficiário, as importâncias superiores
a Cr$ 100.000 (cem mil cruzeiros), pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a pessoas físicas, em cada mês, a título de comissões, corretagens, gratificações, partici!>ações, honorários ou remunerações por
quaisquer serviços prestados quando o beneficiário não seja diretor, sócio ou empregado da fonte pagadora do rendimento, observadas as seguintes regras:
a) quando se tratar de rendimento de transporte de carga ou passageiro em veículo de propriedade do beneficiário, o impôsto incidirá
sôbre o rendimento tributável nos têrmos do artigo 13 da Lei n. O 3.470,
de 28 de novembro de 1958";
3. Como se vê, o Congresso Nacional, em sua soberania, alterou a norma
legal proposta, em dois pontos essenciais, a saber: 1.0) excluiu os fretes da limitação geral de Cr$ 100.000 (cem mil cruzeiros), quando cogitou, de modo claro e
incisivo, de "rendimento de qualquer montante"; e 2.°) elevou as deduções, que
atingiam o máximo de 60% (sessenta por cento), de acôrdo com o art. 13 da
Lei n.O 3.470 de 1958, para 80% (oitenta por cento), resultando, assim, o rendimento líquido de 20% (vinte por cento) da importância do frete, que submetido ao impôs to de 10% (dez por cento), equivale a um tributo de 2% (dois
por cento) daquela mesma quantia.
4. Não resta nenhuma dúvida, portanto, quanto ao sentido e ao alcance
da normal legal expressa na letra a do artigo 12 da Lei n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964. Deve ela ser tratada como dispositivo autônomo, vinculado ao
artigo citado, mas desligada da sua estrutura técnica.
5. A impropriedade da letra a do art. 12, em causa, deve ser levada à conta
de simples falha de técnica legislativa, sem outras conseqüências diferentes das
que possam resultar do entendimento exposto nesta comunicação.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossas Senhorias os protestos de minha
consideração.
a)

ORLANDO TRAVANCAS

OFíCIO-CIRCULAR N.o DIR-44/65, EM 24 DE AGõSTO DE 1965
Do Diretor do Departamento do Impôsto de Renda.
Aos Senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de Renda.
Assunto:

Correçã,o monetária de débitos fiscais.

Transmito, para orientação das repartições lançadoras do impôsto de renda,
a inclusa cópia da Portaria Ministerial N.O GB-275, de 13 do corrente mês, relativa à aplicação da correção monetária dos débitos fiscais.
2. Nesta oportunidade, renovo a recomendação contida no item VI da
O. S. N.o DIR 26/64, de 1.0 de dezembro do ano findo, nos seguintes têrmos:
Da notificação de lançamento ou de exigência de recolhimento pela
fonte, inclusive da referente ao impôsto sôbre o lucro obtido na venda
pela pessoa física de propriedade imobiliária, deverá constar o débito
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pelo seu valor original e a indicação do trimestre civil em que deveria

ter sido pago, para efeito de aplicação, pelo órgão arrecadador, do coeficiente de correção monetária, conforme o exemplo a seguir:
DÉBITO SUJEITO

À

CORREÇÃO MONETARIA

(Art. 7.° da Lei n.o 4.357, de 16-7-64)
••..0

trimestre civil do ano de 19 ...

3. As repartições lançadoras não deverão emitir qualquer documento de
pagamento (notificação e recibos) ou recolhimento (guias) das quantias relativas às diferenças resultantes da aplicação da correção monetária.
4. Reitero, ainda, a informação transmitida no Ofício-Circular número DIR 16/65, de 16 de março do corrente ano:
" . .. somente na efetiva liquidação dos débitos fiscais, conforme se
depreende da Ordem de Serviço n.o DIR 26/64, poderá ser exigida a atualização do valor das dívidas dos contribuintes em falta, nos têrmos do
art. 7.° da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, sendo entretanto, facultado à parte interessada, nos casos de litígio, o depósito em dinheiro,
para a garantia da instância, pelo respectivo valor original, ou atualizado monetàriamente."
5. Outrossim, segundo recomenda a Circular n.o GB-4, de 26 de março de
1965, do Senhor Ministro da Fazenda, o produto da arrecadação da correção
monetária dos débitos fiscais a que se referem os itens anteriores, deverá ser
classificado em "Receitas diversas - outras receitas diversas - Produto de
arrecadação da correção monetária s/tributos da União - Do impôsto de renda".
6. Conforme essa recomendação, as importâncias arrecadadas a título de
correção monetária de débitos fiscais, relativos ao impôsto de renda, são classificadas como "Receitas Diversas" "Produto da Correção Monetária", na
coluna própria do mapa de arrecadação do impãsto de renda (modêlo 1, anexo
à O.S. n.O 14/65).
Aproveito o ensejo para renovar a Vossas Senhorias os protestos de minha
consideração.
a)

ORLANDO TRAVANCAS

OFíCIO-CIRCULAR N.o DIR-59/65, EM 25 DE OUTUBRO DE 1965
Do Diretor do Departamento do Impôsto de Renda.
Aos Senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impósto de Renda.
Assunto: Exclusão dos empréstimos compulsórios da correção monetária de
débitos.
Para conhecimento de Vossas Senhorias e devidos fins, transcrevo, a seguir,
a decisão do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, exarada no Processo !l.o 74.727/65SC/MF, do interêsse de Vigorelli do Brasil S.A., Máquinas de Costura, excluindo
os empréstimos compulsórios da correção monetária de débitos:
"De acôrdo com o parecer da Direção-Geral da Fazenda Nacional,
deferido, porque os empréstimos compulsórios são excluídos do sistema
de correção monetária de débitos, instituído pela Lei n.O 4.357, de 1964.
Publique-se e encaminhe-se ao Departamento do Impôsto de Renda."
Ver Portaria Ministerial n.o 275, de 13-7-1005, no grupo IV -

5.
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2. É do seguinte teor o parecer da Direção-Geral da Fazenda Nacional a
que alude essa decisão ministerial:
"A douta Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado da Guanabara, entende que a correção monetária dos débitos fiscais instituída
pela Lei n.O 4.357/64, não é aplicável na cobrança do Empréstimo P'C1blico de Emergência criado pela Lei n.o 4.069/62.
2. Ésse entendimento coincide com o pensamento do Departamento
do Impôsto de Renda, que em parecer salientou a necessidade de um
pronunciamento definitivo, para excluir-se ou não da correção monetária, todos os empréstimos compulsórios.
3. Face ao exposto, esta Direção-Geral acolhe os pareceres daqueles
órgãos, para opinar pela exclusão de todos os empréstimos comr;ulsório::;
do sistema de correção monetária de débitos, instituído pela Lei n.o 4.357,
de 1964, propondo, no caso dos autos, seja deferida a petição inicial.
4. Submete-se à alta apreciação do Senhor Ministro da Fazenda."
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossas Senhorias protestos de minha consideração.
a)

ORLANDO TRAVANCAS

OFiCIO-CIRCULAR N.O DIR-60/65, EM 25 DE OUTUBRO DE 1965
Do Diretor do Departamento do Impôsto de Renda.
Aos Senhores Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de Renda.
Assunto: Pagamento parcelado do empréstimo compulsório, sem multa e sem
correção monetária, nos anos de 1963 e 1964, dos funcionários da Panair
do Brasil S.A.
Para conhecimento de Vossas Senhorias e devidos fins, transcrevo, a seguir,
a decisão do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, exarada no Processo n.O 150.130/65SC/MF, do interêsse da Associação dos Pilotos da Panair do Brasil, autorizando
o pagamento parcelado do empréstimo compulsório, sem multa e sem correção monetária, nos anos de 1963 e 1964, dos funcionários da Panair do Brasil S.A.:
"Considerando que a Panair do Brasil S. A. teve cassadas as suas
linhas aéreas e decretada a sua falência; considerando que, em conseqüência, ficaram desempregados ou aposentados os que trabalhavam
naquela emprêsa; considerando êsse problema social e financeiro dêsses
empregados, defiro, em parte, o pedido, para autorizar o pagamento
em doze (12) prestações mensais, sem multa. A correção monetária não
atinge o empréstimo compulsório instituído pela Lei n.o 4.242, de 17
de julho de 1963. PUblique-se e remeta-se ao Departamento do Impôsto
de Renda."
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossas Senhorias os protestos de
minha consideração.
aJ

ORLANDO TRAVANCAS
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OFÍCIO-CIRCULAR N.o 35/66, EM 26 DE JULHO DE 1966
Do Diretor do Departamento do Impôsto de Renda.
Aos Delegados Regionais, Seccionais e Inspetores do Impôsto de Renda.
Assunto:

retenção do impôsto sôbre salários de auxiliares de cartórios.

Transmito, para conhecimento de Vossas Senhorias e providências que se
tornarem necessárias, o teor do meu despacho exarado no processo n.o 66.870/66,
a respeito da obrigatoriedade da retenção e recolhimento de impôsto sôbre remuneração de escreventes e auxiliares dos Serventuários Titulares de Cartórios
e Ofícios:
"De acôrdo.
Por fôrça do disposto no Código de Organização Judiciária do Distrito Federal, instituído pelo Decreto-Lei n.o 8.527, de 31 de dezembro
de 1945, ao Serventuário Titular compete pagar a remuneração de seus
auxiliares, respeitados os limites previstos no artigo 343 dêsse código.
Por se tratar de rendimentos do trabalho assalariado, na conformidade do estabelecido nos artigos 107 e 47 do regulamento vigente, sôbre
o salário em causa, seja qual fôr o título e forma de pagamento convencionados, quer se trate de importância fixa ou variável (cota-parte
de rasa, custas, emolumentos etc.), deverá o Serventuário Titular, como
fonte responsável, fazer a retenção e o recolhimento do tributo, mediante a aplicação da tabela prevista no aludido artigo 107.
O recolhimento do impôs to poderá ser realizado através dos bancos
autorizados a receber impostos federais, depois de obtido, na guia de
recolhimento, o visto da secção competente da Delegacia Regional do
Impôsto de Renda no Estado da Guanabara."
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossas Senhorias os protestos de
minha consideração.
a)

ORLANDO TRAVANCAS

IV . 10· DECISÕES DO DIR
*

* Nesta publicação.

157, da Revista Fiscal de 1932 - Decisão de 12-9-1932 - (D.a. de 13-9-32)
- Aluguéis pertencentes a residentes no estrangeiro.
1, da Revista Fiscal de 1941 - Decisão de 30-12-1940 - (D.a. de 2-1-41)
- Emprêsas distribuidoras de filmes cinematográficos estrangeiros. Pagamento do impôsto sôbre as importâncias remetidas para fora do
País.

REVISTA FISCAL -

IMPõSTO DE RENDA -

1932

Decisões Administrativas

157 -

Aluguéis pertencentes a residentes no estrangeiro.

N.O 8.180, de 1932 - Banco Aliança do Rio de J-aneiro, respondendo consulta: a) O impôsto é relativo a aluguéis ou arrendamento de prédios, pertencentes a residentes no estrangeiro, deve ser recolhido mediante guia pelo respectivo procurador, mensalmente, à medida que forem sendo recebidos os rendimentos, sem que seja necessário aguardar, para êsse fim, a sua remessa para
o exterior. b) O tributo poderá ser calculado sôbre a renda lÍquida, deduzidas
as despesas que tiverem sido efetivamente realizadas e de que trata o art. 37
alíneas a, b, c, e e f do Decreto n.o 17.390, de 26 de julho de 1927, alterado
pelo Decreto n.o 19.550, de dezembro de 1930, cumprindo ao procurador, comprová-las quando o exigir a Delegacia-Geral. c) No caso de serem as despesas
concernentes a um mês, superiores à respectiva receita, a diferença poderá ser
abatida da renda relativa ao mês seguinte.
(Despacho de 12-9-32, da Del.-Geral - Diário Oficial de 13.)
REVISTA FISCAL -

IMPOSTO DE RENDA -

1941

Decisões Administrativas

1-

Emprêsas distribuidoras de filmes Cinematográficos estrangeiros. - Pagamento do impôsto sôbre as importâncias remetidas para fora do País.

Processos: 16.918, 16.919, 16.920, 16.921, 16.922, 16.923, 16.824, 16.925 e
18.023, todos de 1940.
Metro-Goldwyn-Mayer do Brasil, Warner Bras, First National South Films.
Inc., Paramount Films (8. A _), Inc., RKO Radio Pictures of Brasil, Inc., Fax
Film do Brasil, S. A., Universal Pictures do Brasil, S. A. eU. A. of Brasil, Inc.
As consulentes - emprêsas distribuidoras de filmes cinematográficos norte-americanos - pretendem, em última análise, fazer crer que as percentagens
sôbre a receita bruta produzida no Brasil, em mil réis, pelas exibições dos aludidos filmes e que são remet~jas para os Estados Unidos da América do Norte,
representam indenizações de despesas, isto é, destinam-se ao pagamento do
custo de produção dos filmes importados, e, assim não estão sujeitas à incidência do tributo porque não constituem rendimentos.
A tese é interessante. Não aceitamo-la, porém.
Não se pode falar, no caso, em pagamento do custo de produção dos filmes,
porque não há, realmente, importação de mercadorias, quer dizer, compra e
venda dos filmes.
O contrato de compra e venda não está definido no Código Comercial Brasileiro que se limita, no artigo 191, a determinar o momento da formação dêsse
contrato e quando êle se reputará mercantil.
Há porém, sub.~ídio valioso no nosso Código Civil, cujo artigo 1.122, dispõe:
"Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a
transferir o domínio de certa coisa, e o outro a pagar-lhe certo preço
em dinheiro."

~

-,';
.....

