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ADVERTmNCIA 

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. Anteprojetos 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 Na
cional, conforme o caso; 

2. estudos, diplomas legislativos, ementários, manuais e 
outros documentos da mesma família, originàriamente destina
dos às autoridades e servidores do Ministério da Fazenda res
ponsáveis pelo cumprimento das leis fiscais do País. 

O critério seguido na distribuição (sempre gratuita e espon
tânea) 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 pub-licações, a Comissão remete exemplares à 
Presidência da República, à Casa Civil, ao Gabinete Militar, 
ao Serviço Nacional de Informações, a todos os Ministros de . 
Estado, às duas Casas do Congresso, aos órgãos do Poder Judi
ciário (Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Re
cursos, 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 pode
rão resultar Anteprojetos de Lei, enviam-se exemplares a cada 
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Deputado e a cada Senador, assim como às bibliotecas de ambas 
as Casas do Legislativo. Quando se trata de textos de leis ou 
regulamentos fiscCLis, com os respectivos índices analíticos, a 
clientela preferencial compõe-se, naturalmente, dos Agentes Fis
cais, 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 Associa
ção Brasileira de Municípios e os Sindicatos Profissionais rece
bem, igualmente, as publicações da Comissão. 

Devido a 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 entida
des, 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 Uni
versidades e, excepcionalmente, a escolas, professôres e estu
dantes brasileiros e estrangeiros, que manifestam interêsse em 
recebê-las. 

A demanda crescente das publicações, que já está pas
sando a agressiva, começa, entretanto, a afetar a sua distri
buição, dificultando à Comissão o cumprimento estrito da obri
gação 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 esgotadas, cujos números e títulos 
aparecem no alto da lista, tais pedidos, além de inteiramente 
inúteis, apenas produzem Q efeito negativo de perturbar os tra
balhos da Comissão e onerar o tempo de seu pessoal. 
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PREPACIO 

Como pediam as circunstâncias, a Comissão de Reforma do Ministério da 
Pazenda analisou longamente o sistema tributário da União, detendo-se, em 
especial, nos impostos de renda e de consumo. Para proceder a essa análise, 
ou em conseqüência dela, fêz a Comissão copiosos levantamentos de leis, de
cretos, estatísticas, relatórios e fatos concernentes à administração fiscal. 

O presente volume surgiu do exame da farta documentação compulsada. 
Acreditamos que os dados e comentários compendiados nestas páginas repre
sentem acervo precioso de informações sObre o advento, história, avanços, 
recuos e atualidade do imp6sto de renda no Brasil. 

O impôsto de renda ortodoxo, isto é. incidente sôbre a renda total do 
contribuinte, foi decretado no Brasil em 1922 e revisto em 1923. Como era 
então costumeiro, o veiculo utilizado para lhe dar existência legal foi a cha
mada cauda orçamentâria. Com efeito. o artigo 31 da Lei de Orçamento 
n· 4.625, de 31 de dezembro de 1922, dispôe: 

"Fica instituído o impôsto geral sôbre a renda, que será devido, 
anualmente, por tôda pessoa física ou jurídica, residente no territórÍlO 
do país, e incidirá, em cada caso, sôbt"e o conjunto liquido cios ren
dimentos de qualquer origem". 

Como surgissem dificuldades para arrecadar o impôsto de renda tal como 
conceituado no dispositivo transcrito, o Congresso o emendou convenientemente, 
na Lei Orçamentária n9 4.728, de 31 de dezembro de 1923 (artigo 3~), a fim 
de facilitar a implantação do impôsto. o que afinal se deu em 1924. 

Desde 1843, entretanto, já o fisco imperial impunha tributos sõbre de~r
minadas categorias de renda. A história do impôsto de renda no Brasil, narrada 
na Parte I desta publicação, esclarece e especifica as várias ocorrências e 
datas pertinentes. A primeira tabela estatistica da Parte IV (pâg. 165) des
creve o "desenvolvimento da receita dos Impostos sôbre rendimentos", de 1893, 
quarto ano da República, até 1923 .. Vê-se, por essa tabela, que em 1893 o 
fisco federal tributava os "dividendos e vencimentos". A partir do exercicio 
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financeiro de 1917, essa tributação estendeu-se às "hipotecas"; a partir de 1920, 
ao "lucro líquido das indústrias fabris"; a partir de 21, ao "lucro líquido do 
comércio"; e a partir de 1922, ao "lucro das profissões liberais". 

A esse conglomerado de tributos isolados, pagos separadamente pelo con
tribuinte, dava-se, então, o nome genérico de "impostos sôbre rendimentos". 

Merece observação êste fato: com a decretação do impôsto geral de renda, 
caiu consideràvelmenbe a arrecadação respectiva. Ao passo que, em 1923, a 
"receita dos impostos sôbre rendimentos" se elevava a 35 mil contos de réis, 
a receita do impôsto de renda no ano de 1924 foi apenas de 25 mil contos de 
réis. Sômente dois anos mais tarde, em 1926, a arrecadação voltou ao nível 
dos 35 mil contos de réis anuais. 

Em térmos de rendimento, o impôsto de renda evoluiu lentamente nos 
primeiros quinze anos, acelerando-se, porém. como era de se esperar, durante 
a Segunda Guerra Mundial. Em 1944, vinte anos depois de haver sido im
plantado, chegou a ocupar o primeiro lugar na escala das rendas tributárias da 
União, perdendo logo a seguir a primazia para o impôsto de consumo, seu 
grande rival. 

A reforma realizada no triênio 1964-1966, sob o impulso da Comissão de 
Reforma do Minístério da Fazenda, veio comunicar ao impOsto de renda im
portância extraordinária no elenco das rendas tributárias da União, permitindo 
a previsão de que, com a acentuada melhoria, que se está verificando, nos 
processos de fiscalização e arrecadação, voltará a competir seriamente, em 
futuro próximo, com o impOsto de consumo. na conquista do primeiro lugar. 

Divide-se esta publicação em quatro partes complementares, as quais. em 
conjunto, proporcionam informaçôes suficientes - históricas, doutrinárias, legais 
e estatísticas - para justificar o título Evolução do lmpôsto de Renda no 
Brasil. 

A Parte I, que contém a narrativa da evolução do impôsto - o histórico 
prôpriamente dito - reproduz. com adaptações e acréscimos, informações ex
traídas de documentos oficiais. Até 1942, a fonte principal foi o Relatório 
da Comissão de Reorganização do Serviço da Diretoria do lmpôsto de Renda. 
apresentado em julho de 1941 ao então Ministro da Fazenda, Arthur de Souza 
Costa. A Comissão signatária daquele documento era integrada pelos servidores 
Celso de Abreu Barreto, seu Presidente. Júlio Fabrega, Ramiro Afonso Guer
reiro e Guilherme dos Santos Deveza. Junto a essa Comissão funcionou como 
representante do Departamento Administrativo do Serviço Público o Embaixador 
Moacyr Ribeiro Briggs, atual Presidente-Substituto da Comissão de Reforma 
do Ministério da Fazenda. De 1942 a 1966, o histórico foi feito COID! base 
nas pesquisas conduzidas pela Equipe do ImpOsto de Renda constituída na 
Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, sob a coordenação técnica do 
Sr. Guilherme dos Santos Deveza. Agt'nte Fiscal do Impôsto de Renda. (*) 

Reproduz a Parte 11, na íntegra. o famoso capitulo de Ruy Barbosa. 
O impósto sóbre a renda. constante do relatório que submeteu, como Ministro 
da Fazenda, em 1891, ao Chefe do Govêrno Provisório. 

Ao lançar novamente elD! c1rculaçAo o estudo de Ruy, o móvel da Comiss!io 
de Reforma do Ministério da Fazenda é mais divulgar uma página erudita 
SÔ'bre o impOsto de renda, cheia de conseqüências históricas, escrita há '75 anos, 
mas admiràvelmente atual na parbe doutrinária, do que render homenagem ao 

(.) Os Integrantes da Equipe: 
Léo Leite Costa, Agente Fiscal do ImpOsto Aduaneiro; Cecilia Lopes da Rocha 
Bastos, Estela Felj6 Cardoso, Germânia Bastos, Helena da Costa Rodrigues, Hélio 
Oraça Castanheira, Maria Isabel Nogueira da Silva, Noé Wlnkler e Wilson Barbosa 
ªlancQ, Agentes FI.5cals do ImpOsto ele Q~nda. 



grande primeiro Ministro da Fazenda da República dos Estados Unidos do 
Brasil. Ninguém se abalançará a negar ser o estudo de Ruy parte indissociável 
da história do impôsto de renda no Brasil. Edifi(:ante é verificar que há três 
quartos de século. em 1891. já havia. no repertório da cultura brasileira. idéias 
e conhecimentos amadurecidos sôbre o impôsto de renda - o impôsto racional 
por excelência. Nada obstante. sômJente em 1923 - ano da morte de Ruy 
Barbosa - veio a ser adotado em cheio em nosso País. passando a vigorar 
a partir de 1924. 

Embora fragmentária e assistemàtlcamente. as teses de Ruy Barbosa em 
favor do impôsto geral sôbre a renda começaram a germinar e produzir efeitos 
práticos desde logo. Já vimos que os chamados impostos sõbre "dividendos 
e vencimentos". que a República herdou do Império. foram estendendo-se. a 
pouco e pouco. até atingir quase tôdas as rendas tributáveis. Era isso. exata
mente. que Ruy Barbosa advogara ao acentuar o "caráter de generalidade", 
.. de concórdia social" do impôsto de renda. Sua doutrina não poderia ser mais 
idônea. Diz êle: 

"A concepção do impôsto sõbre a renda não se compadece com a 
isenção de classes. Tõdas elas, salvo nos graus mínimos, apenas cor
respondentes aos mais estriros meios de subsistência, devem abranger-se 
nos domínios dessa contribuição." 

E ainda: 

"Tôdas as fontes da riqueza pública: os bens imobiliário.s, os 
capitais em numerário e em créditos ativos, os ofícios, as profissões, 
as funções, os empregos, todos êsses elemenros, a capacidade contri
butiva industrial na sua totalidade, no seu complexo, deve concorrer, 
em escala eqüitativamente proporcionada à sua importáncia compara
tiva, para a coleta geral. Esse caráter de generalidade liga-se ao 
caráter de reparação, constituindo a fisionomia típica do impôsto". 

A decretação do impôsto geral sôbre a renda. em 1922. foi. sem dúvida. 
uma repercussão retardada. mas inequívoca. das vigorosas proposições advoga
das trinta e dois anos antes pelo clarividente Ministro da Fazenda do Govêmo 
Provisório da República. 

A Parte IH compreende o ementário de tôdas as leis e decretos que. no 
todo ou em parte. dispõem sõbre êste ou aquêle aspecto do impôsto de renda. 

Aparece. assim. pela primeira vez. um indicador completo da legislação 
do impôsto de renda. elemento indispensável para o estudo aprofundado de sua 
história e das grandes transformações por que tem passado. desde a sua de
cretação. em 1922. até a profunda reformulação elaborada nos anos de 64 a 66. 
sob os auspícios da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda. 

A Parte IV consiste em informações estatísticas sôbre o número de con. 
tribuintes do impôsto de renda e as importâncias arrecadadas por ano. por 
Estado etc. Tais dados estatísticos refletem. em têrmos quantitativos. a evo· 
luçfo do tributo no País. 

Com a pres.ente. a Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda com
pleta e encerra a série de suas publicações sôbre o iIlllPôsto de renda. 
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HISTóRICO DO IMPÔSTO DE RENDA 

CAPíTULO I 

De 1843 a 1940 

ORIGENS, IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

1. Primeiros impostos diretos sôbre o rendimento 

Com a Lei n.O 4.625, de 31 de dezembro de 1922, que orçou a 
receita geral da República para o exercício de 1923, é que o impôs to 
geral sôbre a renda foi criado no Brasil. 

Vinham de longe, entretanto, as discussões, as propostas, os in
quéritos para a introdução dessa nova figura tributária no sistema 
fiscal brasileiro. 

Nova sim, na forma, mas não no nome, pois eram várias as 
contribuições que, desde 1911, vinham subordinadas, nas leis orça
mentárias da República, ao título "Impôs to sôbre a Renda". Trata
va-se da cobrança isolada de várias taxas sôbre diferentes espécies de 
rendimentos, variando estas e aquelas de ano para ano. 

Dois apenas dêsses tributos haviam sido herdados da Monarquia: 
um, o impôsto sôbre subsídios e vencimentos, e outro, o impôsto 
sôbre dividendos. 

O primeiro que, no decorrer dos tempos, tantas modificações 
sofreu, foi instituído pela Lei n.O 317, de 21 de outubro de 1843, 
que fixou a despesa e orçou a receita do Segundo Império para os 
exercícios de 1843/1844 e 1844/1845. 
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E o interessante é que êsse impôsto atingia, sob forma progres
siva, apenas as pessoas que recebessem vencimentos dos cofres pú
blicos, como rezava o § 1.0 do art. 23 daquela lei: 

"Tôdas as pessoas que receberem vencimentos dos Cofres 
Públicos Gerais, por qualquer título que seja, ficam sujeitas a 
uma imposição, que será regulada pela maneira seguinte: 

De 500$000 a 1:000$000 2 por cento 

De 1:000$000 a 2:000$000 3 por cento 

De 2:000$000 a 3:000$000 4 por cento 

De 3:000$000 a 4:000$000 5 por cento 

De 4:000$000 a 5:000$000 6 por cento 

De 5:000$000 a 6:000$000 7 por cento 

De 6:000$000 a 7:000$000 8 por cento 

De 7 :000$000 a 8:000$000 9 por cento 

De 8:000$000 para cima 10 por cento". 

De tal contribuição ficavam isentos apenas os vencimentos das 
praças de pré de terra e mar e os vencimentos dos militares em cam
panha. 

Mas só a 20 de abril de 1844, pelo Decreto n.O 349, foi baixado 
o regulamento para a cobrança dêsse tributo, que deveria vigorar 
por dois anos. 

Mais tarde, volta novamente a ser instituído o impôs to sôbte 
os vencimentos recebidos dos "Cofres Públicos Gerais, Provinciais ou 
Municipais", pela Lei n.O 1.507, de 26 de setembro de 1867, cuja 
cobrança foi regulada pelo Decreto n.O 3.977, de 12 de outubro do 
mesmo ano. Aqui já o impôsto era fixo, isto é, à razão de 3<;'0 sôbre 
os vencimentos anuais superiores a 1:000$000. 

Foi a mesma Lei Orçamentária n.O 1.507 que, ao autorizar, em 
seu art. 11, o Govêrno a alterar o sistema de arrecadação do impôsto 
sôbre as indústrias e profissões, criado, para hindo do Banco do 
Brasil, pelo Alvará de 20 de outubro de 1812, e modificado por 
outras leis posteriores, estabeleceu o impôsto de 1,5% sôbrc os be
nefícios que as sociedades anônimas distribuíssem anualmente aos 
seus acionistas. 

Assim, o regulamento baixado em 15 de julho de 1874, para a 
arrecadação do impôsto de indústrias e pr.ofissões, determinava em 
seu art. 2.0: 
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"As sociedades anônimas ficam sujeitas ao imp6sto de 1 Y2 
por cento dos dividendos distribuídos aos acionistas no exercício 
anterior ao do lançamento, ou, se não houver dividendo, às 
taxas correspondentes às indústrias que exercerem. As que ti
verem garantia de juros, dada pelo Estado ou pelas provincias, 
pagarão o impÔsto sÔbre o rendimento líquido excedente ao 
garantido". 

Em seu art. 20, dispunha o mesmo regulamento: 

"Os Diretores e Gerentes de companhias anônimas apresen
tarão aos agentes fiscais declaração do dividendo anterior ao 
exercício do lançamento, ou de se não haver distribuído divi
dendo. A falta desta declaração ou a fixação do dividendo em 
menor algarismo do que o real, sujeitará as companhias ao ar
bitramento do dito dividendo pelos agentes da arrecadação e 
e os diretores à multa de 50$000 até 200$000". 

Era, como se vê, um impôsto nitidamente sôbre a renda, cuja 
intercalação no regulamento do impôsto de indústrias e profissões 
deveria, mais tarde, causar sérias controvérsias. 

Com efeito, transferida aos Estados, pela Constituição de 1891, 
a competência para decretar, entre outros tributos, o de indústrias 
e profissões, era constantemente levantada a questão da inconstitu
cionalidade do impôs to sôbre dividendos, que as leis orçamentárias 
da União sempre mantiveram entre suas fontes de receita. 

E o fato de haver sido êste impôsto criado e regulamentado 
pelas mesmas leis que criaram e regulamentaram o de indústrias e 
profissões, ao qual, portanto, parecia estar equiparado, justificava 
perfeitamente a oposição que lhe era feita. 

Raras foram as vêzes, porém, que o Supremo Tribunal se ma
nifestou favorável à tese da inconstitucionalidade de tal tributo. 

Na Lei Orçamentária n.O 2.321, de 30 de dezembro de 1910, 
aparecem o impÔsto sÔbre dividendos e o de indústrias e profissões 
subordinados, pela primeira vez, na sua forma mais simples, ao 
titulo "Impostos sÔbre a renda", debaixo do qual também imprO
priamente foram colocados os "Impostos sôbre o consumo de água" 
e os "Impostos sÔbre casas de sports de qualquer espécie na Capital 
Federal". 

Em 1914, entretanto, ao ser orçada a receita geral da República 
para o exercício de 1915, grandes alterações sofreram ambos os tri
butos, que maior amplitude passaram a ter, como se vê da seguinte 
transcrição: 
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"Impostos sôbre a Renda 

Sôbre as quantias que forem efetivamente recebidas em cada 
mês por quaisquer pessoas (civis ou militares) que percebam 
vencimentos, ordenados, sôldo, diária, representação, gratifica
ção de qualquer natureza, porcentagens, quotas, pensões gra
ciosas ou de inatividade, provenientes de reforma, jubilação, 
aposentadoria, disponibilidade, adição ou qualquer outro título 
pela prestação de serviços pessoais, será cobrado o seguinte 
imp6sto: 

TABELA 

De 100$000 até 300$000 mensais exclusive 8% 

De 300$000 até 1:000$000 mensais exclusive ... 10% 

De 1:000$000 mensais ou mais. . . . . . . . . . . . . . . 15% 

O Presidente da República, senadores, deputados 
e ministros de Estado pagarão ............ 20% 

Só são excluídos dêste impôs to os praças de pré. 

Impôsto de 5% sôbre dividendos e outros produtos (que forem 
distribuídos) de ações das companhias, sociedades anônimas e 
comanditas (por ações) e sôbre os juros das obrigações ou de
bêntures, emitidas pelas mesmas, sendo estas sempre obrigadas 
ao pagamento do impôsto, com recurso contra os acionistas ou 
obrigacionistas, assim como a requerer matrícula na respectiva 
repartição arrecadadora, mencionando a sua denominação, obje
to, capital, número e valor das obrigações, a taxa de juros e 
a indicação dos períodos convencionais em que êstes e os divi
dendos se tornam vencidos e a fazer publicar sempre nas fôlhas 
oficiais os anúncios das chamadas respectivas com a declaração 
da sua taxa, tenham tais emprêsas sede no País, ou no estran
geiro". 

É de se notar, particularmente, quanto ao impôs to sôbre ven
cimentos, a preocupação que houve em não permitir que alguém 
escapasse a essa contribuição, que, na verdade, se pautava por taxas 
bastante elevadas, sobretudo no caso dos subsídios do Presidente da 
República, senadores, deputados e ministros de Estado. 

N a Europa alastrava-se, porém, a grande guerra, levando o dese· 
quilíbrio econômico a tôdas as nações do universo. O Brasil, com 
seu comércio exterior profundamente abalado, sofria-lhe também 
as conseqüências, tanto que o art. 2.° da mesma lei orçamentária 
dizia, textualmente: 
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UÉ o Presidente da República autorizadb: 

...................................................... 
VII - A decretar, enquanto durar a atual crise financeira, 

o impôs to de 5% sôbre os salários, jornais, diárias, vencimentos 
ou quaisquer vantagens pecuniárias percebidas pelos operários, 
jornaleiros, diaristas e trabalhadores da União ... " 

E em mensagem de novembro de 1915, o Chefe Supremo do 
País descrevia, sem rebuços, a gravidade da situação: 

"As condições econômicas e financeiras do Brasil, em mea
dos de 1914 já eram bastante críticas, e isto em conseqüência, 
não só do regime das despesas excessivas, que produziam anual
mente vultoso deficit orçamentário, mas também de diminuição, 
em grande escala, das rendas públicas e da desvalorização dos 
principais produtos da nossa exportação. Essas condições, po
rém, pioraram, de muito, com a irrupção da guerra européia, 
a qual, desorganizando por completo as trocas internacionais, 
restringindo os créditos internos e externos e dificultando os 
transportes marítimos, gerou a situação anormal e gravíssima 
com que há meses lutam tôdas as nações do mundo. E, no 
Brasil, infelizmente, devido aos erros e às imprevidências de 
longo prazo acumulados, se fizeram sentir, com maior violência, 
os efeitos de tal crise, evidentemente a mais temerosa que o 
País vem enfrentando". 1 

Várias vêzes alterado, quer nas taxas, quer estabelecendo ou 
revogando isenções, deixou afinal de ser incluído o impôsto sôbre 
vencimentos na lei que orçou a receita para o exercicio de 1919. 

Além das contribuições sôbre consumo de água e casas de es
porte, outras foram criadas a partir de 1914, classificadas também, 
com maior ou menor propriedade, como impostos sôbre a renda. 

E com êsse titulo, pela Lei n.O 4.440, de 31 de dezembro de 
1921, eram tributados: 

a) dividendos e quaisquer outros produtos de ações de com
panhias ou sociedades anônimas e comanditas por ações: 

b) juros de obrigações e de debêntures de companhias ou so
ciedades anônimas e comanditas por ações; 

c) lucro liquido das sociedades por quota de responsabilidade 
limitada; 

I) Observador Econó.mico e Financeiro - out. 1939 
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d) lucro líquido das casas bancárias e das casas de penhôres; 

e) bonificações ou gratificações aos diretores-presidentes de 
companhia~, emprêsas ou sociedades anônimas; 

f) juros dos créditos ou empréstimos garantidos por hipotecas; 

g) prêmios de seguros marítimos e terrestres; 

h) prêmios de seguros de vida, pensões, pecúlios, etc.; 

i) lucros fortuitos, valôres sorteados, valôres distribuídos em 
sorteIoS, por clubes de mercadorias, prêmios concedidos em sorteio, 
mediante pagamento em prestações, por associações construtoras; 

j) lucro líquido da indústria fabril, não compreendida nas 
letras a, c, d e e; 

I) lucro líquido do comércio, verificado em balanço, não com
preendido nas letras a, c, d e e; 

m) operações a têrmo, sendo a metade paga pelo comprador e 
a outra metade pelo devedor; 

n) lucro das profissões liberais. 

2. Movimento de implantação do impôsto geral s6bre a renda 

Ressalta da discriminação feita que quase tôdas as categorias 
de rendimento vinham sendo tributadas, e algumas de modo injusto, 
pois, como não se tinha em vista a situação particular do contri
buinte ou, melhor, a sua capacidade contributiva, o impõsto, em 
última análise, incidia sôbre o capital. 

Impunha-se, portanto, a criação de um sistema geral de impôsto 
sôbre a renda que, das "várias formas em que se pode concretizar 
a idéia das contribuições diretas", é, no dizer de Ruy Barbosa, "a 
menos imperfeita, a mais eficaz, a mais justa". 

E o grande estadista baiano, em seu relatório do Ministério da 
Fazenda, afirmava, já em 1891, ao exaltar as qualidades do impôsto 
de renda: 
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"No Brasil, porém, até hoje, a atenção dos governos se tem 
concentrado quase só na aplicação do impôs to indireto, sob a 
sua manifestação mais trivial, mais fácil e de resultados mais 
imediatos: os direitos de alfândega. E do impôs to sôbre a renda, 
por mais que se tenha falado, por mais que se lhe haja procla
mado a conveniência e a moralidade, ainda não se curou em 
tentar a adaptação, que as nossas circunstâncias permitem e as 
nossas necessidades reclamam". 



E cita, no mesmo relatório, a OplnlaO que muitos anos antes, 
em 1867, numa primeira manifestação governamental para a im
plantação do impôsto de renda no Brasil, expendera Francisco de 
Montezuma, Visconde de Jequitinhonha, em conferência do Conse
lho de Estado: 

"A arrecadação dês te impôsto oferece algumas dificuldades, 
mormente a princípio; mas em algumas nações a boa-fé dos 
contribuintes diminui, em grande parte, êsse inconveniente, e 
a boa-fé nasce da ilustração do povo sôbre a necessidade do im
pôsto e sôbre o seu bom emprêgo, que deve ser como semente 
lançada em terreno fértiL Talvez que entre nós, não só a boa
fé de alguns, mas também a bazófia de outros tornem fácil e 
produtiva a arrecadação_ Sim; entre nós há muita gente que 
antes quer parecer rica do que confessar que é pobre. A arre
cadação será, em todo o caso, difícil no comêço; mas, depois 
irá melhorando, e afinal se tornará tão perfeita, quanto fôr 
possível" _ 

Era a Guerra do Paraguai a exigir novas medidas fiscais, como 
sucedera à Inglaterra, quando, esgotados seus cofres no combate a 
Napoleão, ela se vira obrigada a instituir o "income tax", como re
curso extremo para obtenção de meios que a habilitassem a prosse
guir na luta. E exemplo mais recente, de que o impôsto de renda 
era o impôsto das grandes crises nacionais, davam-no os Estados 
Unidos que, em 1861, também haviam recorrido ao "income-duty", 
ampliado depois e mais tarde revogado, para fazer face à guerra de 
secessão_ 

É ainda Ruy Barbosa que nos dá conta do inquérito que Afonso 
Celso, Visconde de Ouro Prêto, promoveu em 1879, quando Minis
tro da Fazenda, sôbre a conveniência de se instituir no Brasil tal 
impôsto. Consultados os homens de maior capacidade em assuntos 
financeiros, os pareceres a respeito foram os mais variados. À re
pulsa que alguns manifestaram pela criação dêsse tributo opunha-se 
o entusiasmo com que outros lhe enumeravam a conveniência e 
oportunidade. E entre êstes estava João Afonso de Carvalho, que 
afirmou: "O impôsto sôbre a renda é, . em minha opinião, o que 
menos objeções pode encontrar, e o que necessàriamente terá de 
produzir mais avantajado resultado". João José do Rosário disse, 
por sua vez: "Não há motivos para que êste impôs to não seja ado
tado por todos os países em que exista o nobre desejo de possuir-se 
um bom sistema tributário. Tenho firme crença de que, reconheci
das as suas vantagens, se fará êle aceito no Brasil, como já o é em 
muitas nações antigas e experimentadas". Mas, de todos, quem se 
manifestou com maior eloqüência foi Honório Augusto Ribeiro: 
"Entre nós, atenta a excessiva elasticidade, que se tem dado às con-
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tribuições indiretas, é indispensável, é urgente e altamente reclama
da pelos mais vitais interêsses do Estado a criação do impôs to sôbre 
a renda, não só para corrigir as desigualdades provenientes daquele 
abuso, mas ainda para podermos atenuar consideràvelmente, ou 
mesmo suprimir o impôs to de exportação, reduzir o de importação, 
finalmente melhorar a organização do nosso sistema tributário, que 
efetivamente já conta alguns impostos sôbre a renda, tais com_o o de 
indústrias e profissões, o predial e outros". 

Nesse mesmo ano, uma comissão presidida pelo Visconde de 
Ouro Prêto apresentou à Câmara dos Deputados tímida proposta 
de impôs to de renda, destinada tão-somente a alcançar as pessoas 
que não pagassem o impôs to de subsídios e vencimentos ou o de 
indústrias e profissões. A taxa era de 5% e incidia sôbre a renda 
superior a 400$000, devendo a declaração ser feita pelo próprio con
tribuinte. Na falta desta, os lançadores tomariam por base, para o 
lançamento, o valor locativo da casa de habitação e outros sinais 
exteriores de renda. 

Essa proposta não logrou obter, porém, suficiente apoio. 

Mas a idéia continuava de pé. O exemplo da Inglaterra, onde 
o "income tax" constituía uma de suas maiores fontes de receita, cria
do como fôra em 1798, numa ocasião de grande desequilíbrio finan
ceiro, e aperfeiçoado posteriormente, por meio de sucessivas refor
mas, impressionava profundamente os financistas da Monarquia. 

E, assim, em 1883, nomeada uma comissão pelo Conselheiro 
Lafayette, Ministro da Fazenda, para rever e classificar as rendas 
gerais, provinciais e municipais, apresentou ela substancioso rela
tório, em que era delineado um projeto para a criação do impôsto 
de renda no Império. 

:r.sse projeto classificava os rendimentos em cinco cédulas, as 
quais abrangiam tanto os rendimentos provenientes do trabalho, 
como os do capital e os do trabalho associado ao capital; estabelecia 
taxas proporcionais de 1 e 2% sôbre as rendas superiores a 600$000, 
ficando isentas as que, no conjunto, não atingissem a essa impor
tância. AI) rendas oriundas da atividade individual, que o projeto 
classificava de "falíveis, ou pessoais", assim como as médias entre 
600$000 e 3:000$000 pagariam, entretanto, apenas 2/3 da taxa cor
respondente. 

Mas, ainda desta vez, foi mais forte o temor de que o Brasil 
não estivesse suficientemente preparado para instituir impôs to de 
tal complexidade e de tão larga repercussão. 
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Proclamada a República, coube a Ruy Barbosa, como vimos, 
agitar novamente o assunto, o que fêz com grande brilho e erudição 
no seu relatório de 1891 do Ministério da Fazenda. E traçando, de 
um modo geral, as formas de aplicação do impôs to de renda que 
mais indicadas lhe pareciam, acentuava particularmente o seu cará
ter de generalidade, porquanto "tôdas as fontes de riqueza pública: 
os bens imobiliários, os capitais em numerário e em créditos ativos, 
os ofícios, as profissões, as funções, os empregos, todos êsses elemen
tos, a capacidade contributiva industrial na sua totalidade, no seu 
complexo, deve concorrer, em escala eqüitativamente proporcionada 
à sua importância comparativa, para a coleta geral". 

Não encontraram, porém, suas sugestões terreno propício para 
serem postas em prática numa reforma do sistema tributário. 

Mais tarde, em 1896, é o Conselheiro Francisco de Paula Ro
drigues Alves quem acentua em seu relatório do Ministério de que 
era titular, referindo-se ao impôs to de renda: uÉ êste impôs to o meio 
de que se socorrem tôdas as nações não só como fonte de receita 
senão por sua dupla natureza de contribuição complementar e com
pensadora, que faz desaparecer desigualdades e coloca sob a ação 
do fisco mananciais de receita que de outra sorte lhe escapariam, 
não obstante a tendência geral das populações para fraudá-lo". 

Distinguem-se, na mesma época, pela implantação do impôsto 
de renda, os deputados Serzedelo Corrêa e Augusto Montenegro, 
membros da Comissão de Orçamento, os quais viam naquele tributo 
não só "um corretivo para compensar as desigualdades das taxas 
indiretas", mas o meio de atenuar a crise econômica e financeira 
com que o govêrno se debatia, em breve agravada com a campanha 
de Canudos, que ameaçou esgotar os cofres públicos. 

No projeto de lei da receita para o eXercício de 1898, tentou a 
Comissão de Orçamento, encabeçada por Felisbelo Freire, introdu
zir o tão discutido tributo, que novamente encontrou grandes oposi
tores, entre os quais os deputados Paula Ramos, Alfredo Pinto e o 
próprio Serzedelo Corrêa. 

Seis anos depois, é o deputado Anízio de Abreu que, relatando 
o orçamento da receita para o exercício de 1904, faz minucioso es
tudo sÔbre o impôsto de renda, reafirmando a necessidade de Ima 
implantação. 

Não obstante as vozes autorizadas que de quando em quando 
se levantavam em defesa dessa figura tributária, o Congresso Na
cional recuava sempre ante a sua complexidade e dificuldade de 
cobrança. 
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É havia ainda o aspecto constltuclonai a ser encarado, pols, 
como já acentuamos, a Carta Magna de 1891 outorgara aos Estados 
a competência para decretar os impostos sôbre indústrias e profis
sões. Ora, "às razões de ordem doutrinária, em que se baseavam 
alguns para sustentarem que o impôsto de indústrias e profissões 
era um impôs to sôbre a renda, acrescia, por outro lado, a circuns
tância de ter sido o impôsto sôbre dividendos criado e regulamen
tado com aquêle impôsto".2 Daí o conflito, sempre que a União 
avocava o direito de cobrar o impôsto de renda. 

Mas nos Estados Unidos da América do Norte também fôra 
declarada inconstitucional a lei de 28 de agôsto de 1894, que criara 
o impôs to de renda naquele país. Houve, a seguir, intenso movimen
to para a reforma dos dispositivos constitucionais que se opunham 
à introdução dêsse impôsto no sistema tributário federal. Em julho 
de 1909 apresentou o Congresso sua emenda, que foi aprovada, de
pois de percorrer as legislaturas dos diferentes Estados da União. 

E, finalmente, por lei de 3 de outubro de 1913, inspirada em 
estudos do grande professor Edwin Seligman, foi novamente Im
plantado o impôsto sôbre a renda nos Estados Unidos. 

Na França, após discussões que se arrastavam na Câmara e no 
Senado desde 1848, reavivadas em 1909 com o projeto de Caillaux, 
o mesmo impôsto só foi instituído em julho de 1914. 

Tal movimento não era estranho ao Brasil. E o cuidado, a 
indecisão com que o assunto era tratado em países de maior expe
riência justificava a timidez com que a maioria aqui o abordava. 

Mas o Tesouro eXIgIa meios para atender às crescentes despe
sas, que agravavam de ano para ano o delicit orçamentário. 

Já em 1912, Alberto Tôrres, em artigo publicado no "Jornal 
do Comércio", do Rio de Janeiro, assinalava: "Atravessamos, neste 
momento, a crise mais séria da nossa História. Politicamente livres 
com todos os atributos formais da soberania interna e da indepen~ 
dência externa, depois de um passado que é o melhor atestado do 
bom senso e da excepcional probidade do nosso povo, encontramo
nos em situação melindrosa, perante fatos da nossa economia e da 
vida mundial, que põem em equação o problema do nosso futuro". 3 

Em 1914, Leopoldo de Bulhões, ex-Ministro da Fazenda dos 
governos Rodrigues Alves e Nilo Peçanha, e então relator da Re-

2) Alberto J. Robbe. Manual do Imp6sto Sôbre a Renda, 1925. 

3) Cultura Polltlu, Revista Mensal de Estudos Brasileiros, nQ 2. 
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teita no Senado, pÕe-se em campo, numa ardente propaganda e de
fesa do impôsto de renda, apontando o grau de aperfeiçoamento a 
que já havia chegado em outros países e a sua perfeita adaptabili
dade ao nosso meio. 

Teve tal repercussão a sua campanha, que Antônio Carlos, 
Presidente da Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, o 
convidou a comparecer perante aquela Comissão, tanto para refutar 
os principais argumentos com o que o impôs to de renda era ata
cado, como para expor a possibilidade de sua implantação, não 
obstante as imperfeições de nosso aparelho arrecadador. Não chegou, 
porém, Leopoldo de Bulhões a apresentar o projeto de lei que pre
tendia porque, pouco depois, teve de abandonar a política para 
dedicar-se à vida industrial. 

Voltou novamente, em 1920, a ser agitada na Câmara, pelo 
deputado Otávio Rocha, a necessidade da implantação do impôsto 
de renda. Pelo projeto apresentado seriam contribuintes todos aquê
les que tivessem renda líquida superior a 6:000$000, a qual, quando 
passasse de 30:000$000, ticaria sujeita a taxas progressivas de I a 
10%. Encargos de família - filhos menores e filhas solteiras - im
portariam na redução do impôsto, à razão de 5% por pessoa. 

No mesmo ano, em seu relatório do Ministério da Fazenda, 
assim se manifestou Homero Batista: 

"Dos impostos diretos, os que mais aconselháveis se fazem à si
tuação brasileira são os da renda, de que já criamos alguns tí
tulos com relativa facilidade e animador acolhimento. Cumpre
-nos perseverar nesse propósito, até que se complete aquêle 
instituto de tributação justa, progressiva e geral". 

No ano imediato, é o deputado Mario Brant quem, na Comis
são de Finanças, volta ao tão debatido assunto, referindo-se ao im
pôsto de renda nestes têrmos: 

"Do ponto de vista fiscal, é o mais produtivo e o mais elástico; 
examinado sob o critério econômico, é de todos os impostos o 
mais inócuo ao desenvolvimento do país e, com taxas mode
radas, antes o estimula. Encarado pelo aspecto ético, é o mais 
justo de todos. Com a vitória universal das idéias democráti
cas, principal conseqüência da última guerra, é hoje inadmissí
vel um país de instituições liberais, principalmente uma repú
blica, sem o impôs to geral e progressivo sôbre a renda". 

A reforma tributária não podia continuar, pois, a ser protelada. 
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Para atenuar o desequilíbrio dos orçamentos, que os defeitos 
da máquina administrativa agravavam, iam-se enfileirando nas leis 
orçamentárias, como já demonstramos, várias contribuições sob o 
título "Impôsto sôbre a Renda". Cobradas isoladamente não me
diam a faculdade de pagar dos individuos. Ao invés de minorarem, 
acentuavam as injustiças das contribuições indiretas. 

E o tributo, a respeito do qual tanto se discutia, vinha, de ano 
para ano, assumindo maior importância no orçamento dos países 
que o haviam adotado. Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Esta
dos Unidos faziam-no passar por constantes reformas, no sentido de 
transformá-lo, graças à sua maleabilidade, numa grande fonte de 
receita, sem prejuízo de seu principal característico, que é o de 
obrigar todos a concorrer para as necessidades públicas na razão de 
sua capacidade contributiva. 

O impôs to de renda era, como se vê, um imperativo da civili
zação, a que o Brasil não podia furtar-se por mais tempo. 

3. Implantação, afinal 

Finalmente, o art. 31 da Lei de Orçamento n.O 4.625, de 31 
de dezembro de 1922, estabeleceu: 

"Fica instituído o impôsto geral sôbre a renda, que será devido, 
anualmente, por tôda a pessoa física ou jurídica, residente no 
território do país, e incidirá, em cada caso, sôbre o conjunto 
líquido dos rendimentos de qualquer origem". 

Iniciou o Govêrno, a seguir, o estudo das bases para o lança
mento e arrecadação do nôvo tributo, que deveria começar no ano 
de 1924, conforme determinava o n.O VII do mesmo artigo acima 
referido. 

Foi encarregado, então, de acompanhar os trabalhos que nesse 
sentido passaram a realizar-se, F. T. de Souza Reis, técnico de re
nome em assuntos financeiros, que, de início, propôs se modificasse 
a Lei n.O 4.625, uma vez que o impôsto sôbre a renda global, quando 
adotado exclusivamente, era, a seu ver, "o tipo mais difícil de 
execu tar" . 