é~·.(
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Ora, no caso, não existe preço certo, de vez que a remuneração será uma
percentagem da renda, em todo o tempo em que fôr explorado o filme; e, o
que é mais importante, jamais ocorre a transferência do domínio, - o filme continua a percentecr sempre à companhia produtora, que apenas lhe concede
o uso.
Afastado, pois, o caráter de compra e venda, surge logo, naturalmente,
o de locação, que aliás, as próprias consulentes confessam, quando declaram:
"A venda das cÓPias positivas, para exploração comercial, não é
aconselhável quando os .filmes são produzidos em larga escala, pois no
seu preço de venda, teriam forçosamente que ser computados não só o
custo da cópia positiva, como também, o custo de confecção do filme."
Em taIs condições, o filme tem forçosamente que ser locado. A
locação mediante pagamento de uma percentagem de receita se impõe,
pois, como único meio de se poder explorar o filme em bases comerciais
sólidas e equitativas, tanto para o produtor como para o distribuir. (Os
grifos sào nossos.)
Ora, se é preço de locação, é incontestàvelmente renda produzida no País,
e, portanto, tributável. E a tributação incide sôbre a totalidade dessa renda porque ninguém ignora que nos casos de locação não se deduz o preço de custo da
coisa, isto é, o impôsto do aluguel não começa a ser cobrado somente depois de
recobrado tal custo.
Em face do exposto, responda-se declarando que as percentagens objeto da
consulta - aluguel dos direitos de exibição de filmes cinematográficos pertencentes a emprêsas estrangeiras - estão, na sua totalidade sujeitas ao desconto
e recolhimento aos cofres da Fazenda Nacional, pela fonte pagadora no País,
do impôsto de 8% (oito por cento), nos precisos têrmos dos artigos 15, letra c
e 174, do vigente Regulamento do Impôsto de Renda; a seguir, intimem-se as
consulentes, em processos que devem ser organizados separadamente, a efetuar
o recolhimento dêsse impôsto sôbre tôdas as quantias remetidas ou creditadas
sob o referido título, em cada um dos anos de 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 e 1940
e, finalmente, oficie-se à Fiscalização Bancária, a cargo do Banco do Brasil,
dando-se-Ihe ciência do resolvido por êste despacho e solicitando-lhe, em resposta aos seus ofícios de 17 de outubro e 6 de novembro, últimos, nãoforneeer
quotas de câmbio às consulentes para remessa de quaisquer importâncias para
o estrangeiro, sem a préVia exibição do comprovante do pagamento do impôs to
de renda (8%) sôbre tais remessas, que é legalmente devido.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1940.
(Decisão da Dir. do Imp. de Renda. - Diário Oficial de 2-1-41.)

IV - 11 - RESOLUÇÕES DO CNE
- * Nesta publicação.
*

1, de 29-1-1959 - (D.O. de 4-2-1959)
- Fixa os coeficientes para a reavaliação dos ativos imobilizados das
firmas ou sociedades.

*

2, de 13-12-1960 - (D.O. de 7-1-1961)
- Fixa os coeficientes para a reavaliação dos ativos imobilizados das
firmas ou sociedades.

*

3, de 24-1-1963 - (D.O. de 6-2-1963)
- Fixa os coeficientes da reavaliação dos ativos imobilizados para o
biênio 1963/1964.

*

5, de 16-8-1963 - (D.O. de 28-8-1963)
- Revê os índices de reavaliação dos ativos imobilizados até 31 de dezembro de 1963.

*

1, de 29-1-1964 - (D.O. de 17-2-1964)
- Novos coeficientes para reavaliação dos ativos imobillzados, vigentes
durante o ano de 1964.
4, de 13 8-1964 - (D.O. de 20-8-1964)
- Fixa os coeficientes de reavaliação dos ativos imobilizados a vigorarem até 31-12-1964.

*

5, de 8-9-1964 - (D.O. de 2-10-1964)
- Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda
para vigorarem no trimestre civil de outubro a dezembro de 1964.
6, de 7-12-1964 - (D.O. de 29-12-1964)
- Fixa os coeficientes para correção monetária dos débitos fiscais a
vigorarem no 1.0 trimestre civil de 1965.

*

2, de 22-1-1965 - (D.O. de 1-2-1965)
- Fixa os coeficientes de reavaliação dos ativos imobilizados das emprê.sas, para o período de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro de 1965.
5, de 25-2-1965 - (D.O. de 18-3-1965)
- Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda
para vigorarem no 2.° trimestre civil de 1965 (abril a junho) - correção monetária para os débitos fiscais e Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional.

448
"

MANUAL DO IMPÓSTO DE RENDA NA FONTE -IV -11

13, de 11-5-1965 - (D.O. de 19-5-1965)
- Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para
vigorarem no 3.0 trimestre civil de 1965 (julho a setembro) - correção monetária dos débitos fiscais e Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional.
20, de 24-8-1965 - (D.O. de 14-9-1965)
- Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para
vigorarem no 4.° trimestre civil de 1965 (outubro a dezembro).
30, de 11-11-1965 - (D.O. de 25-11-1965)
- Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda
para vigorarem no primeiro trimestre civil de 1966 (janeiro a março) .
3, de 25-1-1966 - (D.O. de 1-2-1966)
- Fixa os coeficientes de reavaliação dos ativos imobilizados a vigorarem até 31-12-1966.
6, de 1-3-1966 - (D.O. de 9-3-1966)
- Fixa coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para
vigorarem no segundo trimestre civil de 1966 (abril a junho).
26, de 24-5-1966 - (D.O. de 7-6-1966)
- Fixa coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para
vigorar no terceiro trimestre civil de 1966 (julho a setembro).

CONSELHO

N"tCIONAL

RESOLUÇAO N.o 1 -

DE

ECONOMIA

(D.O. de 4-2-59)

Fixa os coeficientes para a reavaliação dos ativos imobilizados das firmas ou
sociedades.

o Canselha Nacianal de Ecanamia, usandO' das atribuições que lhe faram
conferidas pela art. 57 da Lei n.O 3.470, de 28 de navembra de 1958 e tendo
em vista a deliberação da Plenário, em sessão de 29 de janeiro de 1959,
RESOLVE:
1)
Fixar os seguintes coeficientes máximos para a reavaliação dos ativos
imabilizados das firmas ou saciedades;

a) para tadas os camponentes da ativa imabilizada, excetuadas os bens
imóveis:
índice único até e inclusive

1938

13,00

1939

12,70

1940

12,00

1941

10,30

1942

8,70

1943

7,30

1944

6,50

1945

5,60

1946

4,90

1947

4,60

1948

4,20

1949

3,80

1950

3,40

1951

2,80

1952

2,50

1953

2,20

1954

1,70

1955

1,50

1956

1,30

1957

1,10

1958

1,00
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b) para os imóveis compreendendo o valor do terreno e benfeitorias, inclusive prédios.
Índice 'único até e inclusive

1938

9,90

1939

9,60

1940

9,30

1941

8,20

1942

6,20

1943

5,80

1944

5,50

1945

5,00

1946

4,20

1947

3,60

1948

3,50

1949

3,30

1950

3,10

1951

2,00

1952

2,60

1953

2,30

1954

1,90

1955

1,60

1956

1,40

1957

1,20

1958

1,00

2) Êsses coeficientes deverão ser aplicados sôbre o ativo líquido das firmas
ou sociedades, ou seja sôbre o valor original dos bens (histórico) contabilizados
nas emprêsas, deduzidas aS depreciações efetuadas entre a data de aquisição
e o último ano do biênio (958), observado o disposto no § 3.° do art. 57, da
Lei n.O 3.470, de 28-11-1958.
3) Serão computados para as respectivas deduções no total resultante da
aplicação dos coeficientes a que se refere o item 1 as reavaliações de ativo realizadas até 31 de dezembro de 1958.
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1959.
a)

FERNANDO DE ANDRADE RAMOS

RESOLUÇÃO N.o 2, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1960 -

(D.O. de 7-1-61)

Fixa os coeficientes para a reavaliação dos ativos imobilizados das firmas ou
sociedades.

O Conselho Nacional de Economia, cumprindo atribuições conferidas pelo
art. 57 da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958, e tendo em vista a deliberação do Conselho Pleno, em sessão de 13 de dezembro de 1960,
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RESOLVE:
1. Fixar os coeficientes máximos para a reavaliação dos ativos imobilizados
das firmas e sociedades:

a) para equipamentos industriais e todos os componentes do ativo imobilizado, devem adotar-se os seguintes coeficientes de correção:
1,28 para o ano de 1959;
1,56 para o ano de 1958;
1,39 para o período de 1938 a 1957, cujos ativos já foram reavaliados.
b) para imóveis, compreendendo o valor do terreno e benfeitorias inclusive
prédios:
1,21 para o ano de 1959;
1,49 para o ano de 1958;
1,30 para o período de 1938 a 1957, já reavaliados de acôrdo com a tabela
anterior.
2. Ê:sses coeficientes deverão ser aplicados sôbre o ativo líquido das firmas
ou sociedades, ou seja sôbre o valor dos bens reavaliados de acôrdo com os coeficientes fixados em janeiro de 1950, deduzidas as depreciações efetuadas entre
a data das últimas reavaliações e o último ano do biênio (960), observado o
disposto no parágrafo 3.° do art. 57 da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de
1958.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1960.
a)

RESOLUÇAO N.D 3/63 -

JÚLIO CESAR LEITE

(D.O. de 6-2-63)

Fixa os coeficientes da reavaliação dos ativos imobilizados para o biênio 1963-1964.

O Conselho Nacional de Economia, dando cumprimento ao disposto no artigo 57 da Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 1958;
Considerando que os coeficientes fixados, cada dois anos, para corretivo
contábil do valor original dos bens do ativo imobilizado das firmas e sociedades devem exprimir as variações do poder aquisitivo da moeda nacional no
período entre a data da sua aquisição e o último dia do segundo ano do biênio;
Considerando que o processo estatístico da média móvel para o registro
das variações anuais dos índices de preços é o que melhor situa a matéria,
porque leva em conta todos os aumentos salariais, inclusive o acréscimo do
13.0 mês;
Considerando que os coeficientes em aprêço visam, na forma da lei, corrigir influências das alterações monetárias sobre os bens de capital componentes
do conjunto das atividades econômicas nacionais e não especificamente sôbre
unidades que integram os diversos setores;
Considerando que a fixação de dois tipos de coeficientes um para imóveis
e outros para demais elementos do ativo imobilizado atende a razões diferenciais específicas que não podem deixar de ser aceitas;
.<

,
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Considerando que os coeficientes deverão ser aplicados sôbre o ativo líquido das firmas ou sociedades (valor histórico) contabilizado nas emprêsas, abatidas as depreciações efetuadas entre a data de aquisição e o último ano do
biênio;
Considerando que deverão ser computadas, para as respectivas deduções,
no total da aplicação dos coeficientes, as reavaliações ultimadas até 31 de
dezembro de 1962;
Considerando que os demais critérios adotados pelo Plenário, nas vêzes
anteriores, permanecem inalteráveis:
RESOLVE:
Tendo em vista o voto do Plenário em reunião desta data:
Artigo único - Os coeficientes de reavaliação a que se refere o artigo 57
da Lei n,a 3,470, de 28 de novembro de 1958, e para os fins nêle previstos, serão os seguintes, com vigência no biênio 1963-64:
a)

elementos do ativo imobilizado, excetuados os bens imóveis:
1938

29,63

1939

28,95

1940

27,36

1941

23,48

1942

19,83

1943

16,65

1944

14,81

1945

12,76

1946

11,17

1947

10,48

1948

9,58

1949

8,66

1950

7,76

1951

6,38

1952

5,69

1953

5,02

1954

3,87

1955

3,41

1956

2,97

1957

2,51

1958

2,55

1959

2,10

1960

1,08

1961

1,45

1962

1,00
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b) para os imóveis compreendendo o valor do terreno e benfeitorias, inclusive prédios:
1938
1939
1940
1941

19,18
18,60
18,01
15,88
12,01

1942
1943

11,23

1944

10,65
9,67

1945
1946
1947

8,14
6,97

1948

6,93
6,39
6,00
5,42

1949
1950
1951
1952

5,04

1953
1954

4,46
3,68

1955

3,10

1956

2,71

1957
1958

2,32
2,22

1959
1960

1,80
1,79
1,36
1,00

1961
1962

c) para os equipamentos já reavaliados no período de 1938 a 1959 deve
ser aplicado o coeficiente 1,64 e, para os imóveis também já reavaliados· no
mesmo período, o coeficiente de 1,49.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1963.
a)

RESOLUÇAO N.o 5/63

ANTÔNW HORÁCIO PEREIRA

(D.O.

de 28-8-63)

o Conselho Nacional de Economia, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que, em cumprimento ao disposto no artigo 57 da Lei número 3.470, de 28 de novembro de 1958, o plenário fixou pela Resolução número 3/63, de 24 de janeiro de 1963, os coeficientes de reavaliação dos ativos
imobilizados, para o biênio 1963-64;
Considerando que o artigo 79 da Lei n.O 4.246, de 17 de jUlho último, reduziu para um ano as revisões periódicas dos índices referidos, determinando,
no parágrafo único, que se procedesse, dentro de 30. dias, à revisão inicial;
Considerando que a manutenção do critério da média móvel trienal se impõe num momento em que as oscilações de preços são de amplitude imprevisível pela necessidade de correções em inúmeros valôres que se encontram desatualizados;
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Considerando, ainda, que é plenamente justificável, como imperativo de política econômica, que os coeficientes resultantes daquele critério permitem diluir, no tempo, os efeitos nocivos da aceleração do processo in~laci(1nário;
Considerando, por outro lado, que, estabelecendo, apenas, um tipo unitário de índices, sem diferenciações quanto à natureza dos bens, t:Jrna-se possível a generalização de sua aplicação, como corretivo de valôres em função da
depreciação monetária, sendo em tais condições mais adequada a série única
de coeficientes;
Considerando que a adoção da sene uniforme deve regredir ao ano .inicial,
partindo de 1962, tomado como referência, nos têrmos da lei;
Considerando que as emprêsas que já tenham reavaliado os seus ativos
imobilizados, com base nos antigos padrões, poderão reajustá-los aos aqui estipulados;
Considerando que, devendo de agora para adiante, as revisões se processarem anualmente, os coeficientes fixados neste ato terão vigência somente até
31 de dezembro do corrente ano;
Considerando, finalmente, q'.le os demais critérios anteriormente adotados
permanecem inalteráveis,
RESOLVE:
Tendo em vista o voto do plenário, em reunião desta data:
Art. 1.0 - Os coeficientes de reavaliação a que se refere o artigo 57, da
Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 1958, com vigênCia até 31 de dezembr'J
do corrente ano, e revistos por fôrça do parágrafO único do artigo 79 da Lei
n. o 4.242, de 17 de julho último, serão os seguintes:
ANO

1()38 ..
HJ3!J.
1!J40.
l(l41.
1942 ........
1943 ........
1944 ........
1945 ........
1946 ........
1947 .......
1948.
194!J .......
1950 .......
1951. ......
1952 .......
1!J53 ........
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1!J59 ........
1960 ........
1961.. ....
1962 .......

Coeficiente

35,24
35,24
33,91
31,53
27,65
23,64
20,19
17,28
14,98
13,31
12,14
11,23
10,15

8,85
7,75
6,76
.5,67
4,77
3,98
3,46
3,03
2,49
1,94
1,43
1,00
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Art. 2.° - As emprêsas que já tenham reavaliado os seus ativos imobilizados, com base nos índices anteriores, poderão reajustá-los aos novos níveis aqui
fixados.
.
Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1963.
a)

RESOLUÇAO N.o 1-64 -

ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA

(D.O. de 17-2-64)

Fixa os coeficientes de reavaliação dos ativos imobilizados a vigorarem no ano
de 1964.

o

Conselho Nacional de Economia, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que, em cumprimento ao art. 57 da Lei n.O 3.470, de 28 de
novembro de 1958, cabe-lhe a atribuição de fixar os coeficientes aplicáveis à
reavaliação dos ativos imobilizados das emprêsas;
Considerando que o art. 79 da Lei n.O 4.242, de 17 de julho de 1963, reduziu para um ano as revisões periódicas dos referidos índices até então bienais;
Considerando que a Resolução n.o 5/63, de 16 de agôsto de 1963, fixou os
coeficientes que vigoraram até 31 de dezembro de 1963, após o reajustamento
excepcional determinado pelo parágrafo único do citado art. 79;
Considerando que, nessa revisão, ficou estabelecido um tipo unitário de
coeficiente, aplicável indiscriminadamente a todos os componentes do ativo
imobilizado, como corretivo dos respectivos valôres monetários;
Considerando que o critério da média móvel trienal adotado a partir de
1961, conforme Resolução n.O 2, de 13 de dezembro de 1960, tinha por objetivo
reduzir os efeitos das oscilações mais sensíveis dos índices de preços disponíveis, causadas por fenômenos eminentemente ocasionais, sôbre a avaliaçãJo
dos ativos imobilizados das emprêsas;
Considerando que o espírito da Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 1958, ao
atribuir ao Conselho Nacional de Economia a determinação dos coeficientes de
reavaliação e respectivos critérios de mensuração, não objetivava, apenas, transferir-lhe a responsabilidade dos cálculos aritméticos, mas, antes, sua subordinação aos superiores interêsses da política econômica nacional;
Considerando, ainda, que o comportamento dos preços nos últimos anos
- 1962 e 1963 - parece indicar que o caráter ocasional dos fenômenos do tipo
dos que ocorreram em 1959, tenderam a tornar-se permanentes a partir de 1962;
Considerando que o ritmo fortemente ascendente do desequilíbrio inflacionário contra-indica na conjuntura insistir-se no critério da média móvel, tanto
no caso de manutenção da atual tendência, quanto no caso de sua regressão,
por fôrça dos resultados subestimados da primeira hipótese ou superestimados
da segunda;
Considerando que se impõe assim a adoção de um critério mais realista,
qual seja o da média anual, que ensejará às emprêsas maior participação nos
seus capitais das poupanças internas;
Resolve, tendo em vista o voto do Plenário em reunião desta data:
Art. 1.0 - Os coeficientes de reavaliação a que se refere o art. 7.° da Lei
n. o 3.470, de 28 de novembro de 1958, modificado pelo art. 79 da Lei n.O 4.242,
de 17 de julho de 1963, passarão a ser calculados com base na média anual dos
índices de preços utilizados até o presente.
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Art. 2.0 - Os coeficientes de reavaliação referidos no artigo anterior, para
vigência até 31 de dezembro de 1964, serão os seguintes:
Coeficientes

ANO

1938 ....... .
1939 ........ .
1949,. .. ""
1941.. "'" ..
1942 ................. '
1943 ................. .
HI44 ......... .
1945 ........ .
1946 ....... .
1947 ....... .
1948 ....... .
1949 ............................. .
1950 ........ .
1951.. ...... .
1952 ......... .
1953 ........ .
1954 ....... .
1955 ........ .
1956 ...... ..
1957 ........ .
1958 ........ .
1959 ...... ..
1960 ....... .
1961 ....... .
1962 ....... .
1963 ...... ..

85,53
85,53
76,53
69,24
58,16
48,47
42,76
36,35
31,61
29,67
27,43
25,07
22,03
18,40
16,71
14,54
11,18
9,89
8,31
7,38
6,58
4, 77

3,64
2,63
1,72
1,00

(oitenta e cinco vírgula cinqüenta e três)
(oitenta e cinco vírgula cinqiienta e três)
(setenta e seis vírgula cinqüenta e três)
(sessenta e nove vírgula vinte e quatro)
(cinqüenta e oito vírgula dezesseis)
(quarenta e oito vírgula quarenta e sete)
(quarenta e dois vírgula setenta e seis)
(trinta e seis vírgula trinta e cinco)
(trinta e um vírgula sessenta e um)
(vinte e nove vírgula sessenta e sete)
(vinte e sete vírgula quarenta e três)
(vinte e cinco vírgula zero sete)
(vinte e dois vírgula zero três)
(dezoito vírgula quarenta)
(dezesseis vírgula setenta e um)
(quatorze vírgula cinqüenta e quatro)
(onze vírgula dezoito)
(nove vírgula oitenta e nove)
(oito vírgula trinta e um)
(sete vírgula trinta e oito)
(seis vírgula cinqüenta e oito)
(quatro vírgula setenta e sete)
(três vírgula sessenta e quatro)
(dois vírgula sessenta e três)
(um vírgula setenta e dois)
(um vírgula zero zero)

Art. 3.0 - As emprêsas que já tenham reavaliado os seus ativos imobilizados com base nos índices fixados segundo os critérios anteriores, poderão
reajustá-los aos novos níveis aqui fixados.
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1964.
a)

HUMBERTO BASTOS

Aprovada na 235.a Sessão Extraordinária do Conselho Pleno em 29 de janeiro de 1964.
RESOLUÇãO N.O 4/64 -

(D.O. de 20-8-64)

Fixa os coeficientes de reavaliação dos ativos imobilizados a vigorarem até 31
de dezembro de 1964.

O Conselho Nacional de Economia, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que, em cumprimento ao art. 57 da Lei n. o 3.470, de 28 de
novembro de 1958, cabe-lhe a atribuições de fixar os coeficientes aplicáveis à
reavaliação dos ativos imobilizados das emprêsas;
Considerando que o art. 79 da Lei n. O 4.242, de 17 de julho de 1963, reduziu
para um ano as revisões periódicas dos referidos índices até então bienais;
Considerando que o art. 3. 0 da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, estabelece que os índices sejam calculados de maneira a traduzir a variação do poder
aquisitivo da moeda entre dezembro último e a média anual de cada um dos
anos anteriores;
Considerando que o § 1.0 do art. 3. 0 da Lei n. O 4.357, de 16 de julho último,
estipula o prazo de trinta (30) dias a contar de sua publicação, para que o Conselho proceda à revisão dos índices referidos e as pessoas jurídicas interessadas
promovam a seu turno, dentro de noventa (90) dias a reavaliação a que estão
sujeitas;
".:,

~.~
':~

~:;\~

•••

0.

~,:" :f,~
,I _'-. -'~'I~'
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Considerando que. traduzindo o índice unitário, o ano de 1963 serve de
referência aos anos anteriores;
Resolve, tendo em vista o voto do Plenário em reunião desta data:
Artigo único - Os coeficientes de reavaliação a que se refere o artigo 57
da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958, revisto por fôrça do art. 3.° da Lei
n.O 4.357, de 16 de julho último com vigência até 31 de dezembro do corrente
ano, serão os seguintes:
COEFICIENTE DE CORREÇÃO MONETARIA
Referente ao ano base 1963
ANO

Coeficientes

1938 ....... .
1939 ....... .
1940 ...... .
1941 ....... .

111,0
105,0
99,0
98,0
73,0
63,0
5.'i,0
47,0
41,0
38,0
36,0
33,0
29,0
24,0
22,0
19,0
15,0
13,0
11,0
10,0
8,5

l(J42 ..... ..
1943 ...... .
1944 ..... ..
1945 ...... .
1946 ...... ..
1947 ...... ..
1948 .................. .
1949 ........ .
1950 ....... .
1951 ...... ..
1952 ....... .
1953 ...... ..
1954 ..... ..
1955 ...... .
1956 ....... .
1957 ..... ..
1958 ........ .
1959 ....... .
1960 ..... ..
1961.. ..... .
1962 ....... .

6,2
4,7

3,4
2,2

(cento e onze vírgul2 zero)
(cento e cinco vírgula zero)
(noventa e nove vírgula zero)
(noventa vírgula zero)
(setenta e três vírgula zero)
(sessenta e três vírgula zero)
(cincoentp, e cinco vírgula zero)
(qu2,renta e sete vírgula zero)
(quarenta e um vírgul8, zero)
(trinta e oito vírgula zero)
(trinta e seis vírgulp, zero)
(trinta e três vírgula zero)
(vinte e nove vírgul2 zero)
(vinte e quMro vírgula zero)
(vinte e dois vírgula zero)
(dezenove vírgula zero)
(quinze vírgula zero)
(treze vírgula zero)
(onze vírgula zero)
(dez vírgula zero)
(oito vírgula cinco)
(seis vírgula d.ois)
(qm~tro vírgula sete)
(três vírgul2. quatro)
(d.ois vírgula dois)

Rio de Janeiro, 13 de agõsto de 1964.
a)

RESOLUÇÃO N.O 5/64 -

HUMBER'I'O BAS'I'OS

(D.O. de 2-10-64)

Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para vigorarem
no trimestre civil de outubro a dezembro de 1964.

O Conselho Nacional de Economia, tendo em vista o voto do plenário em
reunião desta data,
Considerando que, nos têrmos do art. 7.0, § 1.0, da Lei n. O 4.357, de 16 de
julho de 1964, lhe incumbe fixar, em cada trimestre civil, os coeficientes de
atualização da moeda para vigorarem no trimestre civil imediato;
Considerando que os índices em aprêço visam à correção do valor nominal
das obrigações do Tesouro Nacional, a que se refere o art. 1.0 da lei citada,
como, também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de
previdência social;
Considerando que o critério adotado para tais efeitos se baseia na média
móvel trimestral dos índices de preços por atacado; por ser a que melhor reflete a realidade monetária;
Resolve:
Art. 1.0 - São os seguintes os coeficientes de correção monetária para atualização das obrigações do Tesouro Nacional, emitidos na forma da Lei número
4.357, de 16 de julho de 1964, como, também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades d e previdência social:

/,

.:.
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Art. 2. 0 a dezembro do
Art. 3.0 os fins legais.
Rio de

Os coeficientes acima terão vigência no trimestre civil de outubro
corrente ano de 1964.
O presente ato será publicado no Diário Oficial da União, para
Janeiro, 8 de setembro de 1964.
a)

HUMBERTO BASTOS

Base-Média
Móvel Trimestral

CORREÇÃO MONETARIA
Reajustamento Trimestral

_~~ice_ll

ANO
---------

{

1964 ........

1963 ....... ...

1!J62 ...... .. .

1961.. .....

1960 .......

..

1959 ....... ..

1958 .......

1957 ...... .. .

1956 ......

!
I
I
!
!
I
!
!

___ ":NO

Índice

._-

°

1Ú I'1 1955 ....
11

1,4 1I
1,7 1!J.54. . .
1,9 ,
2,1 1
:':,6
1!J53 ...
29
3:21
3,4 I
3,8 'I
4,6 'I 1952 .....
.'>,0 I1
.'>,4 I1
.5,711
6,3 19.'>} .. . ....
6,8 I:
7,0 !i
75'
' I
8,1 i 1953 .. .
8,8
9,3

I

1C,3 ,
1

11,4 fi 1949 . ..... .
122
'
, I'
12,.5 I
12,.'> II
12,81 1948.
13,2
13,5 i:
13,811
14,1 1947 ....
1441
16:21:,I

..

r

l

!
r

l

r

l

I
!
!
I
f

l
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[I

---1-'
16,7
17,1
17,7

17,~

1946.

-

·

----

-

.

1

:1

18,;} I'
19,0

19,6
21.3
23,2
24,8
27,1
27,3

11

Índice

ANO

1945

I!
li,.

:[
[ 1944 ..

'I

I

i

28,6
29,2 'i 1943 ...
29,9 :
3e,6 II
31,311
31,9 11 1942 · -.'
32,6 I
33,2 I

-_.~-----

!
!
I

·1

I'

36,7 'I
38,1 I 1941 · .
395
,
.1I
439 '1
' 'I
42,3 il
43,7 1, 1940 ..
4.'>,1 I'
46,5
46,7
47,7 1939 . ...
49,3 .
.'>0,1 i
.'>0,81:
.'>1,611 1938 ... '
52,3
.'>.'>,0 !I

..

I
If
l

!
I

53,8
54,5
55,3
61,0
62,6
63,5
65,6
66,2
69,5
72,4
76,1
78,6
8:1,9
83,3
86,8
88,1
94,8
98,8
103,8
106,8
169,0
11O,.'>
124,6
130,1
136,1
139,6
139,9
140,5
142,1
143,7
14.'>,3
146,9
148,5
150,1
151,7
1.'>3,3

--

(D.O. de 29-12-64)

Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para vigorarem
no trimestre civil de janeiro a março de 1965.

O Conselho Nacional de Economia, tendo em vista o voto do plenário em
reunião desta data,
Considerando que, nos têrmos do art. 7. 0 , § 1.0, da Lei n.O 4.357, de 16 de
julho de 1964, lhe incumbe fixar, em cada trimestre civil, os coeficientes de
atualização da moeda para vigorarem no trimestre civil imediato;
Considerando que os índices em aprêço visam à correção do valor nominal
das obrigações do Tesouro Nacional, a que se refere o art. 1.0 da Lei citada, como,
também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de previdência social;
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Considerando que o critério adotado para tais efeitos se baseia na média
móvel trimestral dos índices de preços por atacado por ser a que melhor reflete
a correção monetária para os fins previstos na referida Lei;
Resolve:
Art. 1.0 - São os seguintes os coeficientes de correção monetária para atualização das obrigações do Tesouro Nacional, emitidas na forma da Lei número
4.357, de 16 de julho de 1964, como, também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de previdência social;
Art. 2.° - Os coeficientes acima terão vigência no trimestre civil de janeiro
a março do ano de 1965.
Art. 3.° - O presente ato será publicado no Diário Oficial da União, para
os fins legai~.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1964.
a)
HUMBERTO BASTOS
CORREÇÃO MONETÁRIA

Base-Média
Móvel Trimestral

Reajustamento trimestral

-

ANO

Índice

'------~._~---

1964 ....... ...

1963 .......

.. .

1962 ......

.. .

1961. ..... ..

.

1958 .......

.. .

.

.

1957 ........

1956 ......

{

!
{

!

1960 ......

1959 .......

{

.

.

{

!
!
!

ANO

------- --- -_._--- . _ - - , 1.00
1.13 1955. . . . . . . .
1.35
1.58
1. 92 1954 ....
2.14
2.37
2.93
3.27 1953 . ....
3.61
3.84
4.29
5.19 1952 .. . . ..
5.64 ,
6.09 I
6.43
7.11 1951 ... .
7.67
7.90
.
8.46
..
9.14 1950
9.93
10.50
11.60
12.90 1949
13.80
14.10
14.10
14.49 1948
..
14.9J
15.20
15.60
15.90 1947 ..
16.2J
18.30 I
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Índice
-

!

{
{
{
{

!
{

!
!