Aceitas suas sugestões, Antônio Carlos, relator da Receita para 
1924, apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de impôs to 
do tipo misto: os rendimentos, agrupados em categorias, ficariam 
sujeitos a taxas proporcionais, e sôbre o seu conjunto, ou renda 
global, incidiriam novas taxas complementares progressivas. Era, 
aliás, o tipo em vigor nos principais países que haviam adotado o 
impôsto de renda. 
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Discutido êsse projeto, deturpada a sua finalidade no decorrer 
dos debates, veio, por fim, a ser aprovada pelo Congresso Nacional 
uma emenda, consubstanciada no art. 3.° da Lei n.O 4.783, de 31 de 
dezembro de 1923, que orçou a Receita da União para o exercício 
de 1924. 

Pelos novos dispositivos, os rendimentos eram classificados em 
quatro categorias: 

1.a: - comércio e qualquer exploração industrial, exclusive a 
agrícola; 

2.a - capitais e valôres mobiliários; 

3.a - ordenados públicos e particulares, subsídios, emolumen
tos, gratificações, bonificações, pensões e remunerações sob 
qualquer título e forma contratual; 

4.a - exercício de profissões não comerciais e não compreendi
das em categoria anterior. 

As taxas de impôs to eram progressivas, de 0,5% a 8%, e recaíam 
sôbre o rendimento líquido apurado em cada categoria, ficando 
isentos, porém, os inferiores a 10:000$000. 

Embora constituísse um avanço em matéria fiscal, a nova lei 
trazia em seu bôjo graves defeitos. Além de excluir da tributação 
os rendimentos oriundos de certas fontes, como os da agricultura e 
da propriedade imóvel, sujeitava os demais, fôsse qual fôsse a sua 
proveniência, à mesma tabela progressiva, estabelecendo, em cada ca
tegoria, isenção para os que não atingissem a 10:000$000. Apre
ciados isoladamente os diferentes rendimentos, feria-se em cheio o 
princípio da personalidade do impôs to, uma vez que se deixava de 
aferir a verdadeira cilpacidade de pagar do contribuinte. 

Encarregado dos estudos necessários para a execução da Lei n.O 
4.783, traçou F. T. de Souza Reis, em memorial apresentado ao 
Ministro da Fazenda, as bases não só para a regulamentação do tri
buto, como para a realização dos trabalhos que lhe diziam respeito. 
E em 4 de setembro de 1924 foram baixados os Decretos ns. 16.580 
e 16.581, êste aprovando o regulamento do impôs to e aquêle, o re
gulamento de sua execução, dividido em três partes: 

a) trabalhos de lançamento; 

b) serviços de recurso; 

c) trabalhos de arrecadação da receita do impôsto e da fisca
lização dos exatores. 
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· Os trabalhos de lançamento ficavam a cargo de uma Delegacia 
Geral do Impôsto de Renda, com sede no Rio de Janeiro, de uma 
Seção da Delegacia Geral, com sede em Niterói, das Delegacias 
Fiscais e das repartições ~rrecadadoras situadas nos Estados e no 
Distrito Federal. 

Os serviços de recurso eram da competência dos Conselhos de 
Contribuintes, criados em cada Estado e no Distrito Federal, e cons
tituídos, por designação do Ministro da Fazenda, de representantes 
do comércio, indústria, profissões liberais e funcionários públicos. 

Finalmente, cabiam às repartições competentes do Tesouro Na
cional os trabalhos de arrecadação da receita do impôs to e de fisca
lização dos exatores. 

A Delegacia Geral do Impôsto de Renda era constituída de 
três órgãos: 

l.a Divisão, que tinha por fim ocupar-se de tudo quanto dissesse 
respeito à organização, à revisão e ao aperfeiçoamento do impõsto 
de renda; 

2.a Divisão, encarregada da administração do impôs to em todo 
o território nacional; 

Secretaria, com o encargo de executar os trabalhos de expedien
te das duas divisões. 

Da preocupação que houve, ao ser discriminada a competência 
de cada um dêsses órgãos, em fazer com que, na Delegacia Geral, 
fôsse dispensada particular atenção aos problemas do impôsto, tanto 
de ordem técnica quanto administrativa, ressalta o conhecimento 
perfeito da importância que o nôvo tributo devia assumir no quadro 
da tributação brasileira. 

Logo após a expedição dos regulamentos que acompanharam 
os Decretos ns. 16.580 e 16.581, foi constituída uma comissão técnica 
para a confecção da tabela de coeficientes de que tratava o artigo 
3.0 da Lei n.O 4.783, tabela essa destinada ao cálculo do rendimento 
tributável dos comerciantes e industriais não sujeitos ao pagamento 
do sêlo sôbre vendas mercantis. 

Instalada essa Comissão, que foi composta de Leopoldo de Bu
lhões, eleito presidente, José Bellens de Almeida, eleito vice-presi
dente, João Gonçalves Pereira Lima, Oscar Weinschenck, Raul 
Dunlop, Gabriel Osório de Almeida, Léo de Affonseca, Antônio de 
Araújo Franco, Augusto Ramos, Galeno Gomes, Francisco d'Auria, 
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Abdenago Alves, Fortunato Bu1cão, Libânio da Rocha Vaz e Alberto 
Teixeira Boavista, os seus trabalhos vieram a concretizar-se na tabela 
de coeficientes, baixada com o Decreto n.O 17.012, de 19 de agôsto 
de 1925, onde as profissões isentas do impõsto sôbre vendas mer
cantis foram distribuídas por nove grupos. 

É de notar-se que, em sessão realizada por essa Comissão em 
28 de novembro de 1924, Leopoldo de Bulhões, em prosseguimento 
aos comentários que vinha fazendo em tôrno das lacunas da Lei n.O 
4.783, insistia na criação de uma nova categoria, que compreendesse 
os rendimentos dos imóveis rurais e urbanos. Era necessário ainda, 
a seu ver, revogar na primeira categoria a isenção concedida à 
exploração agrícola, devendo-se incluir na segunda o rendimento dos 
títulos da dívida pública, uma vez que o caráter típico do impôsto 
de renda era a sua generalidade. Lamentava que se tivesse adotado 
exclusivamente o sistema cedular, quando, então, as nações mais 
adiantadas, depois de verificarem as suas falhas, já o haviam subs
tituído por outro misto. Combinado o sistema cedular com o global, 
as taxas seriam mais eqüitativas, evitar-se-ia, com maior facilidade, 
a evasão da renda e o aparelho fiscal tornar-se-ia mais perfeito. 

E, em Mensagem Governamental de maio de 1925, era o pró
prio Presidente da República quem afirmava, a respeito do impôsto 
de renda em vigor: 

"As leis de 1922 e 1923, referentes a êsse impôsto, precisam ser 
modificadas, a fim de se tornar a tributação mais geral e mais 
justa. Dentro das leis que temos, as classes que, de preferência, 
se dedicam à exploração do capital, escapam totalmente ao im
pôsto, ou gozam de elevadas isenções, que não devem perdurar. 
O impôsto de renda instituído por esta forma é inaceitável e 
prejudicial à economia do país. Para que produza os efeitos 
econômicos e fiscais que lhe são próprios, é necessário ampliá-lo 
a tôdas as classes com as isenções limitadas às instituições de 
filantropia e aos proletários com rendimentos mínimos". 4 

O assunto, porém, já vinha sendo objeto de debates no Con
gresso Nacional, onde o deputado Afonso Pena Júnior apresentara 
uma emenda ao orçamento da receita para 1925, segundo a qual 
seria adotado nôvo sistema de impôs to, do tipo misto, que em 1923 
Antônio Carlos preconizara. 

Aprovada essa emenda, deixou ela, entretanto, de ser convertida 
em lei, em virtude de não ter o Congresso terminado a votação do 
orçamento para o exercício de 1925, de modo que foi mandada Te-

4) Relatório do Ministro da Fazenda, ano de 1926. 
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vigorar, pelo Decreto 11.0 16.766, de 2 de janeiro daquele ano, a Lei 
n.O 4.783, que orçara a Receita do exercício de 1924. 

Ao ser debaticJa no ano seguinte a lei de meios para o eX,erdcio 
de 1926, voltou à discussão aquela emenda. 

Foi quando F. T. de Souza Reis, que se encontrava à frente da 
Delegacia Geral do Impôsto de Renda, apresentou ao Ministro da 
Fazenda, Aníbal Freire da Fonseca, um anteprojeto para a reforma 
dêsse tributo, o qual ampliava a emenda Afonso Pena Júnior. 

E esclarecia Souza Reis: 

"Por nímia gentileza do ilustre autor daquela emenda, no 
ano passado tivemos a honra de estudar com S. Exa. os têrmos 
em que foi redigida. Naquela ocasião, pensávamos que conviria 
aperfeiçoar o nosso impôsto de renda anualmente, com suces
sivas disposições na Lei da Receita. Hoje julgamos que é pre
ferível instituí-lo de uma vez, nos moldes mais modernos e mais 
radicais. 

A tributação da renda, quando não é geral e ampla, pode ser 
perniciosa à economia do país, além de despertar a fraude e 
perturbar a marcha regular do delicado mecanismo que o deve 
lançar. O tempo que temos na direção dos trabalhos modificou 
a orientação que procuramos manter em 1923 e 1924, de acôrdo 
com a qual queríamos respeitar as opiniões dos que considerá
vamos com experiência bastante das coisas fiscais e que forma
vam a corrente dos partidários de um progresso lento. Coube
-nos, porém, a tarefa da execução, durante a qual observamos 
que as medidas destinadas a desviar certos obstáculos à admi
nistração do impôs to deram lugar a outros, de bem mais difícil 
transposição, pois a lei, por ser incompleta, gerou isenções que 
tudo perturbaram e que impossibilitam a aplicação sistemática, 
firme, uniforme e rápida dos meios de ação peculiares ao tri
buto sôbre a renda", 

:esse anteprojeto, acompanhado de valioso estudo dos problemas 
técnicos do impôs to de renda, classificava os rendimentos em sete 
categorias. Espécie alguma de proventos era excluída da tributação, 
o que o autor do anteprojeto justificava com grande clareza: 
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"Se êste critério não fôr seguido rigorosamente, se considera
ções atinentes a questões constitucionais ou ao desagravo de clas
ses afastarem quaisquer rendimentos do cômputo da renda tribu
tável, terá falhado o objetivo da reforma, porquanto haverá 
critérios diversos para medir a capacidade de contribuição in
dividual nos encargos públicos. Como conseqüência serão cria-
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dos prívilégios individuais perante o impôsto e verdadeiras castas 
profissionais isentas da tributação ou dispensados de contribuir 
para as despesas públicas segundo as suas possibilidades in
tegrais". 

Deve acentuar·se que o anteprojeto classificava na 2.a categoria 
os prêmios verificados nas cotações de títulos ou a importância que 
acrescesse ao preço da venda e na 5.a, os lucros provenientes da venda 
de propriedade imóvel, bem como o valor locativo dos prédios 
ocupados pelo seu proprietário. 

O impôsto era dividido em duas partes: a primeira, cedular, 
com taxas que iam de 1 % a 6%, de acôrdo com a categoria dos ren
dimentos; a segunda, complementar, incidia sôbre a renda total, 
segundo uma tabela progressiva, cujas taxas se iniciavam em 0,5% 
e terminavam em 10%. Havia o mínimo de isenção de 4:800$000 
e a quota para encargos de família era fixada em 2:000$000 por 
pessoa. 

4. Primeira reforma 

Afinal, a primeira reforma do impôs to veio a ter lugar, não em 
lei especial, nem nos moldes do anteprojeto apresentado ao Govêrno, 
mas em simples artigo da Lei n.O 4.984, de 31 de dezembro de 1925, 
que orçou a Receita Geral da República para o exercício de 1926. 

Representava ela, porém, um grande progresso no quadro da 
tributação nacional. 

A personalidade, a progressividade e a diferenciação, as três 
condições essenciais num sistema de impôsto de renda, segundo os 
modernos princípios de justiça fiscal, eram conquistadas de um só 
golpe. 

Na nova lei, os rendimentos· foram divididos em cinco catego
nas ou seja: 

l.a - comércio e qualquer outra exploração industrial, inclusive 
a agrícola e a das indústrias extrativas vegetal e animal; 

2.a - capitais e valôres mobiliários; 

3.a - ordenados públicos e particulares, subsídios, emolumen
tos, gratificações, bonificações, pensões e remunerações, 
sob qualquer título e forma contratual; 

4.a - exercício de profissões não comerciais e não compreendi
das em categoria anterior; 

5.a - capitais imoQiliários. 



As taxas proporcionais recaíam sôbre os rendimentos líquidos 
da l.a, 2.a 3.a e 4.a categorias e eram de 3, 5, I e 2%, respectiva
mente. Sôbre o conjunto dos rendimentos, ou renda global, que 
determinava a capacidade contributiva do indivíduo, incidia o im
pôs to complementar progressivo, de acôrdo com uma tabela, cujas 
taxas tinham início em 0,5% e terminavam em 10%, esta sôbre o 
que excedesse de 350:000$000. As pessoas que tivessem renda infe
rior a 6:000$000 não eram contribuintes e a dedução para cada 
enc~rgo de família foi estabelecida em 3:000$000. 

Logo depois, isto é, em 26 de julho de 1926, foi baixado o De
creto n.O 17.390, que aprovou o Regulamento do Impôsto sôbre a 
Renda. 

Esse regulamento, peça eminentemente técnica, que obedecia à 
sistemática delineada no anteprojeto Souza Reis, definiu claramente 
as relações entre o fisco e os contribuintes. 

Aos contribuintes foram assegurados amplos meios de defesa. 
Feito o lançamento do impôsto, se não se conformassem com ê1e 
poderiam pedir a sua retificação à autoridade lançadora. Dos des
pachos dos exatores havia recurso para os Delegados Fiscais do 
Tesouro Nacional, cabendo, ainda, das decisões dêstes, recursos para 
o Delegado Geral do Impõsto de Renda. Mas quem decidia em 
última instância era o Conselho de Contribuintes. 

Não resta dúvida de que era um desdobramento talvez dema
siado de autoridades julgadoras, mas que se justificava perfeita
mente na época em que um impôsto, de tal complexidade, dava os 
primeiros passos, sem pessoal bastante, com o devido preparo téc
nico, para dar-lhe execução. 

Cabe assinalar que os conselhos regionais de contribuintes, de 
que tratava o regulamento baixado com o Decreto n.O 16.580, não 
chegaram a ser criados. 

Em 14 de setembro de 1925 foi instalado o Conselho de Con
tribuintes do Distrito Federal, ao qual passaram a ser encaminha
dos os recursos dos Estados. O primeiro presidente dêste Conselho 
foi Leopoldo de Bulhões, cargo que ocupou até a data de seu fale
cimento, c a respeito de quem, relembrando o papel preponderante 
que teve na implantação do impôsto de renda no Brasil, diria mais 
tarde F. T. de Souza Reis: 
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diminuir as dificuldades de adaptação que o impôsto de renda 
teve de vencer. Atuando diretamente, no desempenho das im
portantes missões que lhe coube desempenhar como presidente 
da Comissão Técnica e como presidente do Conselho de Contri
buintes, ou indiretamente, quer nos meios políticos de que fôra 
um dos mais lídimos representantes, quer no ambiente indus
trial do país onde seu prestígio se exercia, Leopoldo de Bulhões 
prestou assinalados serviços na execução do impôsto de renda, 
tornando-se credor da admiração e da estima daqueles que têm 
a incumbência de prosseguir na adaptação iniciada". 

Na fa~e imediata à aplicação do regulamento que acompanhou 
o Decreto n.O 16.581, passou o impôs to de renda a ter rápido desen
volvimento. Nada obstante, poucas foram as modificações introdu
zidas em sua legislação até 1929. As mais importantes ocorreram 
em 1926, por fôrça do Decreto Legislativo n.O 5.050, de 4 de no
vembro, e em 1927, por fôrça do Decret~ n.O 5.138, de 5 de janeiro. 

A modificação de 1926 pareceu necessária às autoridades fiscais, 
a fim de atenuar a resistência à implantação do impôs to, que ainda 
se encontrava em fase inicial. Com êsse propósito, o citado Decreto 
Legislativo n.O 5.050 mandava conceder o abatimento de 75% sôbre 
a totalidade do impôsto ao contribuinte que fizesse declaração dos 
rendimentos até 30 de novembro e efetuasse o respectivo pagamento 
até 31 de dezembro de 1926. Ao contribuinte que, porventura, já 
tivesse pago o impôs to, seria assegurado o direito de restituição, ou 
de desconto, nos pagamentos a que estivesse sujeito em exercício 
futuro. 

Cumpre registrar que êsse dispositivo de abrandamento do im
pôs to, para lhe facilitar a aceitação, foi utilizado pelo fisco durante 
alguns anos concedendo a lei favores idênticos, embora em percenta
gens mais módicas. 

O citado Decreto n.O 5.138, de 5 de janeiro de 1927, por exem
plo, ao alterar alguns dispositivos do Regulamento baixado com o 
Decreto n.O 17.390, de 26 de julho de 1926, determinava que a co
brança do tributo fôsse procedida com o abatimento de 50%. Gra
ças a essas medidas e à acumulação de experiência por parte dos ser
vidores incumbidos do lançamento, fiscalização e cobrança, a admi
nistração do impôsto começou a apresentar melhoras de ano para 
ano. Os problemas pertinentes foram a pouco e pouco sendo estu
dados e resolvidos com competência e experiência progressivamente 
maiores por parte do respectivo pessoal. 

Não só melhor compreensão por parte do público, como maior 
ação fiscalizadora faziam com que tanto o número de declarações 
ÇOl1W 9 valor da arreçadasãQ tives~em rápidQ çrescimento. Assim, a 
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82.1594 declarações do ano de 1924 contrapunham-se 367.233 no ano 
de 1929. E a arrecadação, que fôra no primeiro ano de 25.190:000$000, 
atingira neste a 63.099:791$000. 

Em seu trabalho O lmpôsto de Renda em seis anos de adaptação 
no Brasil, de que transcrevemos o quadro abaixo, demonstra F. T. 
de Souza Reis maior aceitação do impôsto de renda em nosso País, 
no primeiro qüinqüênio de sua implantação, do que teve nos Esta
dos Unidos e França em igual espaço de tempo. 

Primeiro BRASIL 
qüinqüênio 

de Contri- I índl-adaptação buintes ces 

1.° ano 82.594 100 

2.° ano 142.304 172 

3.° ano 17l.822 208 

4.° ano 233.480 283 

5.° ano 298.807 362 

FRANÇA 

Contri-

I buintes 

165.394 

367.554 

438.700 

500.568 

528.971 

ESTADOS 
UNIDOS 

lndi- Contri-

I ces buintes 

100 357.598 

222 357.515 

265 336.652 

303 437.036 

320 t*) 993.425 

Indi-
ces 

100 

99,9 

94 

122 

278 

(*) Excluídas as pessoas com rendimentos entre $1.000 e $3.000 computados pela 
primeira vez nesse ano. O primeiro qüinqüênio no Brasil foi o de 1"924-1928; na 
França O de 1917-1920 e nos Estados Unidos o de '1913-1917. 

5. As modificações introduzidas no período de 1930 a 1940 

No período de 1930 a 1940 sofreu o impôsto de renda importan
tes refonnas, a fim de ser ajustado às condições internas do País e 
acompanhar o seu progresso. 

Em tôda a parte em que foi implantado, passou êsse tributo por 
largo período de adaptação. E nunca se pode afirmar que haja che
gado à sua fase final, pois, como diz Blanco y Martinez, "la evolu
cion dei impuesto tiene que seguir, para que su organización y sus 
condiciones de existencia sean eficaces, los caracteres de la nación, 
las costumbres individuales y sociales de la misma y la potencia eco
nómica deI país". li 

E, assim, novas fonnas de cobrança são criadas, outras abando
nadas ou modificadas, por não corresponderem ao ideal de justiça 
tributária. 

5) El lmpucsto so/1rf (a Ren!q - !,al;. 339 - Madriq - 19()9. 



Aqui, como' nos demais países, foram vacilantes os seus primei
ros passos. Leis posteriores vieram precisar certas formas de incidên
cia, amplificar outras, definir conceitos vagos de rendimento, equi
parar determinadas fontes de produção, a fim de que o sistema cons
tituísse êsse "todo harmônico", preconizado pelos tratadistas. 

o primeiro diploma legal que, neste período, modificou, com 
maior extensão, o regulamento do impôsto de renda, foi o Decreto 
n.O 19.550, de 31 de dezembro de 1930, que orçou a Receita para o 
exercício de 1931. Na parte de impostos proporcionais, elevou a 
taxa de 5 para 8% sôbre os rendimentos de capitais mobiliários, 
excetuados os títulos da dívida pública, e criou a taxa de 6% sôbre 
os provenientes de bens imobiliários, reduzindo de 25 para 15% a 
dedução relativa à conservação de imóveis. As sociedades anônimas 
que antes podiam optar pelo lucro presumido, de acôrdo com o alga
rismo de negócio, ficaram obrigadas a pagar o impôsto sempre sôbre 
o lucro líquido apurado em balanço. As taxas progressivas da ta
bela para cálculo do impôs to complementar foram elevadas até 15% 
para a renda global superior a 500:000$000. Os rendimentos de resi
dentes no estrangeiro ficaram sujeitos ao impôsto de 8%, dedutível 
no ato da remessa. Mas, ao lado da majoração do tributo, foi o 
mínimo de isenção, que antes era de 6:000$000, elevado para 
10:000$000, medida essa de grande justiça, que isentou de impôsto 
os que, sem capacidade contributiva, concorriam para os cofres pú
blicos com parcela tirada de seus meios de subsistência. 

Foi baixado, a seguir, o Decreto n.O 19.723, de 20 de fevereiro 
de 1931, que estabeleceu normas para a cobrança do impôsto, no 
caso de falecimento do contribuinte, responsabilizando o espólio 
pelo seu pagamento até o julgamento da partilha. Dentro do prin
cípio básico da generalidade, sujeitou, expressamente, ao tributo, os 
vencimentos dos membros da magistratura da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e do Território do Acre, bem como os dos fun
cionários públicos dos Estados e dos Municípios. 

Pelo Decreto n.O 20.900, de 31 de dezembro de 1931, ficaram 
as sociedades por quotas de responsabilidade limitada equiparadas, 
para efeito de tributação, às sociedades anônimas. Assim, o impõsto 
por elas devido passou a ser calculado sempre sôbre o lucro líquido, 
apurado em balanço. 

Coube, depois, ao Decreto n.O 21.554, de 20 de junho de 1932, 
introduzir importantes modificações no regulamento então em vigor. 
Sérios incortvenientes contidos na legislação anterior foram supri
dos, assim como novas normas passaram a reger os casos de espólio, 
de início e extinção de firmas. À cobrança nas fontes e ao lança
lllento ex 0tticio~ tanto por falta de declaração quanto por decla-
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ração incompleta, maior extensão foi dada, de modo a ampliar a 
arrecadação e restringir a fraude. Como encargos de família pas
saram a ser considerados apenas um dos cônjuges, filhos menores e 
inválidos e filhas solteiras ou viúvas, uma vez que a dedução de 
pais maiores de sessenta anos e de irmãs solteiras ou viúvas sem 
arrimo dera aso a grandes abusos. Limitou, ainda, as retiradas pro 
labore dos sócios de firmas comerciais e dos comerciantes em nome 
individual, e regulou o modo de ser apurado o impôs to dos contra
tantes de serviços públicos estaduais e municipais. Aos que pagas
sem rendimentos a terceiros impôs a obrigação de prestarem as ne
cessárias informações ao fisco, de modo que, ampliado o cadastro, 
a fiscalização se tornasse mais eficiente. 

Graças à operosidade do então Delegado Geral do Impôsto de 
Renda, Tito Vieira de Rezende, que não poupou esforços junto aos 
podêres Pllblicos para elevar a repartição que dirigia ao nível a que 
há muito fazia jus, foi, pelo Decreto n.O 23.841, de 7 de fevereiro 
de 1934, oficializado o quadro do pessoal da Delegacia Geral, que 
passou a denominar-se Diretoria do Impôsto de Renda. 

Ficaram, assim, incorporados à máquina fazendária os traba
lhos dês te tributo, a cujos servidores, reunidos em quadro único, 
com as prerrogativas dos demais funcionários públicos, foi estendido 
o regime de quotas sôbre a arrecadação, de que gozava o pessoal do 
Ministério da Fazenda, lotado em repartições arrecadadoras. 

o regulamento dos serviços da Diretoria do Impôsto de Renda, 
que deveria ser expedido dentro de noventa dias, só baixou, entre
tanto, com o Decreto n.O 699, de 18 de março de 1936. 

Nesse estatuto foi estabelecida a organização, jurisdição e com
petência da Diretoria, os encargos dos órgãos que a compunham 
c as atribni~'ões de seu diretor, chefes de serviços e funcionários. 

É de salientar-se o absoluto conhecimento que o Govêrno tinha 
de que o impôsto a que dava nova organização era incompatível 
com as comuns normas burocráticas, pois, conforme justificava o 
Decreto n.O 699, em seus considerandos, "a execução dos serviços do 
impôsto de renda deve subordinar-se a normas especiais, que lhe 
assegurem eficiência e contrôle de fiscalização", impondo "a ampli
tude dessas normas" a expedição do regulamento então baixado, 
que se destinava a assegurar normal arrecadação do tributo. 

Foi também no ano de 1936 que a Lei n.O 183, de 13 de ja
neiro, alterou a tabela progressiva do impõsto complementar, ele
vando a taxa máxima para 18%, sôbre os rendimentos superiores 
a 500:000$000. Determinou a mesma lei que as sociedades em nome 
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coletivo, as de capital e indústria, as em comandita e as firmas 
individuais, cujo capital excedesse de 50:000$000, ou cujas vendas 
mercantis passassem de 300:000$000, ficavam obrigadas a pagar o 
impôsto pelo lucro líquido de balanço. Dêsse modo reduziu-se de 
muito o número de firmas e sociedades que, injustificàveImente, ti
nham o direito de optar pelo volume de negócios, deixando de con
tribuir de acôrdo com a sua verdadeira aptidão. 

No ano seguinte, a Lei n.O 389, de 6 de fevereiro, dirimindo, 
de vez, grandes dúvidas de interpretação, estabeleceu que os rendi
mentos de corretagem de qualquer natureza, equiparados até então, 
em certos casos, a atos de comércio, ficavam sujeitos unicamente ao 
impôsto proporcional de 2%, além do complementar progressivo. 
Passaram assim os corretores a fazer apenas declaração de pessoa 
física, com os seus rendimentos classificados na 4.a categoria. 

Só em 1939, com o Decreto-Lei n.O 1.168, de 22 de março, é 
que alterações mais profundas foram, de nôvo, introduzidas no re
gulamento vigente. O prazo de entrega de declarações que anterior
mente terminava em 30 de junho foi reduzido para 30 de abril, o 
mesmo acontecendo com o prazo para a cobrança do impôsto que, 
de 1.0 de setembro, passou para 1.0 de agôsto, com grande vantagem 
do processamento dos trabalhos de revisão e arrecadação. 

Estabeleceu normas êsse Decreto para que as firmas e sociedades, 
que não tivessem direito de opção, passassem a apresentar suas de
clarações instruídas sempre com balanço encerrado no ato anterior 
ao exercício financeiro em que o impôs to é devido. Deu nova 
forma, sem dúvida mais humana e eqüitativa, ao lançamento ex 
officio por falta de declaração, de modo que o indivíduo faltoso, 
se a sua renda não atingisse o mínimo tributável, não mais per
desse, como anteriormente, o direito a tôdas as deduções. Mas, por 
outro lado, numa justa repressão à fraude, equiparou os casos de 
informação dolosa, para efeito da sanção criminal, ao delito pre
visto no art. 248 da Consolidação das Leis Penais. Para evitar a 
evasão de impôsto, no caso do falecimento do contribuinte, deter
minou que a partilha dos bens não poderia ser homologada sem que 
a Diretoria do Impôsto de Renda declarasse a existência ou não de 
débito em nome do de cujos ou do espólio. Classificou como rendi
mentos da 2.a categoria os prêmios em dinheiro, obtidos em loteria 
ou sorteio de qualquer espécie, sujeitando-os, portanto, ao impôsto 
proporcional de 8%, descontado pela fonte pagadora. Medida de 
alto alcance e que sanou os conflitos que a todo o momento surgiam 
entre os contribuintes e o fisco, foi a revogação do art ~ 17 do CÓ: 
digo Comercial, para que os peritos e funcionários do Impôsto de 
Renda, mediante ordem escrita do diretor da repartição e dos chefes' 
çle Sec~ões nos Estados, pudessem proceder a exame na escrituração 



mercantil das firmas e sociedades, para verificarem a exatidão de 
suas declarações e balanços. 

A Constit.uição de 16 de junho de 1934 determinara que à 
União competia, privativamente, decretar "impostos de renda e 
proventos de qualquer natureza, excetuada a renda cedular de imó
veis". Assim, o impôs to proporcional de 6% que vinha sendo co
brado sôbre os aluguéis de prédios deixou de existir a partir daquela 
data. Mas a Carta Magna, de II de novembro de 1937, aboliu- tal 
exceção, motivo por que o Decreto-Lei n,O 1.168 restabeleceu a taxa 
cedu1ar sôbre o rendimento de imóveis, não mais de G%, mas ape
nas de 3%. 

Foi ainda o mesmo Decreto-Lei que sujeitou os juros de apôlices 
da dívida pública, qualquer que fôsse a data de sua emissão, salvo 
expressa concessão em lei de imunidade fiscal, ao impôsto propor
cional de 4%, no caso de títulos aO portador, e de 3%, no caso de 
títulos nominativos. E mais uma vez modificou, para maior regula
ridade das taxas, a tabela do impôs to complementar progressivo, 
cabendo acentuar que o mínimo de subsistência foi elevado para 
] 2:000$000 . 

Instituiu, também, o Decreto-Lei n.o 1.168 o serviço perma
nente de fiscalização em todo o território nacional, a cargo de um 
corpo de peritos contadores, para o que criou carreira própria, com 
cem técnicos distribuídos em várias classes. 

Infelizmente, incorporada logo depois, pelo Decreto n.O 1.568, 
de 6 de setembro de 1939, essa carreira à de Contador do Quadro I 
do Ministério da Fazenda, dos candidatos aproveitados em concurso 
poucos foram os designados para servirem na Diretoria do Impôsto 
de Renda. 

Foram estas. em largos traços, algumas das leis que, no período 
de 1930 a 1940, procuraram aperfeiçoar a aplicação do impôsto 
de renda, que está longe. entretanto, de ocupar o lugar que lhe 
compete no quadro da tributação brasileira. Outras houve que di
reta ou indiretamente o afetaram, não se lhes fazendo aqui referên
cia para não tornar mais longa esta exposição. 

Várias vêzes se tentou, no mesmo período, abalar o sistema em 
seus princípios fundamentais, esquecidos os interessados de que a 
"concepção do impôsto sôbre a renda não se compadece com a isen
ção de classes", pois "tôdas elas, salvo nos graus mínimos apenas 
correspondentes aos mais restritos meios de subsistência, devem 
abranger-se no domínio dessa contribuição". 6 

6) Ruy Barbosa - Relatório do Ministério da Fazenda - 1891. 



Emprêsas exploradoras de serviços públicos, jornalistas, profes
sôres, fundonários públicos, todos tinham suas razões, fruto de ver
dadeiros malabarismos de raciocínio, para se julgarem isentos do im
pôsto de renda. 

E êsse movimento tomou tal amplitude que era com grande 
alarme que Celso de Abreu Barreto escrevia em junho de 1936: 

"Se providências imediatas não forem tomadas para preser
var o pouco que possuímos no nosso defeituosíssimo sistema 
fiscal, com relativa organização, da incursão de curiosos e. opor
tunistas, o impôsto de renda, que é a forma mais justa e equâ
nime da captação de meios para o Estado, se transformará no 
Brasil em um desprezível veículo de iniqüidade fiscal. Porque, 
dada a feição especial do tributo, tão a miúde esquecida, êle 
só é justo e só desempenha na sociedade a sua verdadeira fina. 
lidade - que é restabelecer o equilíbrio no direito de gravar, 
sempre tão sacrificado pelos impostos indiretos - quando é 
GERAL e atende à capacidade tributária de cada um." 7 

Mas, felizmente, essas tentativas demolidoras de um tributo 
como o de renda, de tão grande repercussão social e econômica, sem
pre encontraram a necessária repulsa do Govêrno, na salvaguarda 
do interêsse nacional. 

De ontro modo não seria possível a êsse impôsto o invulgar 
desenvolvimento que sua arrecad'lção teve, a qual, apenas de 
54.551:274$817 em 1930, atingiu a 402.281:183$600, no ano de 1940. 

7) Revista Paulista de Contabilidade. 



CAPiTULO II 

De 1941 a 1963 

REFORMULAÇOES: EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO 

1. A Reforma Administrativa de 1942 - Reforçamento 
e descentralização 

Esta resenha da evolução do impôsto de renda evidencia que o 
tributo sofreu, no decorrer dos anos, sucessivas reformas, destinadas 
a ajustá-lo às condições do País, quer do ponto de vista econômico, 
quer do ponto de vista social. Cumpre reconhecer, entretanto, que 
as alterações por que o impôs to veio passando, ora para reforçar 
os princípios básicos do tributo, dos quais se destaca o da genera
lidade, ora para criar barreiras contra a evasão e a fraude, nem 
sempre foram lastreadas por medidas que efetivamente fortalecessem 
o sistema administrativo correspondente. Era natural, assim, que 
os serviços de lançamento, cobrança, fiscalização, liquidação e outros 
se executassem em tôdas as unidades da Federação com deficiência, 
mais em alguns Estados, menos em outros, impedindo, não obstante 
os esforços dos responsáveis por sua administração, que o impôsto 
de renda ~e desenvolvesse em harmonia com as condições econômi
cas das diferentes regiões do País. 

A partir de 1940, com o agravamento da crise financeira deter
minado pela Segunda Guerra Mundial que, em seu segundo ano, 
já projetava reflexos danosos no comércio internacional do Brasil, 
afetando o rendimento rios impostos aduaneiros, viu-se forçado o 
Govêrno a voltar novamente as vistas para o impôsto de renda, cuja 
comprovada maleabilidade se prestava à obtenção de maiores re
cursos. 
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Mas, desta vez, o Govêrno adotou a política de introduzir mo
dificações na lei e cuidar, ao mesmo tempo, da melhoria do meca
nismo administrativo. Daí haver sido criada, pelo Decreto Lei n.O 
2.027, de 21 de fevereiro de 1940, posteriormente ampliada pelo de 
n.O 2.455, de 26 de julho do mesmo ano, a Comissão de Reorganiza
ção dos Serviços da Diretoria do Impôsto de Renda. Competia-lhe 
elaborar os respectivos projetos de lei, o regulamento e regimento 
da nova repartição, bem como promover a sua instalação e pô-Ia em 
funcionamento. 

A Comissão atacou o problema em conjunto, examinou-lhe to
dos os aspectos, não poupando esforços no sentido de dar ao País 
um sistema de impôsto de renda que atendesse, mais e mais, aos 
ditames modernos da técnica e aos princípios da justiça fiscal. 

Aos olhos da Comissão impunha-se, inicialmente, a consolida
ção dos dispositivos atinentes ao tributo que figuravam fragmentària
mente em várias leis e regulamentos. Ao mesmo tempo em que 
realizava êsse trabalho de ordenamento, procurava a Comissão dar 
forma racional ao texto básico do impôsto de renda, escoimando-o 
de normas obsoletas e adicionando-lhe novos dispositivos, alguns dos 
quais inspirados pela legislação alienígena, sem contudo, alterar as 
linhas mestras do sistema. 

As modificações assim elaboradas e finalmente adotadas pas
saram a chamar-se, nos meios oficiais do Ministério da Fazenda, Re
forma Administrativa de 1942. Apesar dessa denominação, que in
cute a idéia de limitação, abrangeu também vários aspectos fiscais, 
constituindo, por isso, um dos episódios mais avançados da histó
ria do impôsto de renda no Brasil. 

o diploma legal que veiculou a reforma fiscal propriamente dita 
foi o Decreto-Lei n. o 4. 178, de 13 de março de 1942. 

Além da sistematização da matéria, esmerou-se o nôvo diploma 
legal no capítulo da fiscalização, obrigando, entre outras medidas, 
determinados órgãos ao fornecimento de valiosos elementos cadas
trais, e impondo a prova de quitação do impôs to de renda como 
condição indispensável para a realização de certos atos ou transa
ções pelas pessoas físicas ou jurídicas. Assim, a partir daquela data, 
por exemplo, ninguém mais pôde viajar para o exterior sem fazer 
prova de estar em situação regular perante o tributo. 

Outra inovação de alcance, introduzida pelo mesmo decreto-Iei, 
foi obrigar os contribuintes a informarem em fichas individuais. 
prontas para entrar no cadastro das repartições, os rendimentos 
pagos ou creditados a terceiros, informações essas prestadas, pelo re-
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g.ime anterior, nas declarações de rendimentos ou em longas rela
ções, nos casos de entidades comerciais. 

Mas o característico principal de reforma de tal vulto, numa 
ocasião de prementes dificuldades financeiras, foi, sem dúvida, o 
fato de nenhum aumento de taxas haver sido levado a efeito. É 
que a chamada Reforma Administrativa de 1942 era altamente pro
missora, pela sua extensão e profundidade. 

E~tudadas as condições geográficas e econômic::\s do país, sus
tentou a citada Comissão de Reorganização que só através da des
centralização intensa dos serviços, a exemplo do que já vinham fa
zendo, com ótimos resultados, os Estados Unidos da América, seria 
possível estabelecer métodos racionais de trabalho, que permitissem, 
sobretudo, fiscalização eficiente e contrôle seguro de um elemento 
tão variável como é o rendimento. E a própria experiência indí
gena já havia revelado que quanto mais reduzido o âmbito de ação 
do órgão fiscal mais eficiente e significativo é o seu trabalho, por
quanto, dentro dos limites que lhe são estabelecidos, pode êle ave
riguar as circunstâncias do aumento ou decréscimo da renda dos 
contribuintes mais importantes sob sua jurisdição, graças a cadas
tros locais mais perfeitos, continuamente atualizados. 

Mas, se por um lado ficou irrefutàvelmente demonstrado que 
a descentralização dos serviços era o que melhor atendia ao cará
ter do tributo, por outro se verificou que se impunha uma direção 
única e centralizada, que coordenasse e superintendes~e tôdas as 
atividades exercidas pelos órgãos do impôsto de renda no País. 

Ao propor a nova organização para o impôsto de renda, que foi 
aprovada pelo Decreto-Lei n.O 4.042, de 22 de janeiro de 1942, a 
Comissão encarregada dos respectivos estudos julgava que, instaladas 
as Delegacias Seccionais, ampliadas as Regionais e organizada a Di
visão (sede), como previa o plano apresentado, a arrecadação do 
tributo teria tôdas as probabilidades de oferecer, logo de início, 
aumento superior a Cr$ 200.000.000,00. 