I

18.80
19.30
20.00
2}.20
2J.93
21.40
22.10
24.00
26.2J
28.00
30.6J
30.80
32.3)
32.90
33.70
34.50
35.30
36.00
36.8ll
37.4:J
41.40
43.00
44.60
46.10
47.70
49.30
50.90
52.50
52.70
53.8')
55.69
56.5)
57.3J
58.2)
59.00
59.80

ANO
-.-----

--,-~---~----

Ílldiee

.. -

.-

__ ,

f

1946. ...

1

I

!

1945 .

1944 ...

{

1943

f

1

1942

..' .

1941
I'

1940.

. ...

1939

..

1

1938.
I

!
!
{

!
!

--'--0--

60.70
61.5;)
62.40
68.80
70.60
71.60
74.00
74.70
78.40
81.70
85.80
88.7,)
91.3)
94.00
97.90
99.4J
106.00
111. 00
117.00
120.00
123.00
125.00
141.00
147.00
154.00
157.00
158.00
159.00
160.00
162.00
164.00
166.00
168.00
16U.GO
171.00
173.00

W.o. de 1.0 -2-65)

Fixa os coeficientes de reavaliação dos ativos imobilizados a vigorarem até 31
de dezembro de 1965.

O Conselho Nacional de Economia, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que lhe cabe a atribuição de fixar, .anualmente, o coeficiente
de reavaliação dos ativos imobilizados das emprêsas, nos têrmos do art. 3.° da
Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964;
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Considerando a necessidade de estabelecer um coeficiente que traduza a
correção do valor monetário em harmonia com os índices adotados pela Resolução n. O 1/65, de 18 do corrente, dêste Conselho, na qual aquêle fator, para o
períOdO de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro de 1964, foi arbitrado em 1,74 (hum
vírgula setenta e quatro);
Considerando, assim, a conveniência de manter-se o mesmo arbitramento
para os fins da presente Resolução;
Resolve, tendo em vista o voto do Plenário, em reunião desta data:
Art. 1.0 - Os ativos imobilizados das pessoas jurídicas, reavaliados nos têrmos do art. 3. 0 da Lei n. O 4.357, de 16 de julho de 1964 e na forma da alínea a
do art. 3.0 do regulamento aprovado pelo Decreto n. o 54 .145, de 19 de agôsto do
mesmo ano, serão atualizados, como dispõe a alínea b do mesmo artigo, pela
aplicação do coeficiente fixo de 1,74 (hum vírgula setenta e quatro), que representa o índice de correção monetária no período de 1.0 de janeiro a 31 de
dezembro de 1964.
Art. 2. 0 - As pessoas jurídicas que, por qualquer razão legal, não estavam
obrigadas, na data da Lei n. O 4.357, de 16 de julho de 1964, a reavaliarem os
seus ativos imobilizados e que venham, agora, a fazê-lo, aplicarão, para aquêle
efeito, os coeficientes da Resolução n. O 4/64, de 13 de agôsto de 1964, dêste Conselho, multiplicados pelo citado índice de correção monetária de 1,74, a que se
refere o artigo anterior.
Art. 3. 0 - O presente ato terá VigênCia de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro
do corrente ano.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1965.
a)

RESOLUÇãO N.o 5/65 -

ANTÔN10 HORÁCIO PEREIRA

(D.O. de 18-3-65)

Fixa os coeficientes ele atualização do valor aquisitivo da moeda para vigorarem
no segundo trimestre civil de 1965 (abril a, junho).

O Conselho Nacional de Economia, tendo em vista o voto do plenário em
reunião desta data,
Considerando que, nos têrmos do art. 7. 0, § 1.0, da Lei n. O 4.357, de 16 de
julho de 1964, lhe incumbe fixar, em cada trimestre civil, os coeficientes de
atualização da moeda para vigorarem no trimestre civil imediato;
Considerando que os índices em aprêço visam à correção do valor nominal
das obrigações do Tesouro Nacional, a que se refere o art. 1.0 da Lei citada,
como, também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de
previdência social;
Considerando que o critério adotado para tais efeitos se baseia na média
móvel trimestral dos índices de preços por atacado por ser a que melhor reflete
a correção monetária para os fins pre'/istos na referida Lei;
Resolve:
Art. 1.0 - São os seguintes os coeficientes de correção monetária para atualização das obrigações do Tesouro Nacional, emitidas na forma da Lei n. O 4.357,
de 16 de julho de 1964, como, também, dos débitos fiscais e das contribuições
devidas às entidades de previdência social;
Art. 2.° - Os coeficientes acima terão vigência no trimestre civil de abril
a junhO do ano de 1965, em curso.
Art. 3.° - O presente ato será publicado no Diário Oficial da União, para
os fins legais.
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 1965.
a)

ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA
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COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETARIA, PARA DÉBITOS FISCAIS
E OBRIGAÇÕES REAJUSTAVEIS DO TESOURO NACIONAL
(4.° trimestre de 1964

Base

(Média móvel trimestral
(Para vigorar no 2.0 trimestre civil de 1965)
(abril a junho)

Trimestre

ANO
-

----------_.

1964. ..

,

1963 ..

1962" .

1961 ..

1960. ..

.

-~

I
I
I
!
!

1959 .. ...

1
1958 ..

1957.

1956 ..

I
I
I

-

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4

3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

----

Coeficiente
-

--~

1.00
1.17
l.34
1.53
1. 90
2,31
2.58
2.85
3.53
3.94
4.35
4.62
5,16
6.25
6.79
7.34
7.74
8.56
9.24
9.51
1:).2)
11 ,00
12.00
12.60
14.00
15.5)
16.60
17.00
17.00
17.40
17.90
18.3,}
18,70
19,2J
19.60
22,00

Trimestre

11

ANO
--------

1955 .. ..
'

1954, . ..
'

--

~-.--

I
f

l

1958,

1952.

1951. .

1950 ..

1949, .

I
I
I.f
l

.f

l

1948 ..

1947 ..

I
I

Ooeficiente

. -.

---

- -"--

I'
I1

'I

----------~

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3

22,7J
23,2)
24'.00
24,3)
25,10
25,80
26.60
28.9D
31.5)
33.70

~

36.80

1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

37,10
38.90 I
39.70 I 1943.
40.60
41,60
42,50
43,30 1942, .
44.30
4.5.10
49.90
51.80 1941. . ..
53.70
55.60
57.50
59.40 I 1940 ..
61.30
63.20 I
63,40
64.80 193(1.
67.00
68,01
69.00
70.10 1938. ...
71.00
72.00

RESOLUÇAO N.o 13/65 -

Trimestre

ANO

1946 ...

I 1945 ..
HJ44 , .

I

------ -

I

./

1

I
I

.r

l

J

t

Coeficiente

I
I
I

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

------

73.10
74.00
75.10
82.93
85,00
86.3)
89.10

89.90
94.43
98.40
103.00
107,00
110.00
113,00
118.00
120.00
128,00
134.00
141.00
145.00
148,00
150,00
169.00
177.00
185.00
189.00
190.00
191. 00
193,00
195,00
197,00
2JO.00
202.00
2C4.00
2:6.00
2~8.00

(D.O. de 19-5-65)

Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para vigorarem
no tercei1'O trimestre civil de 1965 (julho a setembro).

O Conselho Nacional de Economia, tendo em vista o voto de plenário em
reunião desta data,
Considerando que, nos têrmos do art. 7.0, § 1.0, da Lei n. O 4.357, de 16 de
julho de 1964, lhe incumbe fixar, em cada trimestre civil, os coeficientes de
atualização da moeda para vigorarem no trimestre civil imediato;
Considerando que os índices em aprêço visam à correção do valor nominal
das obrigações do Tesouro Nacional, a que se refere o art. 1.0 da lei citada, como,
também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de previdência social;

'i"
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Cbnsiderando que o critério adotado para tais efeitos se baseia na média
móvel trimestral dos índices de preços por atacado por ser a que melhor reflete
a correção monetária para os fins previstos na referida Lei.
Resolve:
Art. 1.0 - São os seguintes os coeficientes de correção monetária para atualização das obrigações do Tesouro Nacional, emitidas na forma da Lei número
4.357, de 16 de julho de 1964, como, também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de previdência social.
Art. 2.0 - Os coeficientes acima terão vigência no trimestre civil de julho
a setembro do ano de 1965, em curso.
Art. 3.° - O presente ato será publicado no Diário Oficial da União, para os
fins legais.
Rio de Janeiro, 11 de maio de 1965.
ANTôN~o HORÁCW PEREIRA

a)

COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA DÉBITOS FISCAIS
E OBRIGAÇÕES REA.JUSTAVEIS DO TESOURO NACIONAL
Anexa à Resolução 13/65

trimestre de 1965
(Média móvel trimestral
(Para vigorar no 3.° trimestre civil de 1965)
(julho a setembro)
(1.0

Base

Trimestre

A~O
~------

1\)65 ...
]\)64 ...

1\)63.

-

-

..

I
f

1
]962.

1961. ..

}\)60 ..

1(159.

1958 ...

1957.

1\)56.

(
J
l

I
I
I
I
(

"--

1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

I

CooficiPIÜe
".--.

--

Tri-I
n1J'Stre

ANO
-

----- -----

-

- -.-

Coeficiente
.

--.

Trimcstre

I

ANO
-

-

Coeficj-

ente

---.

--~-------

---

~-

1.00

1.13
1.33
1.52
1. 73
2.15
2.62
2.92
3.23
4.00
4.46
4.93
5.23
5.84
7.C8
7.69
8.31
8.77
9.69
1(}.5
10.8
11.6
12.5
13.6
14.3
1.5.9
17.6
18.8
1\).3
19.3
19.7
20.3
2:>7
21. 2
21. 7
22.2
24.9

.f

1\)55 ..

1

I
I

1(:54 ..

1953.

.1

1(152.

1

I

1951.

.f

1950.

1

1949 ..

1948 ..

'

I
.
I
!

..

1947 .. ...

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

25.7
26.3
27.2
27.5
2S.4
2H.2
30.1
32.7
35.7
38.2
41.7
42.0
44.1
45.0
46.0
47.1
48.1

tU). n

5ü.2
51.1
56.5
58.7
60.8
63.0
65.1
67.3
69.4
71.6
71.8
73.4
75.9
77.0
78.1
79.4
80.4
81.5

1946.

19'1.'í .. . .

H144 ..

il
H143 ...

f

1
f
1

I
I
;

J\142.

1941. . . .

1\)4.).

t

I
f

1
193fl ..

.1

1

1938. . ..

!

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
I
4
3

"'"
1
4
3
2
1
4
3
2
I
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

I

82.8
83.8
85.1
93.9
96.3
97.7
10,1.
1(,2.

1m.
111.
117.
121.
126.
128.
134.
136.
145.
152.
160.
164 .
168.
17:1 .
191.
210.
21Cl.
214.
215.
216.
219.
22J.
223 .
227.
22D.
231.
233.
236.
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RESOLUÇÃO N.o 20/65 (D.O. de 14-9-65)
Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para vigorarem
no quarto trimestre civil de 1965 (outubro a dezembro).

O Conselho Nacional de Economia, tendo em vista o voto do plenário em
reunião desta data,
Considerando que, nos têrmos do art. 7. 0 , § 1. 0 , da Lei n. O 4.357, de 16 de
julho de 1964, lhe incumbe fixar, em cada trimestre civil, os coeficientes de
atualização da moeda para vigorarem no trimestre civil imediato;
Considerando que os índices em aprêço visam à correção do valor nominal
das obrigações do Tesouro Nacional, a que se refere o art. 1.0 da lei citada, como,
também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de previdência social;
Considerando que o critério adotado para tais efeitos se baseia na média
móvel trimestral dos índices de preços por atacado por ser a que melhor/reflete
a correção monetária para os fins previstos na referida Lei;
Resolve:
Art. 1.0 - São os seguintes os coeficientes de correção monetária para atualização das obrigações do Tesouro Nacional, emitidas na forma da Lei n. O 4.357,
de 16 de julho de 1964, como, também, dos débitos fiscais e das contribuições
devidas às entidades de previdência social:
COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA D.ÉBITOS FISCAIS
E OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL

Anexa à Resolução n. O 20/65
Base - Média Móvel Trimestral 2. 0 trimestre de 1965.
Para vigorar no 4.0 trimestre civil de 1965 (outubro a dezembro)
II

ANO
..

-"---

._~----

1965 ......

1964.

'

1961. .

1960 ..

I
\

1963 ... . .

1962 ...

Coeficiente

Trimestre

I
I
I
\

-

--

-

Trimestre

Ar\O
-

2.°
1.0

1.00 1959 .. . ...
1.05

4.°
3.°
2.°
l.0

1.19
1.39 1958.
1.59
1.81

4.°
3.°
2.°
l.0
4.°
3.°
2.°
l.0

2.25
2.74 1957 ...
3.05
3.38
4. 18 1
4.67 1956 ...
5.16
5.47

4.°
3.°
2.°
1.0

6.11
7.41
8.05
8.69

4.°
3.°
2.°

9.18
10.1
11.0
11. 3

l.0

----

~--------

i

1955 ..

1954 ..

\

..

I
I
I
I

.r

l

~

Coeficiente
-"'

I

_._-------,

-~---

4.°
3.°
2.°
1.0

12.1
13.1
14.2
15.0

4.°
3.°
2.°
1.0

16.6
18.4
19.7
20.2

4.°
3.°
2.°
1.0
4.°
3.°
2.°
1.0

20.2
20.6
21.2
21.7
22.2
22.7
23.2
26.1

4.°
3.°
2.°
],0

26.9
27.5
28.5
28.8

4.°
3.°
2.°
1.0

29.7
1948 ...
30.5
31.5 I
34.2 I

1953 ..

-

~--

. .r

l

I
1952. . ..

1951. .

I

Trimestre

ANO

1950 ...

I
I
I
(

1949 ..

·t
.r

l

Coeficiente

--.----

4.°
3.°
4.°
l.0

37.4
40.0
43.6
43.9

4.°
3.°
2.°
l.0

46.1
47.1
48.1
49.3

4.°
3.°
2.°
l.0
4.°
3.°
2.°
1.0

50.3
51.3
52.5
53.5
59.1
61.4
63.6
65.9

4.°
3.°
2.°
1.0

68.1
70.4
72.6
74.9

4.°
3.°
2.°
],0

75.1
76.8
7Y.4
80.6

,
':/

464

MANUAL DO IMPÓSTO DE RENDA NA FONTE - IV -11

Tl'imestre

ANO
---------

1947 ..

1046 .. . .

1945 ..

1944.

-

I
I
I
I

I:
Coe!\
fici- ['
ente

li

--

4°
3.°
2.°
1°
4.°
3.°
2.°
1°
4.°
3.°
2.°
1°
4.°
3.°
2.°

1.0

li

AXO

81.7
83.1 11 1~)43 ..
84.1 I,
85.3 II
86.6
li 1942 .. ..
87.7
89.0 li
g8.2
101.
1941.