Mas, embora os novos órgãos não estivessem ainda devidamente 
aparelhados, o aumento de arrecadação, no primeiro ano da refor
ma, foi muito superior ao previsto, uma vez que ao total de Cr$ 
531.104.730,40, arrecadado no exercício de 1941, contrapôs-se o de 
Cr$ 983.020.066,10, arrecadado no exercício de 1942· A percenta
gem de aumento da arrecadação foi, assim, de 84,15%. 

E é importante notar que o impôsto de renda, não obstante 
o seu firme crescimento, era largamente suplantado, até então, pelas 
demais figuras, de caráter indireto, do sistema tributário nacional. 
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Entretanto. em 1942, quando a sua arrecadação quase duplicou. co
mo vimos, a do exercicio anterior, a sua percentagem na Receita 
Ordinária da União foi de 22,8% excedida apenas pelo impõsto 
de consumo, que contribuiu com 28,7%. 

Em 1943, porém, quando a Reforma Administrativa de 1942 
estava em pleno vigor, com a instalação da maioria das Delegacias 
Seccionais, o impôsto de renda atinge, finalmente, a predominância 
sôbre as demais fontes de receita federal, com a e~evada arrecadação 
de Cr$ 1. 567.384.957,30. que correspondia a 28.9% dos créditos 
ordinários da União. E, releva considerar, foi neste ano que tôdas 
as repartições do impôs to de renda tiveram seus encargos grande
mente aumentados com o lançamento e cobrança da subscrição com
pulsória de "Obrigações de Guerra", instituída pelo Decreto-Lei n.O 
4.789, de 5 de outubro de 1942. 

Como foi dito, a Reforma Administrativa de 1912, acompanha
da de importante reforma fiscal, quando a legislação do tributo, 
consolidada num só texto, passou por cuidadosa revisão, constituiu 
um dos pas.sos mais avançados para o progresso do impôs to de renda 
no Brasil. Deu-se, então, a exemplo, aliás, do que se verificava em 
países de maior experiência no trato desta fonte de receita, parti
cular ênfase ao processo de descentralização administrativa, dissemi
nando os órgãos de execução pelas regiões mais desenvolvidas do 
território nacional. Procurou-se aproximar, assim, o fisco dos con
tribuintes e de suas fontes de rendimento, permitindo a êstes melhor 
conhecimento de suas obrigações fiscais, e àquele ação direta no 
desempenho de suas funções especificas de lançamento, contrôle e 
fiscalização. 

A entrada do Brasil na guerra criou-lhe sérios compromissos, 
que demandavam urgente fortalecimento do Erário. Apesar dos vul
tosos cabedais produzidos pela subscrição compulsória de "Obriga
ções de Guerra", bem wmo pela subscrição voluntária dos mesmos 
títulos, a situação financeira da Fazenda Pública era realmente pre
cária em face dos encargos de natureza bélica. 

2. O advento do impôsto sôbre lucros 
extraordinários e lucros imobiliários 

Era tal a premência de recursos do Tesouro, agravada sobretudo 
pela queda da arrecadação dos direitos aduaneiros, em virtude da 
quase paralisação das linhas de comércio internacional. causada pela 
guerra. que em breve novas alterações foram introduzidas na legis
lação do impõsto de renda, com vistas especialmente ao acréscimo 
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da receita tributária. Daí o fiecreto-Lei. n.O 5.844, de 23 de setembro 
de 1943, cujos dispositivos entraram em vigor em 1.0 de janeiro de 
1944. E a 24 de janeiro de 1944, também foram baixados' os De
cretos-Leis n.os 6·224 e 6.225, o primeiro dos quais criava o impôs to 
sôbre lucros extraordinários, enquanto o segundo instituía os "certi
ficados de equipamento" e os "depósitos de garantia". Com essas 
medidas pretendia o Govêrno, principalmente, absorver o excesso 
do poder aquisitivo do povo, proporcionado pela guerra, destinan
do-o ao desenvolvimento econômico do País e estabilidade financeira 
da União. 

A estrutura da Divisão do Impôsto de Renda continuava a ser 
a que lhe fôra dada pelo Decreto-Lei n.O 4.042, de 22 de janeiro 
de 1942, alterada apenas pelo Decreto-Lei n.o 6.457, de 2 de maio 
de 1944, que instituiu naquela Divisão e em suas Delegacias órgãos 
próprios para a aplicação do então recém-criado impôsto sôbre lu
cros extraordinários. 

o impôsto sôbre lucros extraordinários foi substituído em 1946 
pelo impôsto adicional de renda, nos têrmos do Decreto-Lei n.O 
9.159, de 10 de abril, o qual disciplinou a distribuição de lucros 
das pessoas jurídicas e estabeleceu a obrigatoriedade de depósitos 
bloqueados na Superintendência da Moeda e do Crédito. E, no 
mesmo ano, o Decreto-Lei n.O 9.330, de 10 de junho, instituiu a tri
butação dos lucros apurados pelas pessoas físicas na venda de imó
veis, tributação essa que, não obstante a dificuldade dos meios de 
contrôle, viria a tornar-se altamente produtiva para o Tesouro Na
cional, dada a especulação deflagrada no setor imobiliário, nos anos 
imediatos ao término da guerra. 

Muitas foram, ainda, as modificações introduzidas no impôs lO 

de renda de março de 1942 a setembro de 1946, quando o País entrou 
em regime constitucional, pois anda por volta de vinte o número de 
decretos-leis que afetaram, naquele período, a legislação do mesmo 
tributo. 

E, aliás, não menor é o número de leis votadas, desde então, 
pelo Congresso Nacional, alterando, e algumas profundamente, a 
aplicação do impôs to de renda, que chegou, nos exercícios financei
ros de 1950 a 1956, a constituir a mais importante fonte de receita 
orçamentária, pois sua arrecadação excedeu, nesses anos, a do pró
prio impôs to de consumo. 

A primeira dessas leis foi a de n.O 154, de 25 de novembro 
de 1947, que modificou, de forma ampla, a tributação não só das 
pessoas físicas como das pessoas jurídicas, revogando, inclusive, o 
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impôsto adicional sóbre lucros excessivos, o qual vma a ser resta
belecido, em outras bases, pela Lei n.O 2.862, de 4 de setembro 
de 1956. 

3. Aumento do capital das emprêsas mediante correção 
monetária do ativo imobilizado ou aproveitamento 
de reservas 

À Lei n.O 154, acima citada, seguiu-se, em ordem de importân
cia, a Lei n.O 1.474, de 26 de novembro de 1951, que entre outras 
medidas, permitiu às sociedades comerciais em geral o aumento de 
seu capital, quer mediante o aproveitamento de reservas acumula
das até 31 de dezembro de 1951, quer através da reavaliação do 
ativo imobilizado adquirido até 31 de dezembro de 1946, segundo 
coeficientes estabelecidos em função da depreciação da moeda; no 
primeiro caso seria recolhido o impôs to de 15% sôbre o valor do 
aumento uo capital, em 12 prestações mensais, e, no segundo, o de 
10%, em 24 prestações também mensais, sem outro qualquer ônus, 
em ambas as hipóteses, para os respectivos sócios ou acionistas. 

4. Empréstimo compulsório para o desenvolvimento econômico 

Instituiu, ainda, a Lei n.O 1.474 um adicional a ser cobrado de 
1952 a 1956, como empréstimo compulsório, tanto das pessoas físicas 
quanto das pessoas jurídicas, o qual, nos têrmos do próprio diploma 
legal, se destinava à constituição de um fundo especial, com perso
nalidade contábil, a ser aplicado na execução do programa de rea
parelhamento de portos e ferrovias, aumento da capacidade de ar
mazenamento, frigoríficos e matadouros, elevação do potencial de 
energia elétrica e desenvolvimento de indústrias básicas e de agri
cultura. Delineava-se, assim, a criação do Banco Nacional do De
senvolvimento Econômico (BNDE), concretizada com a Lei n.O 
1.628, de 20 de junho de 19~2, a cujas atividades ficou desde então 
vinculado, como fonte captora de recursos, o impôsto de renda. 

5. A retenção na fonte do impôsto sôbre 
rendimento do trabalho assalariado 

Com a Lei n.O 2.354, de 29 de novembro de 1954, que novas 
alterações .introduziu na legislação do tributo, foi adotado, por pro
posta do Govêrno, o sistema de desconto na fonte do impôsto inci
dente sôbre os rendimentos do trabalho assalariado. Era, aliás, a 
segunda vez que o Poder Executivo propunha essa medida ao Con
gresso Nacional. E várias normas foram baixadas, também, discipli
nadoras dos trabalhos de fiscalização externa. 
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6. Novas medidas de cardter fiscal e de alcance econômico 

Ao restabelecer a tributação dos lucros excessivos das pessoas 
jurídicas, a Lei n.O 2.862, de 4 de setembro de 1956, permitiu àque
les contribuintes, a exemplo do que fizera a Lei n.O 1.474, de no
vembro de 1951, a elevação de seu capital mediante a reavaliação 
do ativo imobilizado, adquirido até 31 de dezembro de 1950, bem 
como a incorporação de reservas livres constituídas até 31 de dezem
bro de 1955. O aumento de capital, proveniente da reavaliação do 
ativo, de acôrdo com os índices baixados, ficava sujeito ao irilpôsto 
de 10%, e o realizado com aproveitamento de reservas incorria no 
impôsto de 12%, alíquotas essas cobradas, respectivamente, em 36 
e 30 prestações mensais, sem outro qualquer ônus para os sócios 
ou acionistas das emprêsas interessadas. 

Coube à Lei n.O 2.973, de 26 de novembro de 1956, prorrogar 
as medidas relacionadas com o plano de reaparelhamento e fomento 
da economia nacional, previstas na Lei n.O 1.474, citada, que ins
tituíra um empréstimo compulsório baseado no impôs to de renda, 
e na Lei n.O 1.628, de 20 de junho de 1952, que criara o Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico. A Lei n.O 2.973 conce
deu, aliás, isenção por dez anos, não só do impôsto de consumo, 
como do impôsto de renda, às indústrias de extração de óleo de 
babaçu e oiticica e de cêra de carnaúba, beneficiamento e tecelagem 
de caroá, agave, fertilizantes, celulose, álcalis, beneficiamento de mi
nérios e fibras nativas, que se instalassem nas regiões Norte e Nor
deste do País. 

Uma das mais importantes reformas das até então realizadas, 
a qual alterou amplamente a legislação do impôs to de renda, não 
só em relação às pessoas físicas como às jurídicas, inclusive na parte 
relativa à retenção na fonte, foi levada a efeito com a Lei n.O 3.470, 
de 28 de novembro de 1958· Entre outras providências, esta Lei insti
tuiu, em caráter permanente, a faculdade de as pessoas jurídicas ele
varem o 1>eu capital, seja mediante o aproveitamento de reservas e 
lucros suspensos, seja mediante a correção do valor original dos bens 
de seu ativo imobilizado, de acôrdo com os coeficientes expedidos, 
cada dois anos, pelo Conselho Nacional de Economia; no primeiro 
caso o impôsto era de 15%, pagável em 10 quotas mensais, e, no 
segundo, de 10%, pagável em 12 quotas mensais, ficando, em am
bas as hipóteses, os sócios ou acionistas das respectivas pessoas jurí
dicas isentos do pagamento de qualquer tributo sôbre o valor das 
ações novas ou bonificações recebidas em conseqüência daqueles au
mentos de capital. 

A Lei n.O 3.470 modificou, ainda, as normas de tributação do 
lucro apurado pelas pessoas físicas na venda de propriedades imo
l?iIiári~si jntroduúu nOVíls cliretrizes para a concessão de determi-
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nadas deduções e abatimentos das pessoas físicas; ampliou o sistema 
de isenção de certas indústrias estabelecidas ou a estabelecerem-se 
no Norte e no Nordeste do País; disciplinou a dedução das quan
tias devidas a títulos de royalties; bem como a tributação dos lucros 
havidos na exploração de películas cinematográficas; estabeleceu no
vas bases para a apuração dos lucros excessivos das pessoas jurídi
cas, dando a estas, quando sujeitas ao pagamento de tributo, a fa
culdade da constituição de "Depósitos para Investimentos", em im
portância igual ao impôsto devido, acrescida de 50%; e, finalmente, 
ao mesmo tempo em que instituiu diversas medidas de contrôle, a 
Lei n.O 3.470 criou no Quadro Permanente do Ministério da Fa
zenda a carreira dos Agentes Fiscais do Impôsto de Renda, respon
sáveis pela fiscalização externa do tributo. 

Cumpre citar a seguir, não obstante outras leis tivessem inter
ferido antes na aplicação do impôsto de renda, a Lei n.O 3.898, de 
19 de maio de 1961, que tornou pràticamente móvel o mínimo de 
isenção das pessoas físicas. Realmente, êste diploma legal mandou 
reajustar, em cada exercício, não só aquêle limite como os abati
mentos relativos aos encargos de família, com base no salário-mí~ 
nimo mensal decretado de conformidade com o disposto no artigo 
81 da Consolidação das Leis do Trabalho, o que implicava também 
na alteração da tabela do impôsto complementar progressivo. 

Ao instituir a Superintendência do Desenvolvimento do Nor
deste (SUDENE), a Lei n.O 3.692, de 12 de dezembro de 1959, a 
exemplo do que fizera a citada Lei n.O 3.470, de novembro de 1958, 
ampliou o campo de isenção das indústrias localizadas no Norte 
e no Nordeste do País, inclusive Sergipe e Bahia. Esta isenção res
tringia-se, naturalmente, às indústrias que a legislação especificava. 
Mas ao aprovar o Plano Diretor da SUDENE para o ano de 1961, 
a Lei n.O 3.995, de 14 de dezembro, em seu art. 34, facultou, indis
tintamente, às pessoas jurídicas com 100% de capital nacional a de
dução de 50% do impôs to de renda a que estivessem sujeitas, para 
aplicação ou reinvestimento em indústria considerada por aquela 
entidade de interêsse para o desenvolvimento do Nordeste. E a Lei 
N.O 4.069-B, de 12 de junho de 1962, assegurou, por sua vez, 
isenção do impôs to de renda às indústrias de beneficiamento e de 
artefatos de borracha, e às de beneficiamento e tecelagem de juta, 
localizadas na Amazônia. 

7. A exigência da declaração de bens e outras alterações 

Em 11 de junho de 1962, o Congresso Nacional introduziu na 
legislação do impôsto de renda uma das alterações 'mais avançadas 
relativamente a êste tributo, Com efeito, Q artigo 51 da Lei n,o 
4.069 dispôs O seguÍt'lt(!; . 
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"Como parte integrante da declaração de rendimentos 11 
pessoa física apresentará relação pormenorizada, segundo mo
dêlo oficial, dos bens imóveis e móveis que, no pais ou no es
trangeiro, constituem o seu patrimônio e dos seus dependentes, 
no ano-base. 

§ 1.0 A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os 
esclarecimentos que julgar necessários acêrca da origem dos re
cursos e do destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que 
as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição 
do patrimônio. 

§ 2.° Ninguém poderá oferecer bens de qualquer espécie, 
em garantia de empréstimos em Caixa Econômica ou estabele
cimento de crédito, de cujo capital social participe a União, 
o Estado ou o Município, de valôres superiores aos consignados 
na declaração de rendimentos da pessoa física ou na guia de 
retenção na fonte, desde que, nesta última hipótese, comprove 
a propriedade dos títulos ao portador." 

Conseqüentemente, a partir do exercício financeiro de 1963, o 
contribuinte do impôs to de renda ficou obrigado a apresentar, jun
tamente com a declaração anual de rendimentos, uma declaração dos 
respectivos bens. 

o dispositivo legal exige que tal declaração seja exaustiva, com
preendendo desde os bens imóveis, semoventes, depósitos bancários, 
dinheiro em caixa, até móveis, objetos de arte, jóias e livros. Gra
ças a essa inovação revolucionária, o atual Departamento do Im
pôsto de Renda passou a dispor em seus arquivos de um repositório 
de informações extraordinàriamente valiosas para o contrôle dos con
tribuintes. Quaisquer variações patrimoniais, notadamente os au
mentos, devem manter coerência com os rendimentos declarados. 

Aliás, a Lei n.O 4.069 tornou tributáveis, através de sua inclu
são na declaração de rendimentos, as quantias correspondentes ao 
acréscimo do patrimônio da pessoa física, quando a repartição lan
çadora comprovar não corresponder êsse aumento aos rendimentos 
declarados, salvo se fôr demonstrado que aquêle acréscimo patrimo
nial teve origem em rendimentos não sujeitos ao impôsto. 

Por outro lado, a omissão de bens na lista inicial acarretará 
para os contribuintes que porventura hajam utilizado êsse recurso 
os maiores inconvenientes futuros, máxime nos casos de sucessão 
por herança. É evidente que não podem figurar em inventário 
quaisquer bens que não hajam sido declarados. Se isto ocorrer, está 
o Pepartamento do Impôsto de Renda armado de oportunidade 
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para reaver a parte sonegada, aSSIm como para impor as penas 
da lei. 

Em relação a esta nova eXIgencia da legislação do impôsto de 
renda, cumpre acentuar que a reação do contribuinte brasileiro foi 
mais de aceitação do que de hostilidade. Houve queixas e críticas. 
- mas, formuladas por peql1ena minoria. Todos cumpriram como 
quiseram, ou como interpretaram, a nova exigência. 

Especialistas em tributação de outros países têm· se referido, 
com freqüência, ~I boa disposição do contribuinte brasileiro. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, informações sôbre os bens privados 
dos indivíduos são consideradas indevassáveis. Dificilmente o Con
gresso Americano se disporia a votar um dispositivo semelhante ao 
da Lei brasileira n.O 4.069. 

É de se notar, ainda, que, ao fixar novos valôres para os ven
cimentos dos servidores da União, a Lei n.O 4.069 instituiu um 
"Empréstimo Público de Emergência", de caráter compulsório, a 
ser cobrado no exercício financeiro de 1962, dentro dos limites es
tabelecidos. com base no impôsto de renda devido pelas pessoas 
físicas e jurídicas ou na fonte. Aos títulos decorrentes dêste emprés
timo foi dado poder Jiberatório para pagamento do impôsto de 
renda, a panir do exerdcio de 1964, inclusive. 

8. A revisão de 1962 

Nova e importante reforma do impôsto de renda foi aprovada 
com a Lei n.O 4.154, de 28 de novembro de 1962, que alterou, inclu
sive, normas tradicionais da aplicação do tributo, principalmente 
no capítulo de retenção na fonte, qúe teve seu âmbito largamente 
ampliado. Vencendo discussões que há anos se prolongavam no 
Congresso Nacional, instituiu esta lei a obrigatoriedade da identi
ficação dos possuidores de ações ao portador, cujos dividendos, apó~ 
o competente desconto na fonte, deveriam ser incluídos nas decla
rações de rendimentos das pessoas físicas, para a incidência do im
pôsto complementar, sal\'0 se o interessado se conformasse, para 
manter o anonimato, com o pagamento da taxa de 45% mais o~ 
adicionais então vigentes. 

Entre as novas incidências estabelecidas pela Lei n.O 4.154, 
ressalta a cobrança do impôs to de 15% 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 debên
turesou obrigações ao portador, letras de câmbio ou outros títulos 
de crédito, rendimento êste que ~té então escapava, pràticamente. 
da aplicação dQ tril)lHo~ , , 



No ano de 1963, cabe assinalar a Lei n.O 4.216, de 6 de maio, 
que facultou às pessoas jurídicas de capital 100% nacional efetua
rem a dedução até 50% do impôs to de renda a que estivessem su
jeitas, para reinvestimento ou aplicação em indústria considerada 
pela Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Ama-

. zônia (SPVEA) de interêsse para o desenvolvimento daquela região. 