1:6.
1C7.
112.
116.
1~2.

127.

,

i,

li

1940 ..

Coeficiente

I
I

I
I
I
I

4.°
3.°
2.°

1.0

152.
159.
167.
172.

4°
3.°
2.°

176.
178.
2)0.
2G9.

4.°
3.°
2.°

221.
224.
225.
226.

1.0

1.0

1.0

Coeficiente
-

---------- --

131.
134.
149.
142.

4.°
3.°
2.°

Trimestre

ANO

I

-

---~------

I'

1C'2.

Tl'iIllestre

1930 ..

1938 ..

I
I

4.°
3.°
2.°

229.
231.
233.
237.

4.°
3.°
2.°

240.
242.
244.
247.

1.0

1.0

i

Art. 2.° - Os coeficientes acima terão vigência no trimestre civil de outubro
a dezembro do ano de 1965. em curso.
Art. 3.° - O presente ato será pUblicado no Diário Oficial da União, para
os fins legais.
Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1965.
a)

ANTÔNW HOMew PEREIRA

CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA

RESOLUÇãO N.o 30/65 -

(D.O. de 25-11-65)

Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para vigorarem
no primeiro trimestre civil de 1966 (janeiro a março).

o Conselho Nacional de Economia, tendo em vista o voto do plenário em
reunião desta data,
Considerando que, nos têrmos do art. 7.°, § 1.0 da Lei n. O 4.357, de 16 de
julho de 1964, lhe incumbe fixar, em cada trimestre civil, os coeficientes de
atualização da moeda para vigorarem no trimestre civil imediato;
Considerando que os Índices em aprêço visam à correção do valor nominal
das obrigações do Tesouro Nacional, a que se refere o art. 1.0 da Lei citada,
como, também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de
previdência social;
Considerando que o critério adotado para tais efeitos se baseia na média
móvel trimestral dos índices de preços por atacado por ser a que melhor reflete
a correção monetária para os fins previstos na referida lei,
Resolve:
Art. 1.0 - Serão os seguintes os coeficientes de correção monetária para
atualização das obrigações do Tesouro Nacional, emitidos na forma da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964,' como, também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de previdência social:

",I:.
''('.
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COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETARIA PARA DÉBITOS FISCAIS
E OBRIGAÇÕES REAJUSTAVEIS DO TESOURO NACIONAL

Anexa à Resolução n.O 30/65.
Base - Média móvel trimestral
Para vigorar no 1.0 trimestre civil de 1966 (janeiro a março)
Trimestre

ANO

------ ---

{

1965 ..

3. 0
2. 0
1.0

4.
3. 0
2. 0
0

1964 .. .

"

.

\
1963 .. . ' .

\
1962 ..

\

1961..

\
1960 ..

1959 .. ....

1958 ..

1957 .. ..

1956 ..

(

(
(
{

I

1.0

4. 0
3. 0
2.°
1.0

4. 0
3. 0
2. 0
1.0

ANO

Trimestre

------

..----"

Coeficiente
---~---

1.00
1.05
1.1'1

1()55 ..

\

1.25
1.45
1.66
1. 90
2.36
2.87
3.2)
3.54

1954.

\

I
1953 ..

\

4.38
4.89
5.41
5.73
1952. ..

4. 0
3. 0
2. 0
1.0

6.4D
7.77
8.44
9.11
1951. . · .

4. 0
3. 0
2. 0
1.0

4. 0
3. 0
2. 0
1.0

4. 0
3. 0
2. 0
1.0

4. 0
3.°

2. 0
1.0

4. 0
3. 0

:t. o
1.0

9.62
10.6
11.5
11.8
12.7
13.7
14.9
15.7

195) ..

17.4
19.3
20.6
21.8

1949 .. · .

\
(
.f

1
\

I

21.8
21.6
22.8
22.7

1948 .. · .

23.5
23.8
24.3
27.4

1947 .. ...

I

(

I

4. 0
3. 0
2. 0
1.0

4. 0
3. 0
2. 0
1.0

4. 0
3. 0
2. 0
1.0

4. 0
3. 0
2. 0
1.0

4. 0
3. 0
2. 0
1.0

4. 0
3. 0
2. 0
1.0

4. 0
3. 0
2. 0
1.0

4. 0
3. 0
2. 0
1.0

4. 0
3.°
2. 0
1.0

Coeficiente

II

ANO

Trimestre

Coeficiente

4. 0
3. 0
2. 0

90.8
91. 9
93.3
103.

-----1------- _._-- ----28.2
28.8
29.9
3).8

1946 ..

31.1
32.0
33.0
35.8
39.2
41. 9
45.7
46.0

] 945.

1944 .. ...

1943 ..

52.7
53.8
55.0
56.1

71.4
73.8
76.1
78.5
78.7
83.5
83.2
84.5
85.6
87.1
88.2
89.4

(

I

48.3
49.4
50.4
51.7

61. 9
64.4
66.7
69.1

(

1942 .. .. .

(

(
(

I
!

1941. . . .

i

1940 ..

11939 ..

1938.

f

1
(

(

I

1.0

4. 0
3. 0
2. 0
1.0

4. 0
3.°
2. 0
1.0

4. 0
3. 0
2. 0
1.0

4. 0
3. 0
2. 0
1.0

4. 0
3. 0
2. 0
1.0

4. 0
3.°
2. 0
1.0

4. 0
3. 0
2. 0
1.0

4.°
3.°
2. 0
1.0

1C6 .
107.
111.
112.
117.
122.
128.
133.
]37.
140.
147.
149.
159.
167.
175.
180.
184 .
187.
210.
219.
231.
235.
235.
237.
240.
242.
244.
248.
252.
254.
256.
259.

Art. 2.° - Os coeficientes acima terão vigência no trimestre civil de janeiro
a março de 1966.
Art. 3. 0 - O presente ato será publicado no Diário Oficial da União, para
os fins legais.
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1965.
a)

ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA
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CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA

RESOLUÇãO N.O 3, DE 25 DE JANEIRO DE 1966 -

(D.O.

de 1.0 -2-66)

Fixa os coeficientes de reavaliação dos ativos imobilizados a vigorarem até 31
de dezembro de 1966.

O Conselho Nacional de Economia, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que lhe cabe a atribuição de fixar, anualmente, o coeficiente
de reavaliação dos ativos imobilizados das emprêsas, nos têrmos do art. 3. 0 da
Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964;
C'onsiderando a necessidade de estabelecerem um coeficiente que traduza
a correção do valor monetário em harmonia com o critério adotado na Resolução n.O 2/65, de 22 de janeiro de 1965;
Resolve, tendo em vista o voto do Plenário, em reunião desta data;
Art. 1.0 - Os ativos imobilizados das pessoas jurídicas, reavaliados nos têrmos do art. 3. 0 , da Lei n. o 4.357, de 16 julho de 1964 e na forma da alínea a
do art. 3. 0 do regulamento aprovado pelo Decreto n. O 54.145, de 19 de agôsto
do mesmo ano, serão atualizados, como dispõe a alínea b do mesmo artigo, pela
aplicação do coeficiente fixo de 1,27 (hum vírgula vinte e sete).
Art. 2. 0 - As pessoas jurídicas que, por qualquer razão legal, não estavam
obrigadas, na data da Lei n. o 4.357, de 16 de julho de 1964, a reavaliarem os
seus ativos imobilizados e que venham agora, a fazê-lo, aplicarão, para aquêle
efeito, os coeficientes constantes da tabela anexa.
Art. 3. 0 - O presente ato terá vigência de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro
do corrente ano.
Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 1966.
a)

HAROLDO POLAND

Tabela de Coeficientes para correção monetária referente ao ano fiscal de
1965 .- Anexa à Resolução n,o 3/66.

ANO

--------_._-----

1938 ...... .
1939 ........ .
1940 ..... ..
1941. .... ..
1942 ........ .
1943 ...... .
]944 ..... ..
1945 ....... .
1946 ....... .
1947.. ..... .
1948 ....... .
1949 ....... .
1950 ..... ..
1951. ....... .
1952 ........ .
1953 ...... .
1954 ...... ..
1955 ........ .
191)6 ....... .
1957 ...... ..
1\)58 ....... .
1959 ....... .
1960 ____ . __ ..
1961.. ....... .
1962 ......... .
1963 ......... .
1964. ____ ' .... .
1965 .. ______ ..

.-

.------- _._--------_._- ---- -.

----.------

Coeficientes
-------245,29
232,03
218,77
198,88
161,31
139,22
121,54
103,86
90,60
83,97
79,55
72,92
64,08
53,03
48,61
41,99
33,15
28,73
24,31
~2,10

18,78
13,70
10,39
7,52
4,86
2,21
1,27
1,00
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RESOLUÇÃO N.O 6/66 -
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(D.O. de 9-3-66)

Fixa os coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para vigorarem
no segundo trimestre civil de 1966 (abril a junho).

O Conselho Nacional de Economia, tendo em vista o voto do Plenário, em
reunião desta data,
Considerando que, nos têrmos do art. 7.°, § 1.0, da Lei n. O 4.357, de 16 de
julho de 1964, lhe incumbe fixar, em cada trimestre civil, os coeficientes de
atualização da moeda para vigorarem no trimestre civil imediato;
Considerando que os índices em aprêço visam a correção do valor nominal
das obrigações do Tesouro Nacional, a que se refere o art. 1.0 da Lei citada,
como, também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de
previdência social;
Considerando que o critério adotado para tais efeitos se baseia na média
móvel trimestral dos índices de preços por atacado por ser a que melhor reflete
a correção monetária para os fins previstos na referida Lei, resolve:
Art. 1.0 - São os seguintes os coeficientes de correção monetária para atualização das obrigações do Tesouro Nacional, emitidas na forma da Lei número
4.357, de 16 de julho de 1965, como, também, dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de previdência social.
COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETARIA PARA DÉBITOS FISCAIS
E OBRIGAÇÕES REAJUSTAVEIS DO TESOURO NACIONAL

Anexa à Resolução n. O 6/66
Base -- Média móvel trimestral
Para vigorar no 2.° trimestre civil de 1966 (abril a junho)
Trimestre

ANO
-_._-----

--~

4.°
3.°
2.°

1.32
1.54 1957.
1. 76
2.05 .

.f

4.°
3.°
2.°

2.51
2.94 1956 ..
3.33
3.73

. ..f

4.°
3.°
2.°

4.57
5.16 1955 ..
5.71
6.03

1964 ...

1
1963 .. . .

1961. ...

1959.

-------

--~

1.00
1.05 1958 ..
1.10
1.16

1

1960.

ANO

4.°
3.°
2.°

1965 ..

1962 ..

Coefieiente

1
l

(
1

I

1.0

1.0

1.0

1.0

4.°
3.°
2.°

1.0

6.74
8.e5 1954.

8.81
9.53

4.°
3.°
2.°

9.98
11.10 1953 ..
11.90
12.3D

4.°
3.°
2.°

13.2Q
14.30 1952.
15.50
16.30 II

1.0

1.0

1

I

TriInestre

Coefieiente

-----

-- --._---

1

(
(
(
f

1

~--------

18.10
20.10 I 1951.. . .
21.60
21.80

4.°

22.30
22.8D
23.30
23.70

1.0

2.°

1.0

1950 ..

24.20
24.70
25.2t)
28.50

4.°
3.°
2.°

29.50
30.2) 11948 ..
31.10
31. 50

4.°
3.°

32.6)
33.5)
34.60
37.60

1947 ..

40.90
43.80
47.81
48.10

1946 ..

1.0

2. 0

1.0

4.°
2. 0

2.°

1.0

4.°
3.°
2.°

1.0

--

1
.f

1949 ..

50.30
51.50 1945 ..
52.70
53.90

1

I
(

I
I

Coefieiente
--~-

4.°
3.°
2.°

55.10
56.30
57.50
58.60

4.°
3.°
2.°

64.80
67.30
69.70
72.10

4.°
3.°
2.°

74.50
76.90
79.40
81.80

4.°
3.°
2.°

82.20
84.00
85.60
87.40

4.°
3.°
2.°

89.20
91.00
92.80
94.60

4.°
3.°
2.°

96.40
98.20
99.90
102.00

4.°
3.°
2.°

110.00
112.00
115.00
117.00

1.0

1 1.0

4.°
3.°
2.°

1.0

Trimestre

ANO

4.°
3.°
2.°

3.°

1

I

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0
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I

ANO

Trimestre

Coeficiente

Trimestre

ANO

-1944 ..

1943 ..

1942 ..

!
I
I

4.°
3.°
2.°

1.0

j,

Coeficiente

4.°
3.°
2.°

1.0

143.00
147.00
153.00
155.00

4.°
S.o
2.°
1.0

166.00
174.00
183.00
188.00

1941. .

194;) ..

1939.

!
(
(

4.°
3.°
2.°

1.0

192.00
195.00
22).00
229.00

I1

li

I)

4.°
3.°
2.°

251.00
253.00
256.00
259.00

1.0

1938 ..

I1

240.00 11
245.00 li
246.00 11
248.00 I,

Coeficiente

--

11

I'

4.°
3.°
2.°

1.0

ANO

11

--

123.00
126.00
134.00
139.00

Trimestre

li

I

4.°
3.°
~.o

1.0

262.00
265.00
267.00
270.00

Art. 2.0 - Os coeficientes aClma terão vigência no trimestre civil de abril
a junho de 1966.
Art. 3.0 - O presente ato será publicado no Diário Oficial da União, para
os fins legais.
~k ,,.
Rio de Janeiro, 1.0 de março de 1966.
a)

RESOLUÇÃO N.o 26/66 -

HAROLDO POLAND

(D.O. de 7-6-66)

Fixa coeficientes de atualização do valor aquisitivo da moeda para vigorar na
terceiro trimestre civil de 1966 (julho a setembro)

O Conselho Nacional de Economia, tendo em vista o voto do Plenário em
reunião desta data,
considerando que, nos têrmos do artigo 7. 0 , § 1. 0 , da Lei n. O 4.357, de 16 de
julho de 1964, lhe incumbe fixar, em cada trimestre civil, os coeficientes de
atualização da moeda para vigorarem no trimestre civil imediato;
considerando que os índices em aprêço visam à correção do valor nominal
das obrigações do Tesouro Nacional, a que se refere o artigo 1.0 da Lei citada,
como também dos débitos fiscais e das contribuições devidas às entidades de
previdência social;
considerando que o critério adotado para tais efeitos se baseia na média
móvel trimestral dos índices de preços por atacado por ser a que melhor refleta
a correção monetária para os fins previstos na referida Lei;
RESOLVE:
Artigo primeiro - São os seguintes os coeficientes de correção monetáriJ.
para:
a) débitos fiscais e contribuições devidas às entidades de previdência
social:
TlU~1.ESTRE

CIVIL

COEFICIENTE
DE CORREÇÃO

1.°

1.000

I

4.
3.°
2.. 0
1.°

l.143
1.332
1.513
1.000

{

4°
3.°

1.682
1.763

AXO
1966 ......

1965.. .. . . . . . . . .. . . . .....

1964 ...................... .

0
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b) coeficiente único para correção de obrigações reajustáveis do Tesouro
Nacional emitidas na forma de Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964; valendo
Cr$ 10.000 no segundo trimestre civil de 1964, 1,987 (um vírgula novecentos e
oitenta e sete milésimos).
Artigo 2.° - Os coeficientes terão vigência no trimestre civil de julho a
setembro de 1966.
Artigo 3.° - O presente ato será publicado no Diário Oficial da União, para
os fins legais.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 1966.
a)

HAROLDO POLAND

IV -12 - INSTRUÇÕES E CIRCULARES DA SUMOC
(ATUAL BANCO CENTRAL DA REPÚBLICA
DO BRASIL)
IMP6STO RETIDO NA FONTE

* Nesta publicação.
INSTRUÇõES

* 231, de 24-10-1962 -

(D.O de 6-11-1962)
- Sôbre aplicação do capital estrangeiro. (Lei n. O 4.131/62)
* 232, de 24-10-1962 - (D.O. de 6-11-1962)
- Sôbre declaração que deve ser apresentada pelas pessoas físicas e
pessoas jurídicas, domiciliadas ou com sede no Brasil, que possuírem
bens do exterior. (Lei n.O 4.131/62)
264, de 20-2-1964 - (D.O. de 21-2-1964)
- Remessas para o exterior estão sujeitas ao visto prévio da Fiscalização Bancária do Banco do Brasil. (Decreto n.o 53.451, de 20-1-1964 Lei n.O 4.131/62)
* 269, de 18-3-1964 - (D.O. de 20-3-1964)
Contratos de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes.
CIRCULARES

* 107, de 23-9-1964 -

(D.O. de 24-9 retif. 7-10-1964)
Correção moentária de estabelecimentos, Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimentos, para formalizar processos de aumento
de capital.

INSTRUÇÃO N.o 231, DE 24 DE OUTUBRO DE 1962 -

(D.a. de 6-11-1962)

A Superintendência da Moeda e do C'rédito, na forma da deliberação do seu
Conselho, em sessão de 24 de outubro de 1962, tendo em vista as disposições da
Lei n. O 4.131, de 3 de setembro de 1962, e de acôrdo com o disposto no art. 6. 0
do Decreto-lei n. O 7.293, de 2 de fevereiro de 1945, resolve:
I - O registro de capitais estrangeiros será requerido mediante declaração
dos interessados, que deverá ser apresentada à sede desta Superintendência nos
formulários e prazos adiante especificados.
II - Os investimentos sob a forma de bens sem cobertura cambial e os
empréstimos, créditos e financiamentos para importação continuam sujeitos ao
regime de autorização prévia, em vigor. O registro dêsses capitais será processado à medida do ingresso dos bens ou da utilização dos empréstimos, na forma
dos itens VII e IX desta instrução.
III - Os empréstimos, créditos e financiamentos, em moeda, isto é, através
do mercado financeiro, poderão, a pedido dos interessados, ser objeto de exame
e autorização prévia cujo processamento obedecerá às normas observadas para
as operações de que trata o item anterior. O registro dêsses capitais será processado à medida do ingresso das divisas, na forma do item X desta Instrução.
IV - O registro dos investimentos diretos, sob a forma de bens ou em moeda, e seus reinvestimentos, efetivados até 27 de setembro de 1962, deverá ser
requerido até 26-3-63 (formulário SMC-I0I-RINVE-I ou SMC-I09-RINVE-IID.
V - O registro dos empréstimos, créditos e financiamentos, efetivados até
27 de setembro de 1962, deverá ser requerido até 26-3-63 (formulário SMC-I03-REFIN-D.
VI - O registro dos investimentos diretos em moeda, isto é, através do mercado financeiro, que tiverem ingressado no País após 27 de setembro de 1962,
deverá ser requerido no prazo de 30 dias a contar da liquidação da operação de
câmbio (formulário SMC'-102-RINVE-lI). A declaração deverá ser complementada posteriormente, quando fôr o caso, com os atos de aprovação, pelo órgão
competente da emprêsa. da incorporação dêsses bens ao seu patrimônio e correspondente aumento de capital.
VII - O registro dos investimentos diretos sob a forma de bens que forem
autorizados a ingressar no País, consoante o disposto no item II desta instrução, deverá ser requerido no prazo de 30 dias a contar da liberação alfandegária
dos bens (formulário SMC-I02-RINVE-II). A declaração deverá ser complementada, posteriormente, com os atos de aprovação, pelo órgão competente da
emprêsa, da incorporação dêsses bens ao seu patrimônio e correspondente aumento de capital.
VIII - Os reinvestimentos de lucros, efetivados após 27 de setembro de
1962, deverão ser declarados no prazo de 30 dias a contar da data de sua aprovação pelo órgão competente da emprêsa (formulário SMC-I05-REINVl.
IX - O registro dos empréstimos, créditos e financiamentos destinados à
importação de bens que forem autorizados a ingressar no País, na forma do
disposto no item II desta Instrução, deverá ser requerido no prazo de 30 dias a
contar da utilização dos créditos (formulário SCM-I04-REFIN-lIl.
X - O registro dos empréstimos, créditos e financiamentos em moeda, isto
é, através do mercado financeiro, inclusive os que forem autorizados a ingressar
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no País, consoante o disposto no item III desta Instrução, deverá ser requerido
no prazo de 30 dias a contar da liquidação da operação de câmbio (formulário
SMC'-104-REFIN -lI) .
XI - O registro dos contratos de royalties, assistência técnica, científica ou
administrativa e outros semelhantes, anteriores ou posteriores a 27 de setembro
de 1962, que importem na transferência de rendimentos para o exterior, deverá
ser requerido mediante o preenchimento do formulário SMC-106-RECEX.
XII - O registro das alterações no valor monetário dos capitais deverá ser
requerido no prazo de 30 dias a contar da data de sua aprovação, pelo órgão
competente da emprêsa, e instruído com a documentação de todos os atos pertinentes. Essas alterações deverão ser feitas na forma da legislação vigente.
XIII - Aprovado o registro, esta Superintendência expedirá o competente
certificado e fará publicar o ato no seu Boletim e no Diário Oficial.
XIV - Esta Superintendência dará conhecimento à Carteira de Câmbio do
Banco do Brasil S.A. dos limites periódicos para as remessas ao exterior a serem
efetuadas em decorrência dos registros concedidos. A referida Carteira autorizará as remessas permissíveis, mediante prova de quitação do impôsto de renda
e dará conhecimento dessas autorizações a esta Superintendência.
No prazo de 30 (trinta) dias da data da transferência, o interessado solicitará a esta Superintendência o registro da remessa efetuada, no formulário
SMC-107-REMES, devidamente instruído com os comprovantes que a justifiquem, sob as penas da lei.
XV - Os registros de que trata esta Instrução deverão ser requeridos independentemente de outros processados anteriormente para quaisquer fins.
XVI - Os formulários mencionados serão obtidos na sede desta Superintendência ou nas suas Delegacias.
Rio, de Janeiro, 24 de outubro de 1962.
Superintendência da Moeda e do Crédito.
a)

OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES

INSTRUÇAO N.o 232, DE 24 DE OUTUBRO DE 1962 -

(D.O. de 6-11-62)

A Superintendência da Moeda e do Crédito, na forma da deliberação do
Conselho, em sessão de 24 de outubro de 1962, de acôrdo com o disposto no
art. 6.° do Decreto-lei n.o 7.293, de 2 de fevereiro de 1945, combinado com o
parágrafo único do art. 17 da Lei n.O 4.131, de 3 de setembro de 1962, resolve:
1 - As pessoas físicas e jurídicas, domiciliadas ou com sede no Brasil,
que possuírem bens e valôres no exterior, consoante o disposto nos arts. 17 e
18 da mencionada lei, deverão apresentar, dentro do prazo de sessenta dias,
a contar da data da publicação desta Instrução, suas declarações à sede desta
Superintendência, no formulário SMC-108-B-NEX, à disposição dos interessados neste órgão ou nas suas Delegacias.
2 - Deverão, outrossim, preencher o mesmo formulário para o cumprimento
do disposto no art. 19, quando ocorrerem aquisições de novos bens e valôres no
exterior, indicando os recursos para tal fim usados.
3 - O mesmo formulário deverá ser utilizado para a declaração anual,
até o dia 31 de janeiro, do montante de seus bens, valôres e depósitos bancários no estrangeiro, em 31 de dezembro do ano anterior, com a justificação das
variações nêles ocorridas.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1962, Superintendência da Moeda e do
Crédito.
a)

OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES
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INSTRUÇãO Noo 269, DE 18 DE MARÇO DE 1964 -

(D.o. de 20-3-64)

A Superintendência da Moeda e do Crédito, de acôrdo com o deliberado pelo
seu Conselho, em seção hoje realizada, com base no artigo sexto do Decreto-lei
n.o 7 o293, de 2 de fevereiro de 1945, e em obediência ao que dispõe o artigo 41
e seu parágrafo único do Decreto n.o 53.451, de 20 de janeiro de 1964, do seguinte teor:
"Art. 41 - A execução de contratos de Assistência Técnica, Científica, Administrativa ou semelhantes somente poderá gerar remessas nos cinco primeiros anos do funcionamento da emprêsa ou da introdução do processo especial
de produção, podendo êste prazo ser prorrogado, até mais cinco anos, por autorização do Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito.
Parágrafo 'único - A Superintendência da M~da e do Crédito estabelecerá,
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação dêste regulamento, as normas para execução do disposto neste artigo", resolve:
1 - A prorrogação a que alude o referido art. 41 do Decreto n.o 53.451, somente se verificará nos casos em que a complexidade do processo especial de
produção indicar ser insuficiente o prazo de cinco anos, para que sejam assimilados, pelo corpo técnico científico ou administrativo da emprêsa assistida,
os conhecimentos específiCOS transmitidos através da assistência ccntratada no
exterior;
2 - Os requerimentos de prorrogação do aludido prazo serão apresentados
à Superintendência da Moeda e do Crédito, devidamente acompanhados de memorial técnico, econômico e financeiro e de quaisquer outros elementos que
possam justificar a medida pleiteada.
Rio de janeiro, 18 de março de 1964.
Luiz de Paula Figueira, Diretor
Executivo Interino.

CIRCULAR N.o 107 -

(D.O. de 24-9, retif. D.O. de 7-10-64)

Aos Estabelecimentos Bancários e às Sociedades de Crédito, Financiamento e
Investimentos.

1. A correção monetária do ativo imobi.lizado das pessoas jurídicas, de que
trata a Lei n.O 4.357, de 16-7-1964, e conseqüente incorporação do produto
no aumento do capital social, deve orientar-se pelas dispOSições da própria lei
e observar, como regra de aplicação geral, a regulamentação baixada através
dos Decretos noO' 54.145, de 19-8-1964 e 54 o252, de 3-9-1964, bem como as normas fixadas na Ordem de Serviço noO 19/64, de 14-9-64, da Divisão do Impôsto
de Renda.
2. Tais dispOSições não excluem os bancos e outros estabelecimentos de crédito
que, por imperativo legal, devam atualizar o valor do ativo imobilizado, da obrigatoriedade de formalizar processos de aumento de capital, para exame desta
Superintendência e aprovação pela autoridade competente.
3. Será, assim, de tôda conveniência que os citados estabelecimentos realizem
as operações e os atos indispensáveis,! orientados por critériOS que irão prevalecer no julgamento para a final aprovação.
4. Tal orientação visa a facilitar não só o ajuste do valor de seus bens, mas,
também, o preparo da documentação relativa ao aumento do capital e, ainda,
a instrução do processo respectivo para exame desta Superintendência.
5. A rigorosa observância das normas aqui divulgadas proporcionará, necessàriamente, rapidez do exame e conseqüente decisão, o que constitui fator relevante para os próprios estabelecimentos.
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A-

ATIVO IMOBILIZADO
Conceituação

6. Para os efeitos da correção monetária, conforme estabelece o artigo 2.° do
Decreto n.O 54.145, de 19-864, integram o ativo imobilizado os bens que se destinem à exploração do objeto social ou à manutenção das atividades da pessoa jurídica.
7. Êsse conceito aplicado aos estabelecimentos de crédito sujeita à correção somente os bens contabilizados sob as seguintes rubricas, classificadas no ativo
imobilizado dos balanços e balancetes:
-

Edifícios de Uso do Banco
Móveis e Utensílios
Instalações

8. Sendo indispensável dar aos valôres contabilizados a expressão exata dos
bens que representam e a consistência patrimonial que devem ter, os estabelecimentos de crédito deverão antecedentemente expurgar dos saldos daquelas
contas quaisquer parcelas que não se incluam nessa conceituação.
9. Assim, o saldo da conta "Edifícios de Uso do Banco", a ser tomado como
base para o cálculo da correção, não poderá incluir outras importâncias além
do custo de aquisição, despesas ligadas a essa aquisição e gastos com melhoramentos incorporados ao valor do imóvel.
10. Quaisquer outras somas porventura agregadas à conta, como despesas de
conservação e outras dessa natureza, deverão ser expurgadas, para ajustamento
do saldo às proporções requeridas.
11. No que respeita a "Móveis e Utensílios", o saldo a ser corrigido deverá representar, pelo mesmo critério, a soma do valor original dos móveis e utensílios
inventariados. Qualquer parcela referente a despesa de conservação ou outras
equivalentes deverá ser expurgada.
12. Relativamente a "Instalações", o saldo da conta deverá representar, exclusivamente, o valor original dos bens materiais adquiridos e incorporados ao
patrimônio.
13. Assim, só poderão compor o saldo da conta importâncias que correspondam a objetos pertencentes às instalações, tais como refrigeração, guichês, lustres, etc., excluídas, portanto, as referentes a conservação.
14. A comprovação da observância do critério aqui definido poderá ser efetuada através de demonstrativo que enumere os itens sujeitos a correção e seus
respectivos valôres de custo. Por exclusão, tôdas as importâncias que não encontrem item correspondente na enumeração física dos bens não figurarão no
saldo a ser corrigido.
B -

CORREÇÃO MONETÁRIA
a)