E, no mesmo ano, a Lei n.O 4.242, de 17 de julho, que fixou 
novos valôres para os vencimentos dos servidores do Poder Executi
vo, criou, para vigorar nos exercícios de 1963 a 1965, um emprésti
mo compulsório, que atingiu as pessoas físicas e jurídicas beneficiá
rias de determinados rendimentos sujeitos à incidência do impôs to 
na fonte e as pessoas físicas obrigadas à declaração anual de rendi
mentos. E esta Lei é que definiu o deságio para efeito de cobrança 
do impôsto instituído sôbre aquêle rendimento pela Lei n.O 4.154, 
de 28 de novembro de 1962, a que acima fizemos referência. 



CAPÍTULO lU 

1964 - 1965 

o PROGRAMA DE AÇÃO ECONôMICA E A 
REFORMA TRIBUTÁRIA 

1 . Prioridade do impôsto de renda 

Como primeiro passo da grande reforma tributária preconizada 
para o equilíbrio das finanças e desenvolvimento da economia na
cional, dentro do Programa de Ação Econômica traçado pela Alta 
Administração do País, foi baixada a Lei n.O 4.357, de 16 de julho 
de 1964, que autorizou a emissão de Obrigações Reajustáveis do Te
souro e alterou a legislação do impôs to de renda. 

Além de procurar obter recursos adicionais não inflacionários 
para a cobertura do delicit da União, o projeto governamental, de 
que decorreu a Lei n.O 4.357, tinha especificamente em mira, através 
do aprimoramento das áreas de incidência, aliviar as injustiças da 
tributação sôbre lucros ilusórios e estimular a formação de poupan
ças individuais. 

Dentre as medidas destinadas a alcançar tais objetivos e que 
interferiram profundamente na aplicação do impôs to de renda, cabe 
ressaltar: a) obrigatoriedade, para as pessoas jurídicas, da consti
tuição de um "Fundo de Indenizações Trabalhis.tas", cujos recursos 
serão compulsoriamente aplicados na aquisição de Obrigações do 
Tesouro; b) correção monetária obrigatória dos bens do ativo 
imobilizado das emprêsas, segundo coeficientes fixados anualmente 
pelo Conselho Nacional de Economia, e conseqüente aumento de 
çapital, sujeÍtQao impôs to de 5%, pagável em prestações mensais, 



do qual ficarà dispensado o contribuinte se adquirir, em dôbro, 
Obrigações do Tesouro; c) cálculo das quotas de depreciação ou 
amortização, nos exercícios de 1965 e 1966, à razão de 50% e 70%, 
respectivamente, do valor da correção monetária dos bens móveis; 
d) correção monetária do custo do imóvel, para apuração do lucro 
das pessoas físicas na venda de propriedades imobiliárias, mediante 
o pagamento do impôs to de 5% sôbre a diferença entre aquêle custo 
corrigido monetàriamente, e o valor da alienação, facultada ao 
vendedor a aquisição, em dôbro, de Obrigações do Tesouro; 
e) correção monetária dos débitos fiscais não liquidados no tri
mestre civil em que deveriam ter sido pagos, de acôrdo com os coe
ficientes de atualização publicados trimestralmente pelo Conselho 
Nacional de Economia; f) majoração, para 60%, da taxa sôbre os 
rendimentos de títulos ao portador, cujos proprietários deixem de 
identificar-se; g) impedimento às pessoas jurídicas, enquanto em 
débito não garantido por falta de recolhimento de impôsto no pra
zo legal, de distribuir quaisquer bonificações a seus acionisti!s e de 
dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou cotistas, bem 
como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais 
ou consultivos; h) configuração do crime de apropriação indébita, 
no caso do não recolhimento, dentro de noventa dias do término 
dos prazos legais, das importâncias do impõsto de renda, seus adi
cionais e empréstimos compulsórios, descontados pelas fontes paga
doras de 1 endimentos; i) faculdade às pessoas jurídicas de abate
rem, para GiIclllo do impôs to adicional de renda sôbre os lucros em 
relação ao capital e às reservas, a importância correspondente à 
manutenção do capital de giro próprio; j) inclusão entre os aba
timentos da renda bruta, nas declarações de rendimentos das pessoas 
físicas, do,; seguintes investimentos: 20% das quantias aplicada~ na 
aquisição de títulos nominativos da dívida pública federal;· 15<:,'~ 
das quantias aplicadas em dinheiro na subscrição de ações nomina
tivas para aumento de capital das sociedades anônimas, cujas açôes, 
desde que nominativas, tenham sido negociadas pelo menos uma 
vez em cada mês, em qualquer das Bôlsas de Valôres existentes no 
País; 15% das quantias aplicadas em depósitos, letras hipotecárias 
ou de outra forma, exclusivamente destinadas ao financiamento da 
construção de habitações populares, segundo plano aprovado pelo 
.Ministro da Fazenda; quantias aplicadas, em dinheiro, na subscri
ção de ações nominativas de emprêsas industriais ou agrícolas, con
sideradas de interêsse para o desenvolvimento econômico do Nor
deste ou da Amazônia. O valor destas aplicações, acrescido de deter
minados abatimentos a que também têm direito as pessoas físicas, 
não poderia, entretanto, exceder de 40% da renda bruta. 

A Lei n.O 4.357 revogou, ainda, os adicionais de proteção à 
família, criados pelo Decreto-Lei n.O 3·200, de ]9 de abril de 1941, 
os. quais, sem produzirem receita apreciável para os fins a que se 



destinavam, constituíam sério elemento de perturbação na cobrança 
do impôs to de renda das pessoas físicas, a que estavam vinculados. 

2.. O impôsto de renda e a reforma agrária 

A Lei n.O 4.504, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sôble 
o Estatuto da Terra, configurou o impôsto de renda como um dos 
instrumentos de que o Poder Público se utilizará para incentivar 
a política de desenvolvimento rural. 

Nesse sentido, estabelece aquelã lei novas diretrizes para a de
terminação do rendimento tributável da exploração agrícola ou 
pastoril, das indústrias extrativas, vegetal e animal, e da transfor
mação de produtos agrícolas e pecuários feita pelo próprio agricultor 
ou criador, com matéria-prima da propriedade explorada. 

E a regulamentação posterior do Capítulo I do Título IH da 
Lei n.O 4.504, pelo Decreto n.O 56.792, de 26 de agôsto de 1965, 
fixou estreita associação entre o Estatuto da Terra e a legislação 
do impôsto de renda, para alcance dos fins visados. 

3. Nova revisão do impôsto de renda 

Ampla revisão do impôsto de renda, numa segunda etapa da 
reforma tributária programada pelo Govêrno, foi levada a efeito 
pela Lei n.O 4.506, de 30 de novembro de 1964. 

Mas antes cabe assinalar a extinção, através da Emenda Consti
tidonal n.O 9, de 22 de junho de 1964, do privilégio de isenção do 
impôsto de renda de que gozavam os professôres, autores, jornalis
tas e magistrados, privilégio êsse que desfigurava o princípio de ge
neralidade em que assenta êste tributo. 

As alterações introduzidas na legislação do impôs to de renda 
pela citada Lei n.O 4.506 afetaram não só as pessoas físicas como as 
jurídicas, estendendo-se, também, ao regime de retenção na fonte. 

Das medidas de maior relevância que dizem respeito parti
cularmente às pessoas físicas, cumpre destacar as seguintes: a) am
pliação do incentivo à poupança, através da elevação, para 50%, da 
percentagem em que podem ser enquadradas, como abatimentos da 
renda bruta, as quantias aplicadas nos investimentos de que trata a 
Lei n.O 4.357, de 16/7/1964; b) melhor definição dos rendimentos 
e das deduções com êles relacionadas; c) extinção das taxas cedu
lares, passando os rendimentos, assim, a incorrer apenas no impôs-
to progressivo; d) extensão do sistema de pagamento do tributo 
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na fonte, mediante normas especiais, aos que servem no exterior e 
a~ferem rendimentos por intermédio da Delegacia do Tesouro Brasi
leiro em Nova Iorque ou de qualquer autarquia ou sociedade de eco
nomia mista; e) obrigatoriedade aos que se dedicam à exploração 
agropecuária ou às indústrias extrativas vegetal e animal de mante
rem escrituração em livros legalizados nas repartições fiscais, quando 
sua receita bruta anual ultrapassar de cento e oitenta milhões de 
cruzeiros. 

Quanto à tributação das pessoas jurídicas, grandes foram, tam
bém, as alterações feitas pela Lei n.O 4.506, dentre as quais é inte
ressante mencionar: a) estabelecimento de escala para a apresen
tação das declarações de rendimentos das emprêsas, segundo sua 
constituição jurídica, com expedição das notificações de lançamento 
no ato da entrega; b) tributação mais suave das emprêsas que 
reinvestirem seus lucros ao invés de distribuí-los; c) atenuação do 
ônus fiscal das sociedades anônimas de capital aberto, definidas na 
lei; d) concessão às emprêsas que se dediquem à exploração agrí
cola e pastoril do direito de deduzirem de seu lucro bruto as des
pesas com a conservação e proteção do solo e das águas, o custo do 
plantio de florestas e o gasto com a construção e manutenção de 
escolas primárias e vocacionais, hospitais e ambulatórios para os 
seus empregados; e) caracterização da distribuição disfarçada de 
lucros, sujeitos a tributação especial; f) inclusão das firmas in
dividuais, com receita bruta inferior a cinco milhões de cruzeiros 
por ano, entre as entidades isentas de impôsto; g) conceituação 
como atividades de pessoas jurídicas operações anteriormente clas
sificadas como exercidas por pessoas físicas. 

A Lei n.O 4.506 deu particular ênfase, ainda, à retenção do 
impôsto na fonte, que passou a compreender, também, comissões, 
corretagens, gratificações, honorários ou remunerações de valor ex
cedente de cem mil cruzeiros, auferidos no desempenho de atividades 
autônomas, bem como aluguéis e juros pagos por pessoas jurídicas 
a pessoas físicas, êstes quando superiores, em cada semestre, a quinze 
mil cruzeiros. 

Releva observar, outrossim, que a Lei n.O 4.506 determinou 
que, a partir do exercício financeiro de 1965, os valôres expressos 
em cruzeiros, na legislação do inrpôsto de renda, sejam atualizados 
anualmente em função de coeficientes de correção monetária esta
belecidos pelo Conselho Nacional de Economia, desde que os índices 
gerais de preços se elevem acima de 10% ao ano ou de 15% em 
um triênio. E, ao mesmo tempo, aquêle diploma legal estipulou 
que os valôres até então indicados em salários-mínimos fôssem con
vertidos em cruzeiros, o que veio revogar o sistema instituído pela 
Lei n.O 3.898, de 19 de maio de 1961. 



Medida, ainda, de extraordinária repercussão no futuro do im
pôsto de renda em nosso País, foi a transtonnação, determinada tam
bém pela Lei n9 4.506, da então Divisão da lmpõsto de Ren~a em 
Departamento, com a estrutura que o Poder Executivo lhe atribuísse 
em regimento. 

~. 
A êste assunto voltaremos em capítulo especial da presente ex-

posição. 

4. Estímulos ao aumento da produtividade e 4 
contenção de preços 

Com a alta finalidade de criar estímu~~ ao aumento da produ
tividade e à contenção de. preços, foi baixada a Lei n9 4.663, de 8 
de junho de 1965, regulamentada pelo Decreto n9 56.967, de 1'1 de 
outubro do mesmo ano. 

N a área do impôsto de renda vários são os favores concedidos 
que beneficiarão, no exercício de 1966, as emprêsas que demonstra
rem haver cumprido as normas legais indicativas da estabilização dos 
preços e do desenvolvimento da produção. 

~sses favores são representados não só pela redução do imp&to 
que incide sôbre os lucros das pessoas jurídicas e sôbre a variação da 
coneção monetária do ativo imobilizado, como por tratamento es
pecial para as reservas, inclusive a do capital de giro próprio. Mas, 
por outro lado, as pessoas jurídicas que tenham aumentado seus pre
ços além da percentagem a que se refere aquela Lei, no período nela 
indicado, pagarão o impõsto sôbre seus lucros à razão de 85%, ao in
vés da taxa normal de 28%. 

Como incentivo ainda à expotação, a Lei n9 4.663 autorizou as 
pessoas jurídicas, durante os exercícios de 1966, 1967 e 1968, a dedu
zir do lucro sujeito ao impôsto de renda a parcela correspondente à 
exportação dos produtos manufaturados que, para êsse fim, sejam in
dicados em Resolução da Comissão do Comércio Exterior. E o mesmo 
regime foi estendido à venda no mercado interno de produtos manu
faturados, pelos fabricantes, quando comprovadamente o seu paga
mento se fizer em cruzeiros provenientes da utilização de divisas 
conversíveis resultantes de financiamentos a longo prazo, concedidos 
por instituições financeiras internacionais ou entidades governamen. 
tais estrangeiras. 

Dadas as implicações da Lei n9 4.663 na incidência do impôs to 
de renda, no períodd a que se referem os benefícios fiscais concedi
dos, sérios problemas de contrôle e fiscalização se apresentam, sem 
dúvida, aos órgãos responsáveis ,pela aplicação dêste tributo. 
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. 5. O impu~to di: renda na reforma do mercado de capítais 

. A .Lei n? 4.728, de 14 de julho de. I Y65,. que disciplina o mercado 
de. capitais e estabelece medidas para o seu dcsenvolvllnento, valeu-se. 
lambem, do impôsto de renda para a consecução de seus objetivos 
no campo econômico. 

Como incentivo às sociedades anônimas de capital aberto, excluiu 
da lnbulação na fonte os rendImentos de ações de sociedades anô
mmas daquele tipo, quer nominativas, quer ao portador, desde qu~ 
êste ~e llltlltiliqut. L, no ca~O de não iuentificação, ao passo que os 
<1ivjdelldos distribuídos por outras sociedades passaram a ser tnbuta
dos à razão de 40%, os distnbuídos por sOCledades anônimas de ca~ 
pitai aberto incorrerão na taxa de apenas 25%. 

Dentro, ainda, da política geral de estímulo fiscais à poupança, 
permitiu a Lei n? 4. n~, na apuração da renda líquida das pessoas 
tísicas, o abatimento, nos limites fixados, dos dividendos, bonifica
ções em dinheiro ou outros interêsses distribuídos por sociedades 
anônimas de capital aberto às suas ações nominativas, endossáveis, ou 
ao portador, se o beneficiário se identificar; dos juros recebidos de 
títulOS da dívida pública federal, estadual e municipal, subscritos 
voluntàriamente; dos rendimentos distribuídos pelos fundos em con
clomínio e sociedades de investimentos. E o mesmo tratamento me
recerão, dentro também de certos limites, as importâncias aplicadas 
na subscrição voluntária de obrigações do Tesouro Nacional, de tí
tulos da dívida pública de emissão dos Estados e Municípios e de 
ações nominativas ou nominativas endossáveis de sociedades anôni
mas de capital aberto, bem como as importâncias efetivamente pagas 
para a aquisição de cotas ou certificados de participação de fundos 
em condomínio ou ações de sociedades de investimentos. 

Instituiu, outrossim, o citado diploma legal regime especial 
de tributação de determinadas operações imobiliárias, a fim de 
estimular a· construção civil. 

A Lei n? 4.728 modificou o sistema de tributação do 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, deságio êsse que, 
além de taxado na fonte, à razão de 15%, passará a ser incluído, 
obrigatoriamente, a partir do exercício financeiro de 1968, na de
claração de rendimentos, para a incidência do impôsto progressivo. 

Nos têrmos, finalmente, da Lei que disciplinou o mercado de 
capitais, o impôsto decorrente da atualização monetária dos valô
res dos bens do ativo imobilizado das pessoas jurídicas passou a 
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ser devido simultâneamente tom a correção, permanecendo o re
sultado desta registrado no passivo não exigível, em conta COll1' 

in titulação própria, até a sua aplicação, facultativa, no aumento 
do capital social. 

6. Definição do crime de sonegação fiscal 

A experiência de longos anos havia demonstrado que as multas 
fiscais não representavam obstáculo eficaz para impedir a ação ne
fasta dos fraudadores de impostos. 

Não se justificava, no momento em que o Govêrno se empe
nhava tenazmente no combate à inflação, impondo sacrifícios a 
todos em pról do desenvolvimento econômico do País, que indi
víduos, não raro de elevados recursos e de proeminente posição 
na sociedade, se mantivessem à margem das solicitações do Erário. 

Daí o advento da Lei n 9 4.729, de 14 de julho de 1965, que 
define o crime de sonegação fiscal, sujeitando o infrator à pena 
de detenção de seis meses a dois anos, além da multa pecuniária. 

No caso particular do impôsto de renda, a Lei autorizou o 
lançamento ex ofticio com base na renda presumida, através da 
utilização dos sinais exteriores de riqueza. Trata-se de medida 
de extraordinária eficácia para combate à fraude fiscal, de que~ 
aliás, vinha o Govêrno, de longa data, tentando lançar mão por 
via legislativa, sem qualquer êxito. 

7. Complementação da reforma do impôsto de renda 

Ao encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de que de
correu a Lei n Q 4.862, de 29 de novembro de 1965, tinha o Co
vêrno em vista completar a reforma do impôsto de renda, espe
cialmente em relação às pessoas físicas, mediante a reformulação, 
entre outras medidas, das taxas progressivas que servem de base 
para cálculo do tributo, e a colocação em têrmos uniformes da 
abatimento relativd aos encargos de família. 

A tabela proposta pelo Poder Executivo foi integralmente 
aprovada pelo Congresso, que elevou apenas, na classe inicial, o 
mínimo de isenção do projeto, que era de Cr$ 1.200.000, para 
Cr$ 1.500.000. Mas a unificação dos encargos de família foi man
tida sem alteração, passando o abatimento de todOs os dependen
tes a ser feito na mesma base do relativo à espôsa, ou ~ja, impor
tância correspondente à metade do mínimo de isenção. 
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E a nova Lei reformulou, também, ampliando as classes de ren
da líquida mensal. tributável, a tabela de cálculo do impôsto co
brado né! fonte sôbre qs rendimentos do trabalho assalariado. 

Além de haver reduzido de 15% para 10% a taxa do impôsto 
que incide sôbre o lucro apurado pelas pessoas físicas na venda 
de imóveis, a Lei n" 4.862 isentou dêsse tributo, dentro do pro
grama de política habitacional inaugurado cOm a Lei n9 4.380, 
de 21 de agôsto de 1964, os lucros decorrentes da venda de pro
priedade imobiliária para residência, que tenha sido adquirida 
ou construída pelo vendedor há mais de cinco anos. E tornoÜj 
isentos também do impôsto de renda, nos exercícios financeiros 
de 1966 e 1967, os rendimentos, inclusive deságios, das letras imo
biliárias emitidas nos têrmos da citada Lei n9 4.380. Permitiu, 
ainda, a partir de 1968, a inclusão entre os abatimentos das pes
soas físicas, na renda bruta, não só de 30% das quantias aplica
das na aquisição voluntária dos referidos títulos imobiliários, co· 
mo, até certo limite, dos próprios juros por êles produzidos. 

E numa afirmativa mais do empenho em que se encontra o 
Govêrno para resolver o problema da carência habitacional no 
Brasil, a Lei n.O 4.862 dispensou do impôs to de renda os juros e 
comissões devidos a instituições de natureza diversa, com sede no 
Plilís ou no estrangeiro, quando os respectivos empréstimos forem 
contraídos pelo Banco Nacional de Habitação ou por êle apro
vados, em favor de entidades que integrem o sistema financeiro 
da habitação e se destinem ao financiamento de construções resi· 
denciais. 

A nova Lei . veio complementar, tornando-Os extensivos ao 
exercício de 1967, os dispositivos da Lei n9 4.663, de 3 de junho 
de 1965, que criou incentivos ao aumento da produtividade e à 
contenção dos preços, conforme já tivemos oportunidade de expor. 
E estabeleceu, ainda, medidas favoráveis ao reflorestamento, suple
mentando as do CódigO' Florestal aprovado pela Lei n9 4.771, de 
15 de setembro de 1965, pelo cômputo de seu custo na apuração 
dos rendimentos líquidos das pessoas físicas e jurídicas. 

N a área também dos estímulos fiscais, devem ser citados, ou
trossim, os que a Lei n9 4.862 concedeu à exportação, ratificando 
a isenção do impôs to de renda, na fonte, sôbre as comissões pagas 
pelos exportadores de quaisquer produtos nacionais aos seus agen
tes no estrangeiro eampliando-a aO's juros de desconto, no exte
rior, de cambiais de exportação, bem como as comissões de bano 
queiros inerentes a êsses títulos. E da mesma isenção passaram a 
gozar os rendimentos atribuídO's a residentes ou domiciliados no 



exterior, correspondentes a receitas de fretes, afretamentos, aluguéis 
ou arrendamentos de embarcações marítimas e fluviais ou de aerona· 
ves estrangeiras, feitos por emprêsas nacionais e aprovaddS pelas 
autoridades competentes. 

Coube, ainda, ao citado diploma legal inaugurar sistema de 
crédito na declaração individual do contribuinte, para eliminaI: 
a bitributação dOs rendimentos provenientes de fontes situadas no 
estrangeiro, percebidos pela pessoa física residente ou domiciliada 
no Brasil. 

Ao instituir novas bases para a correção monetária dos débi
tos fiscais em atraso, a Lei n.O 4.862 excluiu dessa correção as muI· 
tas e juros moratórios, limitando-os, ao mesmo tempo, a 30% da 
importância inicial da dívida. E não deixou, por outro lado, de 
atentar para o problema da restituição dos impostos recolhidos a 
maior, baixando normas no sentido de acelerá-la, com o mínimo 
de burocracia. 

É de ressaltar, afinal, a faculdade que a nova Lei deu às pes
soas f~~icas de retificarem as declarações de bens apresentadas nos 
exercícios de 1963, 1964 e 1965, sem quaisquer conseqüências de 
ordem fiscal. 

E para completar o quadro das alterações até agora sofridas 
pelo impôsto de renda, cabe observar que, no exercicio financeiro 
de 1966, suas taxas serão cobradas com o adicional de 10%, nos 
têrmos do artigo 28 da Lei nQ 4.863, de 29 de novembro de 1965, 
que reajustou os vencimentos dOs servidores civis e militares da 
União. 

Oportuno é citar, também, a Emenda Constitucional nQ 18, de 
1.0 de dezembro de 1965, que alterou a discriminação de rendas do 
sistema tributário brasileiro. Seus preceitos estendem-se ao impôs to 
de renda, que deverá ter sua legislação adaptada ao que ficar estio 
pulado no Código Tributário Nacional, cujo anteprojeto está sen
do elaborado pela Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda. 

8. Consolidação e regulamentação das leis do 
impôsto de renda 

Após a promulgação da Lei n'! 4.506, de 30 de novembro de 
1964, foi baixado o Decreto nQ 55.866, de 25 de março de 1965, 
que aprovou o Regulamento para a cobrança e fiscalização do 
impôs to de renda, o qual compreendia não só dS dispositivos da 
Lei nQ 4.506, como os das que foram expedidas após 10 de abril 
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de 1963, data do Decreto n9 51.900, que aprovara o Regulamento 
anterior. 

A Lei n'l 4.862, de 29 de novembro de 1965, não obstante a 
contemporaneidade do Regulamento aprovado pelo Decreto núme· 
ro 55.866, de março, determinou ao Poder Executivo que regula
mentasse aquela Lei, consolidando tôda a legislação do impôsto 
de renda. Na verdade, tal medida se impunha, em face da exten· 
são das modificações introduzidas não só pelo citado diploma legal 
como pelas leis que imediatamente o precederam, conforme já nos 
foi dado expo'r. 

Daí o Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 58.400, de 10 
de maio de 1966, que consolida tôda a legislação do impôs to de 
renda até então expedida, excetuando-se apenas a que diz respeito 
aos estímulos ao aumento de produtividade e à contenção de pre· 
ços, porque seus dispositivos, além de transitórios, já são objeto 
de regulamentação própria. 

o nôvo Regulamento, dentro da sistemática estabelecida pelo 
anterior, ordenou a matéria em novos capitulos e seções, com alto 
senso técnico, tornando-a de fácil acesso e compreensão aos con
tribuintes em geral. 

9_ Contribuição da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda 

Estudos diversos foram elaborados, sob os auspícios da Comis
são de Reforma do Ministério da Fazenda, para a reforma da legis
lação do impôs to de renda. 

Dêsses estudos participaram vários economistas, como o atual 
Ministro da Fazenda, Professor Octávio Gouvêa de Bulhões, Pro
fessor Mário Henrique Simonsen e Dr. J. L. Bulhões Pedreira; 
que escreveram, respectivamente, os trabalhos Discriminação e Ge· 
neralização Tributdria sôbre a Renda, O Impôsto de Renda e a Infla
ção e Revisão do I mpôsto de. Renda. O Dr. J. L. Bulhões Pe
dreira foi incumbido, ainda, pela Comissão de Reforma, de elabo
rar um anteprojeto de Código do Impôsto de Renda, que constitui 
a publicação n'l 3 da Comissão de Reforma, onde se encontram 
reproduzidos, em anexo, os três trabalhos citados. 

E, naturalmente, tais estudos tiveram papel preponderante nas 
alterações da legislação do impôsto de renda propostas pelo Pro
fessor Octávio Gouvêa de Bulhões, como gestor das finanças dC) 
País. 
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Alguns dos pontos fundamentais dos Projetos encaminhados 
por Sua Excelência, convertidos em lei, e que tiveram origem nos 
mencionados trabalhos, podem ser assim resumidos. 

a) introdução de estímulos fiscais, adequados à poupança dos 
indivíduos e representados pela dedução na renda bruta de impor
tâncias aplicadas em investimentos de interêsse econômico ou social; 

b) incentivo fiscal à abertura do capital das sociedades anô
nimas e ao reinvestimento dos lucros; 

c) redução do impôsto de renda sôbre a correção monetária 
do ativo imobilizado das emprêsas; 

d) cálculd das depreciações, nas pessoas jurídicas, com base 
nos valôres corrigidos do ativo imobilizado; 

e) provisão para cobertura dos efeitos da desvalorização da 
moeda sôbre o capital de giro das emprêsas; 

f) instituição obrigatória de provisão para indenizações tra
balhistas, cujo valor seria aplicado na aquisição de letras do Te
souro; 

g) correção monetária dos débitos fiscais; 

h) aplicação de correção monetária no cálculo do impôs to 
devido sôbre o lucro apurado pelas pessoas físicas na venda de 
propriedades imobiliárias; 

i) ampliação do sistema de retenção do impôsto na fonte; 

j) extinção das taxas cedulares do impôstd de renda das pes
soaft físicas. 

Releva observar, ainda, que em agôsto de 1964 ocorreu a visita 
ao Brasil do Professor CarI Shoup, da Universidade de Colúmbia, 
de Nova Iorque, que veio a nosso País, por fôrça de acôrdo com 
a Agência para o Desenvolvimento Internacional, a fim de exami
nar o sistema tributário brasileiro. 

A permanência do Professor Shoup no Rio de Janeiro foi de 
um mês, após o qual apresentou relatório sôbre o objeto de seus 
estudos, tendo a Equipe de Reforma do Impôsto de Renda, da 
Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, lhe prestado tôda 
a colaboração na parte que dizia respeito àquele tributo. 

Várias das recomendações feitas peld Professor Shoup em seu 
relatório, que constitui a Publicação nQ 4 (tradução brasileira) e 
a n9 5 (original em inglês) da Comissão de Reforma, coincidem 



com as dos estudiosos brasileiros para a reformulação, levada a 
efeito, do impâsto de renda. 

Cabe dizer, finalmente, que o Regulamento do Impôsto de 
Renda, aprovado pelo Decreto nQ 58.400, de 10 de m~io último, 
o qual consolida, como já expusemos, tôda a legislação vigente do 
tributo, foi elaborado pdr uma comissão da qual participaram três 
membros da Equipe do Impôsto de Renda, da Comissão de Re
forma do Ministério da Fazenda, que deu tôda a assistência que 
foi necessária para a realização daquele trabalho. 



CAPiTULO IV 

1965-1966 

REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMPOSTO 
DE RENDA 

1. Necessidade de atualização do aparelho fiscal 

O retrospecto aqui feito das alterações sofridas pela legislação do 
impôsto de renda brasileiro, dá bem idéia da evolução dês se tributo, 
a partir de 1942, o qual, sem perder sua condição de importante 
fonte de receita orçamentária, foi amplamente utilizado, como ins
trumento incentivador do desenvolvimento econômico do País. 

Essas constantes alterações, muitas de elevado conteúdo técnico, 
traziam, sem dúvida, pesados encargos para os órgãos responsáveis 
pela aplicação do impôsto, que se tornava, de ano para ano, mais 
difícil e complexo. E tais encargos eram acrescidos, ainda, dos tra
balhos decorrentes do lançamento e cobrança de adicionais diversos, 
baseados no impôsto de renda, a título de empréstimos compulsó
rios, .como, além do estabelecido na Lei n.O 1.474, de 1951, revi
gorado pela Lei n.O 2.973, de 1956, os de que trataram as Leis n.os 
4.069 e 4.242, de II de junho de 1962 e 17 de julho de 1963, res
pectivamente, ao fixarem novos valôres para os vencimentos dos 
servidores da União. 

Entretanto, as reformas fiscais expostas, que exigiam contínuo 
aprimoramento das repartições do impôsto de renda, encontravam 
um organismo administrativo falho de recursos, que se anquilosava 
dentro de uma estrutura que não fôra atualizada em face das 
pova$ e~igências do complexo econômico brasileiro. 



Dessa forma, os serviços não podiam deixar de ser realizados 
senão através de adaptações ou acomodações, em que se procurava 
fazer o que era de maior premência, transferindo para o futuro 
trabalhos que, não raro, apenas iniciados tinham de ser interrom
pidos pela superveniência de tarefas decorrentes de novas alterações 
do tributo, que demandavam imediata atenção. 

Já em 1957 foram sentidos, em tôda a sua extensão, os graves 
problemas criados pelo descompasso entre o crescimento do gravame 
e a atrofia do organismo administrativo, quando o Govêrno criou 
pelo Decreto n.O 41.434, de 25 de abril daquele ano, a "Comissão 
de Reorganização dos Serviços do Impôsto de Renda". Essa Co
missão, constituída de experimentados técnicos, teve como presiden
te o então Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, Noé Winkler, 
e como secretáriC?executivo AmerY Sant'Anna Ávila, então chefe 
do Serviço de Tributação daquele órgão. Constitui importante es
tudo, e serviu de valioso subsídio na elaboração dos trabalhos da 
Equipe de Reforma do Impôsto de Renda, o relatório apresentado 
pela mencionada Comissão, ao Sr. Ministro da Fazenda, em 1958, 
com o anteprojeto de reforma administrativa do tributo, que, aliás, 
deixou de ter curso, em sua integridade, em virtude da projetada 
reforma da administração pública civil, em que se incluía a dêste 
Ministério. 

2. A criação do Departamento do Impôsto de Renda 

A reforma dos órgãos encarregados da aplicação do impõsto 
de renda tornou-se inadiável, em face, sobretudo, das alterações in
troduzidas na legislação do tributo pelas Leis n.Os 4.357 e 4.506, 
ambas de 1964, de que já tratamos nesta exposição. 

E para a consecução de tal objetivo é que a Lei n.o 4.506, 
apoiada em projeto do Govêrno, estipulou em seu artigo 79: 

"A atual Divisão do Impôsto de Renda passa a denomi
nar-se Departamento do Impôsto de Rend;J, que será estru
turado de acôrdo com as necessidades dos serviços. 

§ 1.0 O Departamento do Impôsto de Renda contará, 
para o exercício de suas atribuições, com Delegacias e Inspe
torias, Regionais e Seccionais. 

§ 2.° A estrutura do Departamento do Impôsto de Renda, 
bem como a sede e jurisdição dos órgãos subordinados serão 
estabelecidas em Regimento aprovado por decreto do Poder Exe
cutivo, ficando revogados, para êsse efeitO, os Decretos-Leis n.os 
4.042, de 22 d(! jan.~iro 9!.! 1942, ç 6,4571 de 2 d!.! maio de \944." 



Dado o adiantado dos estudos que a Equipe do Impôsto de 
Renda da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda vinha 
realizando para a reforma administrativa do impôsto de renda, 
dentro da reorganização geral do Ministério da Fazenda, foi-lhe 
possível, já em março de 1965, ter ultimado Projeto de Regimento, 
nas condições recomendadas no dispositivo legal acima transcrito. 

A fim de avaliar, em extensão e profundidade, os trabalhos a 
cargo dos órgãos delegados da então Divisão do Impôsto de Renda, 
recorreu-se aos relatórios anuais daquelas repartições sôbre o exer
cício de 1963, os quais ofereciam, em virtude das normas padroni. 
zadas a que obedecem em sua confecção, os elementos necessários 
a tal fim. 

Em relação à parte administrativa foram colhidos todos os 
dados que diziam respeito às condições de instalação, situação geo
gráfica, jurisdição, material e pessoal de cada repartição, com ano
tação dos reparos feitos sob êsses vários aspectos pelos respectivos 
dirigentes. 

Verificou-se, assim, que a maioria dos órgãos do impôsto de 
renda ocupava prédios de aluguel, alguns com contratos já vencidos, 
sendo grande o número de repartições em que as condições de ins. 
talação vãa de precárias a péssimas. A maioria acusava completa 
deficiência de material, contando com equipamento mecanizado 
apenas as Delegacias Regionais nos Estados do Ceará, Pernambuco, 
Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Guanabara, São Paulo, Paraná 
e Rio Grande do Sul. 

Quanto à situação fiscal, os elementos básicos extraídos dos 
mesmos relatórios foram os seguintes: número de municípios su
bordinados a cada repartição do impôs to de renda; número de de
clarações de pessoas físicas, de declarações de pessoas jurídicas e 
de guias de retenção do impôsto nas fontes; arrecadação corres
pondente a cada um dêstes setores e aos empréstimos compulsórios 
então vigentes. 

Vária, propostas constavam dêsses relatórios para a alteração 
da jurisdição fiscal dos respectivos órgãos, ampliando ou reduzindo 
o número de municípios a cada um subordinado, de acôrdo com 
a conveniência dos serviços ou a facilidade das comunicações. 

Tais alterações que diziam respeito, particularmente, aos Es
tados do Maranhão, Piauí, Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, foram cuidadosamente 
examinadas, servindo êste trabalho preliminar de subsídio para o 
estabelecimento da divisão fiscal do País, para efeitos do impôs to 
de renda, proposta pela Equipe de Reforma_ do Impôsto de Renda. 



Procedeu ainda a Equipe a vários estudos, completados pelo 
levantamento de rotinas, sôbre diversos serviços executados pela 
Divisão do Impôsto de Renda, através de seus órgãos centrais e de 
seus órgãos delegados, particularmente a Delegacia Regional no 
Estado da Guanabara, a cujos encargos se assemelham os da De. 
legacia Regional no Estado de São Paulo, em virtude da identidade 
de estrutura regimental. 

Passamos, assim, à simples enumeração de tais trabalhos: 

1.0 - Rotina do andamento das declarações de rendimentos de 
pessoas físicas e pessoas jurídicas, desde sua entrada na D.R.I.R. 
na Guanabara, inclusive das enviadas pelo correio, até o respectivo 
arquivamento; 

2.° - Estudo e rotina do processamento da tributação na fon· 
te, sob suas diferentes modalidades, de acôrdo com a natureza do 
rendimento, na D.R.I.R. na Guanabara; 

3.0 - Rotina do andamento dos processos de espólio, na 
D.R.I.R. na Guanabara, desde a entrada no Serviço de Comunica· 
ções, do Ministério, do ofício do Juiz dá Vara competente, inda. 
gando se existe débito fiscal em nome do de cujus, até a fase final 
dos autos; 

4.° - Rotina do recebimento de declarações de rendimentos 
e pagamento do impôsto através das exatorias federais, bem como 
dos recolhimentos do impôsto retido na fonte; 

5.° - Estudo e rotina do processamento das restituições de 
impôsto de renda; 

6.° - Rotina dos trabalhos a cargo da Seção de Contrôle do 
Lançamento e Arrecadação, da Seção de Fiscalização e Inspeção e 
da Seção de Estatística, do Serviço de Contrôle e Estatística da Di· 
visão do Impôsto de Renda; 

7.° - Estudo e rotina do contrôle de depósitos, com base no 
impôsto de renda, feitos a favor da SUDENE e da SPVEA; 

8.° - Levantamento das atividades da Seção de Pessoal e da 
Seção de Material do Serviço de Administração da Divisão do Im· 
pôsto de Renda; 

9.° - Levantamento das atividades da Turma de Pessoal, da 
Turma de Material e do Arquivo da Seção de Administração da 
D.R.I.R. na Guanabara; 

10.° - Levantamento das funções gratificadas da Divisão do 
Impôsto de Renda. 



Os estudos e levantamentos acima enumerados constituíram 
elemento indispensável para o exame dos entraves que se opunham 
ao bom andamento do serviço. 

3. O Regimento do Departamento do Impôsto de Renda 

Completando, finalmente, esta importante fase de seus traba
lhos e, já agora, sob a premência de dispositivo legal que revogara, 
inclusive, a legislação que estruturava a Divisão do Impôsto de Ren
da, elaborou a Equipe o projeto de Regimento daquela Reparti
ção, elevada pela Lei n.O 4.506, de 1964, como vimos, à categoria 
de Departamento. 

E êste projeto, do qual o Sr. Coordenador-Geral da Comissão 
de Reforma ofereceu, pessoalmente, cópia à Diretoria-Geral da Fa
zenda Nacional, à Procuradoria-Geral e ao Departamento Adminis
trativo do Serviço Público, que nenhuma objeção lhe fizeram, foi 
aprovado pelo Decreto n.O 55.855, de 24 de março de 1965, publi
cado no Diário Oficial de 29 do mesmo mês. 

Os principais aspectos da nova organização, que teve presente 
a complexidade a que o tributo atingiu em nosso País, bem como 
sua extraordinária dinâmica, são os que passamos a expor, em li
nhas gerais. 

A - Descentralização Administrativa 

A experiência de quase cinco lustros demonstrou o acêrto da 
descentralização administrativa do impôsto de renda, levada a efeito 
quando da reforma de 1942· A repartição responsável ficou consti
tuída, então, de órgãos centrais de direção e supervisão e de órgãos 
delegados de execução. :tstes órgãos eram representados pelas De
legacias Regionais e Delegacias Seccionais. 

A~ Delegacias Regionais, situadas no Distrito Federal (Rio de 
Janeiro) e na capital de cada Estado, tinham a seu cargo os tra
balhos de lançamento, cobrança e fiscalização do tributo nas res
pectivas Unidades da Federação. Entretanto, tais responsabilidades 
eram divididas pelas Delegacias Seccionais, criadas no interior dos 
Estados, com jurisdição própria, continuando elas, porém, subor
dinadas às Delegacias Regionais em que se integravam. 