Critérios

15. A correção monetária do ativo imobilizado, nos têrmos da Lei n.o 4.357,
de 1964, entende-se como a atualização do valor original dos bens das pessoas
jurídicas, para que traduzam a variação do poder aquisitivo da moeda nacional.
16. Essa correção terá por base os bens do ativo imobilizado, conceituados
nesta C'ircular, e será realizada pela aplicação, ao valor original de cada bem,
do coeficiente fixado pelo Conselho Nacional de Economia, para o ano de sua
respectiva aquisição.
17. O limite da correção será a diferença entre a variação resultante da apli::
cação dos citados índices ao valor dos bens e as depreciações e amortizações,
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contabilizadas desde a aquisição, corrigidas aos mesmos coeficientes, de acôrdo
com o ano de contabilização.
18. Entende-se por valor original do bem a importância em moeda nacional
pela qual tenha sido adquirido ou a importância em moeda nacional pela qual
tenha sido o bem incorporado a sociedade, nos casos de valor de incorporação
expresso em moeda estrangeira.
19. O montante da variação da correção monetária do valor original dos bens
imóveis não será, em nenhuma hipótese, refletido nas contas de resultado das
operações das sociedades.
b)

Prazos

20. A correção monetária será efetuada dentro dos prazos a seguir indicados e
a nova tradução monetária vigorará, para todos os efeitos legais, até nova correção pela pessoa jurídica:
- até 15 de outubro de 1964, com base no valor do ativo imobilizado constante do último balanço do exercício social, devidamente ajustado;
- as correções subseqüentes, dentro de 4 (quatro) meses, após o balanço de
encerramento do exercício social.
21. A observância dêsses prazos será comprovada perante a SUMO C mediante
cópia does) quadro(s) discriminativo(s) apresentado(s) à Repartição do Impôsto de Renda, por esta autenticadoCsl.
c)

Contabilização

22. O resultado da correção monetária, efetuada obrigatàriamente em cada
ano, será registrado no "Passivo Não Exigível", a crédito de conta intitulada
"Correção Monetária do Ativo -- Lei n. O 4.357, de 1964", a ser incluída sob o
código 6017 nos balanços e balancetes de que trata a Instrução n.O 11, na qual
permanecerá até sua aplicação obrigatória no aumento do capital social.
23. Nos casos em que a correção exceda três vêzes o montante do capital registrado, o valor da reserva a ser constituída, por autorização do Ministro da Fazenda, será transferida da conta indicada no item precedente para outra, também do "Passivo Não Exigível", sob o título "Reserva para incorporação ao capital - Lei 11.° 4.357, de 1964", a ser incluída sob o código 6018 nos balanços e
balancetes de que trata a Instrução n.O 11, na qual permanecerá até que seja
completada sua aplicação no aumento do capital social.

G-

AUMENTO DE CAPITAL
a)

Critérios

24. O resultado da correção monetária, efetuada em cada ano, terá sua aplicação obrigatória no aumento do capital social, nos mesmos prazos previstos no
item n.o 20 desta Circular.
25. Como opção a essa Obrigatoriedade, admite a legislação que o produto corrigido se aplique, total ou parcialmente, na compensação de prejuízo comprovado. (Ord. de Servo 19/64, item XV.)
26. Sàmente para evitar que o valor nominal das ações, quotas e quinhões do
capital social seja expresso em números fracionários, será permitido aplicar
no aumento de capital das pessoas jurídicas importância menor do que a resultante da correção.
27. Nesse caso, a fração remanscente será adicionada à incorporação seguinte
e assim sucessivamente.
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28. Quando a correção monetária cogitada importar em aumento superior a
três vêzes o capital registrado, a reserva que se constituir, se autorizada pelo
Ministro da Fazenda, deverá ser aplicada obrigatoriamente no aumento do capital social, dentro dos cinco anos seguintes ao balanço de correção.
29. A falta de integralização do capital não impede a correção de que se trata
mas o aumento líquido do ativo e do capital que dela resultar não poderá ser
aplicado na integralização das ações ou quotas anteriores.
30. A aumento de capital, como decorrência da correção monetária do ativo
imobilizado determina alteração contratual ou estatutária.
31. Quando se tratar de filiais, sucursais, agências ou representantes de sociedades estrangeiras, autorizadas a funcionar no Brasil, o produto da correção poderá refletir-se apenas sôbre a parte destinada às operações no Brasil.

bl

Processo

32. A incorporação ao capital do produto de correção monetária do ativo imobilizado dos estabelecimentos de crédito só será completada depois de cumprldas tôdas as exigências legais e regulamentares e de aprovadas pela autoridade
competente os atos respectivos.
33." Ressalvada a hipótese alusiva à primeira correção, a ser efetivada até 15
de outubro de 1964, as demais assembléias-gerais extraordinárias para homologar aumento de capital, nos tênnos da Lei n. O 4.357, de 1964, deverão realizar-se dentro do prazo máximo de quatro meses, a contar do encerramento do
balanço básico da correção, conforme mencionado no tópico 20 desta Circular.
34. Os estabelecimentos de crédito deverão submeter a esta Superintendência,
dentro de três meses, a contar da data da realização da assembléia, tendo em
vista o art. 17 do Decreto n. O 14.728, de 1921, a documentação formalizadora dos
atos, para exame e aprovação.
35. A documentação indispensável para instruir, em cada caso, o processo respectivo, está relacionada em Anexo a esta Circular.
36. Os estabelecimentos deverão manter em cada dependência a relação dos
bens incluídos na correção monetária, para efeito de fiscalização.
37. Os estabelecimentos de crédito que tiverem processo de aumento de capital
nesta Superintendência, pendentes de solução por falta de cumprimento de exigência, deverão diligenciar no sentido de satisfazê-las de imediato.
38. Fica esclarecido que os processos que forem apresentados, como resultado
da correção obrigatória do ativo imobilizado, estão sujeitos ao cumprimento de
tôdas as demais exigências legais e regulamentares.
39. Os bancos, e outras entidades financeiras não poderão efetuar as Obrigações Reajustáveis os depósitos compulsórios, à ordem da Superintendência da
Moeda e do Crédito, a que estiverem obrigados de acôrdo com a legislação e as
instruções em vigor.
Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1964.
a)

HELIO MARQUES VIANNA

Anexo à Circular n. o 107, de 23 de setembro de 1963

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEVERÃO INSTRUIR OS PROCESSOS DE
AUMENTO DE CAPITAL EXCLUSIVAMENTE REAVALIAÇÃO COMPULSóRIA
DO ATIVO IMOBILIZADO, por fôrça da Lei n. O 4.357, de 16-7-64, regulamentada pelos Decretos números 54.145, de 19-8-64 e 54.252, de 3-9-64 (e Ordem de
Serviço da Divisão do Impôsto de Renda n. O 19/64, de 14-9-64).
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SOCIEDADES ANÔNIMAS

Requerimento ao Ministro da Fazenda, no caso de estabelecimentos bancários, ou ao Diretor-Executivo dêste órgão, no caso de sociedades de crédito e
financiamento ou de investimentos, acompanhado de:
a) original da carta-patente (ou de autorização) do estabelecimento;
b) comprovantes das publicações, no órgão oficial e na imprensa comum,
dos editais de convocação para a assembléia que tenha aprovado o aumento
(artigos 88, 89 e 173 do Decreto-lei n. o 2.627, de 26-9-40) ;
c) cópia datilografada da data da assembléia referida e comprovantes de
sua publicação, no órgão oficial e na imprensa comum;
d) relação datilografada dos acionistas presentes ao conclave, segundo registrado no livro próprio, com indicação do número de ações de que cada um é
possuidor, mencionado expressamente, no caso de representações, o nome e a
qualidade do representante;
e) cópias autenticadas pela Repartição do Impôsto de Renda dos mapas
demonstrativos da reavaliação do ativo imobilizado, de acôrdo com os modelos
anexos à Ordem de Serviço n.O DIR 19/64;
f)
comprovante de recolhimento, ou de depósito, da primeira prestação do
impôsto de renda ou de aquisição de Obrigações do Tesouro Nacional, relativos
à reavaliação do ativo;
g) cópia dos estatutos em vigor, aprovados pela Govérno (sõmente para
os estabelecimentos bancários).

n - SOCIEDADE DAS DEMAIS ESPÉCIES
Requerimento ao Ministro da Fazenda, acompanhado de:
a) original da carta-patente do estabelecimento;
bJ cópia datilografada, revestida das formalidades legais, do aditivo de
alteração contratual;
c) comprovantes das publicações do citado aditivo contratual, quando se
tratar de escritura pública, no órgã.o oficial e na imprensa comum;
d) cópia do contrato social em vigor, aprovado pelo Govérno;
e) cópias autenticadas pela Repartição do Impôsto de Renda dos mapas
demonstrativos da reavaliação do ativo imobilizado, de acôrdo com os modelos
anexos à Ordem de Serviço n. O DIR 19/64, de 14-9-64;
f)
comprovante de recolhimento, ou de depósito, da primeira prestação do
impôsto de renda ou de aquisição de Obrigações do Tesouro Nacional, relativos
à reavaliação do ativo.

In - FILIAIS, NO PAíS, DE ESTABELECIMENTOS ESTRANGEIROS
Requerimento ao Ministro da Fazenda, firmado pelo representante legal do
estabelecimento no Brasil, acompanhado de:
a) original da carta-patente do estabelecimento;
b) original, devidamente legalizado no Consulado Brasileiro, comprobatório da resolução da Diretoria, Conselho de administração ou órgãos que ·os represente, referente à majoração do capital (Decreto n. o 14.728, de 16-3-21,
art. 88, parágrafo único);
c) duas vias (Decreto n. o 14.728, de 16-3-21, art. 8.0 , parágrafo único) da
tradução, por tradutor público juramentado, e revestidas das formalidades legais
de autenticação, do documento indicado na letra b, supra (ver nota do item n
do Anexo n.O 2, "Funcionamento Inicial" da Circular n. O 98, de 30-4-64) ;

,;
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d) copias autenticadas pela Repartição do Impôsto de Renda dos mapas
demonstrativos da reavaliação do ativo imobilizado, de acôrdo com os modelos
anexos à Ordem de Serviço n.O DIR 19/64;
e) comprovante de recolhimento, ou de depósito, da primeira prestação do
impôsto de renda ou de aquisição de Obrigações do Tesouro Nacional, relativos
à reavaliação do ativo.
NOTA.S:

I - Se, em lugar de ser adotado o simples reajustamento do valor das ações,
na proporção do aumento de capital verificado, a sociedade distribuir ações
novas resultar, nesse caso, fracionamento de títulos, deverá o estabelecimento
fazer juntar à documentação exigida, se fôr o caso, lista de bonificação, preenchida na conformidade do modêlo n.o 3, anexo à Circular n.o 98, de 30-4-64,
e os respectivos instrumentos de cessão de direito, ou comprovantes de venda
em Bôlsa, daqueles resíduos.
II - Na hipótese de o estabelecimento pretender valer-se da faculdade prevista no art. 3.°, § 6.°, da Lei n.o 4.357, de 16-9-64, deverá instruir o processo
encaminhado a êste órgão com o comprovante da prévia autorização conferida
pelo Exmo. Sr. Ministro da Fazenda (itens VII e VIII da Circular N.o GB-12, de
14-9-64, do Ministro da Fazenda).

IV - 13 - DESPACHOS MINISTERIAIS
* Nesta publicação.
25-6-1955 (D.O. de 30-6-1955)
- Aprova Exposição DG-1O.55, de 20 de junho de 1955 que acompanha
Instruções para a arrecadação do Impôsto de Renda, no Distrito Federal, pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil S.A.

"

j

IV - 14 - CIRCULARES DO DIRETOR-GERAL
* Nesta publicação.
8, de 10-7-1959 -- (D.a. de 14-7-1959)
-- Manda que só se aceitem cheques visados para pagamento de impostos, etc.
2, de 28-5-1963 -- (D.a. de 11-6-1963)
-- Uniformização da tramitação dos processos referentes a restituição
de receita, aplicação imediata das disposições da Lei n.O 4.155, de
28-11-1962 na parte que estabelece normas para aquelas restituições.
4, de 5-7-1963 -- (D.a. de 9-7-1963)
- Revoga a Portaria n.O 218/61 da DG e restabelece a exigência do
VISTO nos cheques para pagamento de impostos, etc.
1, de 31-1-1964 -- (D.a. de 5-2-1964)
-- Manda aceitar o pagamento de tributos, etc., em cheque sem VISTO
e disciplina as exigências em tôrno do assunto.

IV - 15 - INSTRUÇÕES DO DIRETOR· GERAL
* Nesta publicação.
18, de 20-10-1944 - (D.D. de 23-10-1944)
- Disciplina o pagamento de impostos, taxas e outras importâncias
devidas à Fazenda Nacional, por meio de cheque.

IV - 16 - PORTARIAS DO DIRETOR-GERAL
" Nesta publicação.
218, de 24-5-1961 -- (D.O. de 26-5-1961)
-- Revoga a Circular n.O DG":8/59.

IY - ] 7 - RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL DA
REPÚBLICA DO BRASIL
* Nesta publicação.
12, de 21-12-1965 -- (D.a. de 23-12-1965)
-- Sôbre o § 3.° do art. 68 da Lei n.O 4.728, de 14-7-1965.
16, de 16-2-1966 -- (D.a. de 18-2-1966)
-- Conceitua quais as sociedades consideradas de capital aberto.
31, de 30-7-1966 -- (D.a. de 2-8-1966)
-- Estabelece normas para o recebimento de depósitos com correção monetária.
32, de 30-7-1966 (D.a. de 2-8-1966)
-- Estabelece condições para as operações de abertura de crédito, mediante aceite pelas financiadoras de letras de câmbio sacadas pelo
financiado -- incidência do impõsto de renda.

E/iNCa CENTRAL DA REPÚBLICA DO BRASIL

DESPACHO DO PRESIDENTE
De 3-2-66, determinando, na forma do Parecer SINCO 66-17, de 28 de janeiro de 1966, o cancelamento do registro do:
Banco Agropecuário de Campo Grande Sociedade Cooperativa, de Campo
Grande (MT).
RESOLUÇÃO N.o 16
O Banco Central da República do Brasil, na forma da deliberação do Conselho Monetário Nacional, em sessão de 8-2-66, e de acôrdo com o disposto nos
arts. 59, da Lei n.D 4.728, de 14-7-65, e 9.0 da Lei n.O 4.595, de 31-12-64, resolve:
I - Serão consideradas de capital aberto as sociedades anônimas cujas
ações tenham elevado grau de negociabilidade em Bôlsas de Valôres e que, por
isso, constitúam instrumento de aplicação da poupança pública.
II - Em caráter transitório poderão, ainda, ser consideradas como de capital aberto, nos têrmos das alíneas b e c, do item IV, abaixo, as sociedades cujas
ações não tenham a característica enunciada no item I, mas que estejam diligenciando no sentido de obt:S-la.
III - Para os efeitos desta Resolu.ção serào consideradas como possuidoras
da característica de elevado grau de negociabilidade as ações que satisfaçam
cumulativamente às seguintes exigências:
a) sejam objeto de negociação em uma das Bôlsas de Valôres do País, com
tal intensidade que alcance, no mínimo, os seguintes índices médios:
1)
ocorrência de operações de compra e venda em pelo menos uma vez
por semana e cinco vêzes por mês;
2) valor das operações superiores a Cr$ 8.000 semanais e Cr$ 40.000 mensais; e
3) quantidade da ações negociadas mensalmente superior a 0.25 % do número de ações emitidas, com exclusão, em se tratando de sociedade de capital
autorizado, das ações em tesouraria;
b) possuam ainda as seguintes condições cumulativas:
1) salvo quando a sociedade emissora estiver impedida por legislação especial, plena conversibilidade para qualquer das formas "ao portador", "nominativas" ou "nominativa endossável", a critério do acionista, e desdobramento de
títulos múltiplos, efetuado a preço não superior ao custo, devidamente demonstrado à Bôlsa onde estiverem registrados; e
2) inexistência de qualquer espécie de restrição estatutária ou contratual
que impeça ou dificulte a sua negociação a qualquer instante, exceto quando
decorrente de legislação especial.
IV - O Banco Central expedirá, no prazo de 60 dias a contar da data do
recebimento do pedido, certificado da condição de capital aberto em favor das
sociedades que o requeiram, desde que atendam a uma das condições abaixo:
a) ter ações constantemente negociadas e, no mínimo, 15 % do capital pertencente a pelo menos 500 pessoas físicas ou jurídicas, que possuam, cada uma,
no mínimo 100 e no máximo 20.000 ações;
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b) ter ações registradas para negociação em uma das Bôlsas de Valôres
do País e, no mínimo, 15% do capital social pertencente a pelo menos
500 pessoas físicas ou jurídicas, que possuam, cada uma, na mínimo 100 e no
máximo 20.000 ações;
c) estar em fase de democratização do capital social pelo lançamento de
ações ao público, realizado de modo que alcance as condições estabelecidas na
alínea b, acima, estipulado, entretanto, que pelo menos 50 % das ações sejam
do tipo ordinário ou, caso mais da metade seja do tipo preferencial, aos seus
subscritores se assegure estatutàriamente o direito de eleger o seu representante
na diretoria.
V - Para verificação dos quantitativos estabelecidos nas alíneas do item
anterior serão computadas apenas as ações que atendam ao disposto na alínea b
do item III.
VI - Os certificados expedidos com base na alínea a, do item IV, terão vigência por prazo indeterminado; todavia~ no decorrer do mês de outubro de
cada ano, as Bôlsas de Valôres deverão comunicar ao Banco Central, através de
relatórios devidamente fundamentados, quais as sociedades que deixaram de
preencher os requisitos exigidos no item III, alíneas a e b, durante o período
compreendido entre 1.0 de outubro do ano anterior e 30 de setembro.
VII - Os certificados expedidos com base na alínea b, do item IV, terão
validade para 2 exercícios financeiros e serão renovados por prazo indeterminado desde que as ações da sociedade interessada tenham alcançado a condição
de constante negociabilidade, pelo menos durante os seis últimos meses do período de validade do certificado.
VIII - Os certificados expedidos com base na alínea c, do item IV, terão
validade para um exercício financeiro e serão renovados para mais 2 exercícios
financeiros desde que, ao término de seu prazo de validade, a sociedade interessada tenha alcançado os requisitos exigidos no item IV, alínea b.
IX - Além das exigêneias anteriores, as sociedades anônimas que forem
consideradas como de capital aberto deverão observar rigorosamente:
a) as normas expedidas por deliberação do Coneslho Monetário Nacional,
no exercício das atribuições que lhe confere o art. 20 da Lei n.O 4.728, de 14 de
julho de 1965;
b) as disposições do art. 34, § § 7.°, 9.°, 10 e 11, da Lei n.o 4.728, de 14 de
julho de 1965, qualquer que seja o tipo de suas ações.
X -- Com base no exame dos relatórios mencionados no item VI, e no disposto nos itens VII, VIII e IX, o Banco Central poderá verificar e declarar a
perda da condição de capital aberto em qualquer sociedade anônima, comunicando imediatamente essa decisão à sociedade interessada, às Bôlsas de Valôres
e ao Departamento do Impôsto de Renda.
XI - Independentemente dos critérios fixados no item IV, admitir-se-á,
até 180 dias a contar da data da publicação desta Resolução e à opção da sociedade interessada, sejam declaradas como de capital aberto, com validade para
um exercício financeiro, as sociedades que tenham ações efetivamente cotadas
nas bôlsas de valôres e cujo capital, com direito a voto, pertença na percentagem mínima de 30 % a mais de 200 acionistas que não possuam, cada um, mais
de 3 % do capital da sociedade e sejam pessoas físicas ou fundos mútuos de
participação e capitalização.
XII - As sociedades que requererem e obtiverem certificados de sociedade
anônima de capital aberto, em consonância com o disposto nos itens IV. letras a
e b, e XI, gozarão dos benefícios fiscais que lhes foram concedidos pela legislação vigente, inclusive par9 os exercícios sociais encerrados a partir de 16 de
agôsto de 1965.

,
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XIII - Para determinar o número de acionistas mencionados nas alíneas
do item IV, as ações de propriedade de fundos ou companhias de investimento
a que se refere o art. 49, da Lei n. O 4.728, de 14-7-1965, serão consideradas como
pertencentes a um número de acionistas proporcional ao número de participantes do fundo ou acionistas da companhia na razào de um acionista para cada
500 participantes do fundo ou acionistas da companhia, respeitado para êsse
cálculo o limite de 50. As participações acionárias dos fundos ou companhias de
investimentos, para os efeitos dêste item, serão computadas apenas quando
atingirem a 1 % do capital da emprêsa considerada.
XIV -- As sociedades interessadas na obtenção de certificados com base nas
alíne'ls a e b, do item IV, e item XI, deverão comprovar o número de acionistas
e a quantidade de ações por êles possuídas mediante apresentação, ao Banco
Central de um dos seguintes documentos:
a) relação de acionistas inscritos no livro do "Registro de Ações Nominativas";
b) boletim de subscrição de ações;
c) relação de dividendos distribuídos a ações nominativas ou ao portador,
estas com identificação dos beneficiários.
XV - As sociedades interessadas na obtenção de certificado com base na
I1líena c, do item IV, deverão apresentar ao Banco Central contrato firmado
entre instituição financeira ou consórcio de instituições financeiras autorizadas
a operar no mercado de capitais e acionistas ou grupo de acionistas, visando à
venda de ações que possibilite o atendimento ao disposto naquela alínea.
XVI - A verificação dos percentuais mínimos requeridos nas alíneas do
item V, enquanto não fôr deliberada a alienação de que cogita o art. 60 da Lei
n. O 4.728, de 14-7-1965, será feita, nas sociedades de economia mista, mediante
execução das ações de propriedade da União.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1966.
a)

DÊNIO NOGUEIRA

IV - 20 - DIVERSOS
* Nesta publicação.
Instrução n.O 9, de 8-11-1965, do Departamento de Arrecadação de novembro de 1965)
-

(D.a. de 19

Baixa instruções para arrecadação de rendas federais através de
el'tabelecimentos bancários.
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MODELOS

1-

Auto de Infração por Falta ou Inexatidão de Retenção
e/ou Recolhimento do Impôsto Devido na Fonte

2-

Representação Encaminhando Auto de Infração

3-

Representação Para Cobrança de Mora por Recolhimento
Fora do Prazo

4 -

Têrmo de Apreensão de Livros e/ou Documentos

5-

Auto de Embaraço à Fiscalização
","

-,

•

,

\

V· MODELOS
Modêlo n.o 1

DEPARTAMETO DO IMPôSTO DE RENDA
Delegacia do Impôsto de Renda em ...................................... .
AUTO DE INFRAÇÃO

Interessado (a) :
Enderêço completo:
Inscrição n.O ................. .
Assunto: Falta ou inexatidão de retenção e/ou recolhimento de impôsto
devido na fonte.
1)

Aos........ . . . . . .. dias do mês de ................. de mil novecentos

e sessenta e .............. , o(s) Agente(s) Fiscal (is) do Impôsto de Renda que
subscreve(m) o presente Auto de Infração, no enderêço acima indicado, domicílio
de ................................................. apurou(aram)
Nome completo doCa) autuado(a)
te (s) irregularidade (s) .

a(s~

seguin-

........................................................................... .
........................................................................... .

(Descrever, no espaço acima, de modo claro e suscinto, as irregularidades
encontradas, apresentando, em documento separado, os correspondentes demonstra tivos.)
2) Está caracterizada na espécie a infração dos seguintes dispositivos regula.men tares:

(Citar as disposições de leis e regulamentos que tiverem sido infringidas,
capitulando, claramente, a infração.)
3) Nestas condições, foi lavrado o presente Auto de Infração, na forma do
art. 294 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 55.866, de 25-3-1965, ficando
oCa) autuado (a) intimado (a) para, de acôrdo com o preceituado no art. 329,
do mesmo diploma legal, no prazo de 20 dias, prestar, ao Sr. Delegado do Im~
pôsto de Renda em .................. , por escrito, os esclarecimentos que julga},".
necessários, a bem de seus direitos, sob as penas e cominações da Lei.

(
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4) O presente Auto de Infração é lavrado em três vias, a primeira das
quais ficará em poder doCa) autuado (a) .
de ................... de 19 .. ..
Local
O(s) agente(s) fiscal(is)

Ciente
................................... . , . '"

de ................... de 19 ... .

Local

assinatura doCa) autuado(a) ou seu representante legal
Nota:

A recusa de assinatura pelo autuado não invalida o Auto.

Modêlo n. O 2

DEPARTAMENTO DO IMPÕSTO DE RENDA
Delegacia do Impôsto de Renda em ..................................... .
REPRESENTAÇÃO
Interessado (a) :
Enderêço completo:
Inscrição n. O

••••••••••••••••••

Assunto: Auto de Infração lavrado em .... / .... /19 ..
Sr. Delegado:
Com a presente encaminhamos à apreciação de Vossa Senhora o incluso
AUTO DE INFRAÇÃO, lavrado contra o autuado acima referido, por irregularidade encontrada relativamente a recolhimento de impôsto devido na fonte.
2. Conforme foi marcado no AUTO DE INFRAÇÃO, o prazo para prestação dos
esclarecimentos regulamentares terminará em ...... de ........... '. . . . . .. de
19 ....
Sugerimos o encaminhamento do processo ao Serviço de Fiscalização Externa para que, promovida a juntada de contestação porventura formulada pelo
AUTUADO(A) e emitido o parecer preparatório, seja o feito submetido ao julgamento de Vossa Senhoria.
3.

. ... de ................... de 19 ... .
Local
Os

autuantes

MANUAL DO
Modêlo

n.o
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3

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
Delegacia do Impôsto de Renda em .................................... ~ .

\

.

f,

REPRESENTAÇAO
Interessado(a) :
Enderêço completo:
Inscrição n. O

••••••••••••••••••

Assunto: Cobrança de muIta de mora por não recolhimento do impôsto de
fonte, fora do prazo regulamentar.
Sr. Delegado:
Levamos ao conhecimento de Vossa Senhoria que o contribuinte acima indicado efetuou, fora do (s) prazo (s) legaI(is), o (s) recolhimento (s) do impôsto
devido na fonte, conforme a (s) guia (s) abaixo mencionada (s), sem o pagamento da mora devida.

Guia n.O

Data do
recolhimento

Data do
hto ger~Ldor

Prazo

Impôsto pago

2. Em face do exposto, propomos seja providenciado o expediente necessário
para a cobrança da multa cabível.
.... de ................... de 19 ... .
Local

O(s) agente(s) fiscal(is)

",.",

~
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Modêlo n.o 4

DEPARTAMENTO DO IMPôSTO DE RENDA
Deleg'acia do Impôsto de Renda em ..................................... .
TÊRMO DE APREENSÃO
Interessado(a) :
~derêço completo:
Inscrição n.O ................. .
Assunto: Apreensão de livros e/ou documentos.
Aos .................... dias do mês de .................. de mil novecen·
tos e sessenta e .................. , às ............ horas, no enderêço acima indicado, domicílio doCa) interessado (a) ...................................... .
nome completo do interessado
onde se achava(m) no exercício de suas funções, o(s) Agente(s) Fiscal(is) do
Impôsto de Renda, o(s) abaixo assinado(s) promoveu (eram) a apreensão dos
livros e/ou documentos abaixo especificados, com o objetiVO de melhor salvaguardar os interêsses da Fazenda Nacional:

(Relacionar, no espaço acima, os livros e/ou documentos apreendidos, identificando-os de maneira perfeitamente clara.)
Para que produza os efeitos visados pela fiscalização, de acôrdo com o artigo 295, § 3.°, do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 55.866, de 25-3-1965,
lavrou-se o presente têrmo de apreensão, em 3 (três) vias, as quais vão assinadas pela (s) agente (s) fiscal(is) e pelo contribuinte (ou seu representante
legal), ficando em poder dêste a via original.
de ................... de 19 ... .
Local
O (s) agente (s) fiscal(is)

Recebi a via original dêste têrmo, declarando que êle se refere exatamente
aos livros e/ou documentos apreendidos pela fiscalização .
. . .. de ................... de 19 ... .
Local
o

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contribuinte ou seu representante legal

,
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Modêlo n.o 5
\

DEPARTAMENTO DO IMPôSTO DE RENDA
Delegacia do Impôsto de Renda em ..................................... .
AUTO DE EMBARAÇO A FISCALIZAÇAO
Interessado(a) :
Enderêço completo:
Inscrição n.o ............... .
Aos .... ,............... dias do mês de .................. de mil novecentos e sessenta e ............ , no exercício de suas funções de Agente (s) Fiscal(is) do Impôsto de Renda, no domicílio doCa) interessado (a) acima identifi-'
cado(a), o(s) abaixo assinado(s) teve (ram) sua ação embaraçada pelo(s)
Sr. (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nome de quem embaraçou a ação fiscal

~

.. . .. . . .,

que ....................... : ..' ..
qualidade de quem embaraçou

, "

(caracterizar o embaraço)
2. Caracterizada, assim, a infração prevista no art. 366, b, do Regulamento
aprovado pelo Decreto n.O 55.866, de 25-3-1965, foi lavrado o presente AUTO DE
EMBARAÇO A FISC'ALIZAÇAO, em 3 vias, tôdas assinadas pelo (s) autuante (s)
e pelo representante legal da autuada, em poder do qual é deixada a primeira via.

Ciente:
.................................... , .... de ................... de ·19 .. ..
Local
Representante legal doCa) autuado (a)
.... de ................... de 19 ... .
Local
O (s) agente (s) fiscal (is)