Havia, assim, trinta e sete Delegacias Seccionais distribuídas 
pelos seguintes Estados: duas no Ceará; uma na Paraíba; duas em 
fer:qamQuco; três na lJílpiíl; nove em Miníls Cerais; uma no Es-



pirito Santo; duas no Rio de Janeiro; nove em São Paulo; duas 
no Paraná; duas em Santa Catarina e quatro no Rio Grande do 
Sul. 

E de acôrdo com autorização concedida posteriormente pela 
Lei n.O 154, de 25 de novembro de 1947, pois a legislação anterior 
falara apenas em Inspetores, ficou a superior A.dministração Fa
zendária com a faculdade, ainda, de instalar Inspetorias do Impõsto 
de Renda nas localidades de maior expressão econômica. Dessn 
forma, chegaram a ser estabelecidas, com o decorrer do tempo, vinte 
e cinco Inspetorias em vários Estados, ora subordinadas a Delega
cias Regionais, ora a Delegacias Seccionais. 

:tste esquema administrativo do impôsto de renda foi integral
mente mantido na presente reforma. Em face, entretanto, dos es
tudos feitos com base nos elementos aqui tratados, completados 
por dados estatísticos mais recentes e propostas constantes de pro
cessos em andamento no Ministério da Fazenda, para a criação de 
Inspetorias, foram realizados os necessários ajustamentos à situação 
atual. 

E essa revisão ateve-se, também, às modificações introduzidas 
ultimamente na legislação do impôsto de renda, especialmente pela 
Lei n.O 4.506, de novembro de 1964, que, ampliando a isenção das 
pessoas jurídicas e transferindo para o regime de fonte a cobrança 
integral do impôsto da maioria dos assalariados, reduziu grande
mente, em algumas localidades, o número de declarações a serem 
apresentadas do exercício de 1965 em diante. 

Se os estudos realizados pela Equipe de Reforma do Impôsto 
de Renda, evidenciaram a necessidade de reduzir algumas Delega
cias Seccionais a Inspetorias, por outro lado ressaltaram a conve
niência de elevar certas Inspetorias a Delegacias Seccionais em face 
do volume dos respectivos trabalhos. E novos órgãos, desta ou 
daquela natureza, foram criados, diante do desenvolvimento econô
mico de determinadas áreas. 

Releva observar, outrossim, que em virtude da nova divisão 
fiscal do País, instituída nos têrmos do Decreto n.O 55.770, de 19 
de fevereiro de 1965, o critério tradicional, segundo o qual a descen
tralização regional dos serviços fazendários obedecia à divisão polí
tica dos E!>tados, teve de ser abandonado. 

Nessas condições, dividido que foi pelo citado Decreto o ter
ritório nacional em dez regiões fiscais, cada qual com sede na ca
pital de uma das Unidades da Federação constantes de cada agru
pamento, as Delegacias Regionais do Impôsto de Renda passaram, 
também, a ser dez, convertendo-se as demais, conseqüentemente, em 
Delegacias Seccionais. 
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o quadro. nesse primeiro ajustamento. passou a ser o seguinte: 

l.a Região 

Delegacia Regional em Brasília 
Delegacias Seccionais em Goiânia (Goiás) e Cuiabá (Mato 
Grosso) 

2.a Região 

Delegacia Regional em Belém (Pará) 
Delegacias Seccionais em Manaus (Amazonas) e Rio Branco 
(Acre) 

3.a Região 

Delegacia Regional em Fortaleza (Ceará) 
Delegacias Seccionais em São Luis (Maranhão) e Terezina 
(Piauí) 

4.a Região 

Delegacia Regional no Recife (Pernambuco) 
Delegacias Seccionais em Natal (Rio Grande do Norte). João 
Pessoa (Paraíba) e Maceió (Alagoas) 

5.a Região 

Delegacia Regional em Salvador (Bahia) 
Delegacia Seccional em Aracaju (Sergipe) 

6.a Região 

Delegacia Regional em Belo Horizonte (Minas Gerais) 

7.a Região 

Delegacia Regional na Guanabara 
Delegacia Seccionais em Vitória (Espírito Santo) e Niterói 
(Rio de Janeiro) 

B.a Região 

Delegacia Regional em São Paulo (São Paulo) 

9.a Região 

Delegacia Regional em Curitiba (Paraná) 
Delegacia Seccional em Florianópolis (Santa Catarina) 
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10.4 Região 

Delegacia Regional em Pôrto Alegre (Rio Grande do Sul) 

Das Delegacias Seccionais já existentes, foram transformadas em 
Inspetorias, duas situadas no interior do Ceará (Crato e So
bral); uma na Paraíba (Campina Grande); duas em Pernam
buco (Caruaru e Garanhuns); três na Bahia (Ilhéus, Juàzeiro 
e São Félix) e uma no Espírito Santo (Cachoeiro do Itapemi
rim). E a Delegacias Seccionais passaram as Inspetorias de 
Santo André, no Estado de São Paulo; Maringá, no Estado do 
Paraná; Joaçaba, no Estado de Santa Catarina; Caxias do Sul 
e Passo Fundo, no Estado do Rio Grande do Sul. E foram 
criadas, ainda, Delegacias Seccionais em Nova Iguaçu, no Esta
do do Rio de Janeiro; em São José do Rio Prêto, Araçatuba e 
Jundiaí, no Estado de São Paulo, e em Nôvo Hamburgo, no 
Rio Grande do Sul, além de Inspetorias em Presidente Pruden
te, também no Estado de São Paulo, e em Lajes, no Estado de 
Santa Catarina. 

o quadro geral dos órgãos regionais e seccionais do impôsto de 
renda, após as modificações acima expostas, ficou assim constituído: 

8Z 

Delegacias Regionais do Impôsto de Renda 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

Distrito Federal ........• 
Pará .................. . 
Ceará ................. . 
Pernambuco ........... . 
Bahia ................. . 
Minas Gerais .......... . 
Guanabara ............ . 
São Paulo .............. . 
Paraná ................ . 
Rio Grande do Sul ..... . 

SEDE 

Brasília 
Belém 
Fortaleza 
Recife 
Salvador 
Belo Horizonte 
Rio de Janeiro 
São Paulo 
Curitiba 
Pôrto Alegre 

Delegacias Seccionais do Impôsto de Renda 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

Acre .................. . 
Amazonas ............. . 
Maranhão ............. . 
Piauí .................. . 
Rio Grande do Norte ; .. 

SEDE 

Rio Branco 
Manaus 
São Luís 
Terezina 
Natal 



Paraíba ................ . 
Alagoas ............... . 
Sergipe ................ . 
Minas Gerais ........... . 

Espírito Santo .......... . 
Rio de Janeiro ......... . 

São Paulo ............. . 

Paraná ................ . 
Santa Catarina ......... . 

Rio Grande do Sul ..... . 

Goiás ................. . 
Mato Grosso ........... . 

João Pessoa 
Maceió 
Aracaju 
Cataguazes, Curvei o, Itajubá, Juiz 
de Fora, Lavras, Ponte Nova, Teó
filo Otôni, Uberaba e Varginha. 
Vitória 
Niterói, Barra do Piraí, Campos e 
Nova Iguaçu. 
Araçatuba, Araraquara, Bauru, Bo
tucatu, Campinas, Jundiaí, Ribei
rão Prêto, Rio Claro, Santo André, 
Santos, São José do Rio Prêto, So
rocaba e Taubaté. 
Londrina, Maringá e Ponta Grossa 
Florianópolis, Blumenau, J oaçaba 
e J oinville. 
Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, 
Cruz Alta, Livramento, Nôvo Ham
burgo, Passo Fundo e Pelotas. 
Goiânia 
Cuiabá 

Inspetorias do Impôsto de Renda 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

Piauí .................. . 
Ceará ................. · . 
Paraíba ................ . 
Pernambuco ........... . 
Bahia ................. . 
Minas Gerais 

Espírito Santo .......... . 
Rio de Janeiro ......... . 
São Paulo ............. . 

Paraná ................ . 
Santa Catarina ......... . 
Rio Grande do Sul ..... . 

Goiás ................. . 
Mato Grosso ........... . 

SEDE 

Parnaíba 
Crato e Sobral 
Campina Grande 
Caruaru e Garanhuns 
Ilhéus, Juàzeiro e São Félix 
Governador Valadares, Uberlândia 
e Poços de Caldas 
Cachoeiro do Itapemirim 
Nova Friburgo e Petrópolis 
Franca, Santo Amaro e Presidente 
Prudente 
Cascavel, Paranaguá e Pato Branco 
Lajes 
Bagé, Estrêla, Rio Grande, Santa 
Maria e Uruguaiana 
Anápolis 
Campo Grande e Corumbá. 

Em resumo, enquanto que, na situação anterior, havia 21 Dele· 
gacias Regionais. 37 Delegacias Seccionais e 25 Inspetorias, no total 



de 83 órgãos, pela organização atual passaram a existir 10 Delegacias 
Regionais, 51 Delegacias Seccionais e 30 Inspetorias, no total de 
91 órgãos. 

A jurisdição destas Repartições, que em sua maioria se encon· 
tram em funcionamento, mas em fase de adaptação à nova estrutura 
que lhes foi dada, compete ao Diretor do Departamento do Impôsto 
de Renda fixá-la, segundo a conveniência dos serviços e o interêsse 
dos contribuintes, atendidas, ainda, as condições locais de transporte 
e comunicações. 

B - Estrutura dos 6rgãos 

o Departamento do Impôsto de Renda é integrado, como sua 
antecessora, a Divisão do Impôsto de Renda, de órgãos centrais, de 
direção, e de órgãos regionais e seccionais, de execução, que foram 
acima enumerados. 

A estrutura dos órgãos centrais - Divisão de Tributação, Divi
são de Inspeção e Fiscalização, e Serviço de Administração - corres· 
ponde, em linhas gerais, à da organização anterior, feitas as modifi· 
cações recomendadas pela experiência e desenvolvimento do tributo. 
Trata-se de órgãos de estudo, orientação, contrôle e administração 
do impôs to no plano nacional. 

Mas '1 estrutura das Delegacias Regionais e das Delegacias Sec
cionais foi profundamente alterada, como a seguir demonstramos. 

As Delegacias Regionais, da então Divisão do Impôsto de Renda, 
tinham tôdas, exceto as da Guanabara e São Paulo, a mesma orga· 
nização, distribuídos que eram seus trabalhos por duas Secções, a 
de Tributação e Fiscalização, compreendendo as atividades relacio
nadas com o lançamento, cobrança e contrôle do tributo, e a de 
Administração compreendendo as atividades que seu próprio nome 
indica. E tanto q Seção de Tributação e Fiscalização, como a de 
Administr<Jção eram desdobradas em Turmas, de acôrdo com a na· 
tureza dos respectivos encargos. 

As Delegacias Regionais na Guanabara (anteriormente Distrito 
Federal) e São Paulo tinham suas atividades fins a cargo do Serviço 
de Tributação e Fiscalização, que se dividia em Seções de idêntica 
denominação e competência das Turmas das demais Delegacias Re
gionais (de Lançamento e Contrôle da Arrecadação; de Cadastro; 
de Reclamações e Recursos; de Revisão e Fiscalização; e de Esta
tística). A sua Seção de Administração compreendia, também, as 
mesmas Turmas que as Delegacias Regionais nos outros Estados (de 
Pessoal; de Material; de Comunicações; de Mecanografia; de Me
canização; e Biblioteca). 



Quanto às Delegacias Seccionais não havia distinção entre elas, 
pois tôdas eram constituídas de duas Turmas 'apenas, a de Tributa
ção e Fiscalização e a de Administração. 

Ao serem estruturadas, na presente reforma, as Delegacias Re
gionais e Seccionais, pois as Inspetorias, como unidades mais simples, 
de competência restrita, não comportam nenhuma subdivisão, houve 
o cuidado de dar-lhes uma organização graduada especialmente pela 
dimensão de seus encargos. E em face da evolução do impôsto de 
renda nos últimos anos, impunha-se, como aliás propusera a Co
missão de Reorganização de 1957, a que já nos referimos, distribuir 
os trabalhos segundo os estágios em que se apresentam as atividades 
das repartições lançadoras, dentro dos diferentes tipos da matéria 
tributável. 

As Delegacias Regionais na Guanabara e em São Paulo, que 
concorrem com mais de 70% da arrecadação do impôsto de renda 
no Brasil, passaram a ter sete Serviços, assim denominados: 

- Serviço de Tributação de Pessoas Físicas 

~ Serviço de Tributação de Pessoas Jurídicas 

- Serviço de Tributação nas Fontes 

- Serviço de Fiscalização Externa 

- Serviço de Reclamações e Recursos 

- Serviço de Contrôle de Lançamento e Pagamento 

- Serviço de Administração 

Tais serviços foram subdivididos em Seções, e estas, em Turmas, 
de acôrdo com a natureza e a fase dos trabalhos, notando-se, ainda, 
que o Serviço de Fiscalização Externa foi desdobrado também em 
Setores (de Agricultura, Extração Vegetal e Produção Animal; de 
Comércio, Indústria e Transporte; de Mineração, Energia e Servi
ços Públicos Concedidos; de Seguros, Crédito e Investimentos; e de 
Diligências Especiais). A finalidade da instituição dêstes Setores 
é dar novos rumos à fiscalização externa, que passará a ser reali
zada em função das atividades específicas das emprêsas, atendendo 
também à necessidade de especialização dos Agentes Fiscais respon
sáveis por aquêle trabalho. 

E para apurar os resultados, quer da aplicação do tributo, 
quer das atividades dos órgãos, têm ainda as Delegacias Regionais na 
Guanabara e em São Paulo uma Seção de Estatística, sem vínculo de 
subordinação aos Serviços citados, mas sim ao titular da Repartição. 



A estas duas Delegacias seguem-se, em ordem de importância, 
as Regionais em Belo Horizonte e Pôr to Alegre. Sua organização é 
idêntiCa à das Delegacias na Guanabara e em São Paulo, reduzida, 
porém, às devidas proporções. Assim, aos Serviços daquelas corres
pondem Seções nas Delegacias em Belo Horizonte e Pôrto Alegre, 
com a mesma denominação, como abaixo se vê: 

Seção de Tributação de Pessoas Físicas 

Seção de Tributação de Pessoas Jurídicas 

Seção de Tributação nas Fontes 

- Seção de Fiscalização Externa 

- Seção de Reclamações e Recursos 

- Seção de Contrôle de Lançamento e Pagamento 

- Seção de Administração 

Estas Seções são, por sua vez, divididas em Turmas, a cargo das 
quais estão as atividades de que são responsáveis, na Guanabara e 
em São Paulo, as Seções subordinadas aos Serviços. 

E as Regionais em Belo Horizonte e Pôrto Alegre têm, ainda, 
uma Turma de Estatística, diretamente subordinada aos respectivos 
Delegados, a qual preenche as mesmas funções da Seção de Estatís
tica na Guanabara e em São Paulo. 

As Delegacias Regionais em Brasília, Recife, Salvador e Curitiba 
constituem outro grupo, com um tipo de organização adaptado à 
extensão e volume de seus encargos. 

A estrutura dada a estas Repartições foi a seguinte: 

...,... Seção de Tributação de Pessoas Físicas 

- Seção de Tributação de Pessoas Jurídicas 

- Seção de Tributação nas Fontes 

- Seção de Contrôle de Lançamento e Pagamento 

- Seção de Administração 

- Turma de Estatística 

- Turma de Fiscalização Externa 

As Seções acima enumeradas foram também, divididas em Tur
mas, notando-se, porém, que as Seções de Tributação de Pessoas :Fí-
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sicas, de Tributação de Pessoas Jurídkas e de Contrôie de Lança
mento e Pagamento foram divididas em menor número de Turmas 
do que as Seções de igual nome nas Regionais de Belo Horizonte e 
PÔrto Alegre, em virtude do aglutinamento de atividades havido 
nesse processo de redução. 

Às duas Delegacias Regionais restantes, isto é, às sediadas em 
Belém e Fortaleza coube estrutura mais simples ainda, como abaixo 
se vê: 

Seção de Tributação e Fiscalização 

Turma de Contrôle de Lançamento e Pagamento 

- Turma de Estatística 

Turma de Administração 

A Seção de Tributação e Fiscalização foi dividida em quatro 
Turmas, em que se distribuíram os encargos relacionados com a tri
butação das pessoas tísicas, das pessoas jurídicas e nas fontes, com 
tôdas as atividades correlatas, exceto as de contrôle de lançamento 
e pagamento, atribuídas a Turma independente, diretamente su
bordinada ao titular da Repartição. 

Quanto às Delegacias Seccionais, houve a mesma preocupação 
de estruturá-las de acôrdo com as necessidades dos respectivos ser
viços, cabendo observar que, em matéria tributária, a competência 
daquelas Repartições é igual à das Delegacias Regionais. Aliás, sua 
subordinação às Regionais em que se integram é, na realidade, me
ramente administrativa. 

Assim, às Delegacias Seccionais mais imporantes, ou seja, às 
sediadas em Niterói, Santos e Campinas, foi dada organização idên
tica à das Delegacias Regionais em Brasília, Recife, Salvador e Curi
tiba, porquanto o volume dos trabalhos de umas e de outras se 
equipara. 

As Delegacias Seccionais em Vitória, no Espírito Santo; Arara
quara, Bauru, Botocatu, Ribeirão Prêto, Rio Claro, Santo André, 
Sorocaba .~ Taubaté, em São Paulo; Londrina, no Paraná, e Goiânia, 
em Goiás, foram estruturadas como as Delegacias Regionais em 
Belém e Fortaleza. 

Finalmente, as Delegacias Seccionais restantes (Rio Branco, no 
Acre; Manaus, no Amazonas; São Luís, no Maranhão; Terezina, no 
Piauí; Natal, no Rio Grande do Norte; João Pessoa, na Paraíba; 
Maceió, em Alagoas; Aracaju, em Sergipe; Cataguazes, Curvelo, !ta
jubá, Juiz de Fora, Lavras, Ponte Nova, Teófilo Otôni, Uberaba e 



Varginha, em Minas Gerais; Barra do Piraí, Campos e Nova Iguaçu, 
no Estado do Rio; Araçatuba, Jundiaí e São José do Rio Prêto, em 
São Paulo; Maringá e Ponta Grossa, no Paraná; Florianópolis, Blu
lllenau, Joaçaba e Joinville, em Santa Catarina; Cachoeira -do Sul, 
Caxias do Sul, Cruz Alta, Livramento, Nôvo Hamburgo, Passo Fundo 
e Pelotas, no Rio Grande do Sul; e Cuiabá, em Mato Grosso) tive
ram sua estrutura grandemente simplificada, pois ficaram constituí
das apenas de quatro Turmas, a seguir indicadas: 

- Turma de Tributação de Pessoas Físicas 

- Turma de Tributação de Pessoas Jurídicas 

- Turma de Tributação nas Fontes 

- Turma de Serviços Auxiliares 

As Inspetorias do Impõsto de Renda, como já nos foi dado 
dizer, não comportam qualquer divisão interna de seus trabalhos, 
não só em face do volume dêstes como do reduzido número de fun
cionários com que podem contar. 
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CONCLUSÃO 

Ampliando o processo de descentralização administrativa, como 
vimos. com a criação de novos órgãos e a adaptação dos existentes 
às condições atuais de desenvolvimento do País, estruturados êsses 
órgãos de acôrdo com a extensão de seus encargos, só resta aparelhá
-los convenientemente para que possam enfrentar, com eficiência, 
as responsabilidades que sôbre êles pesam em face das importantes 
alterações introduzidas na legislação do tributo. 

É de se notar que a situação da maioria das repartições do 
Impôsto de Renda, e entre elas inclui-se a Delegacia Regional em 
São Paulo, tem sido de verdadeira angústia pela escassez de recursos 
para a realização ue seus trabalhos. 

As previsões de despesa, feitas anualmente pelos órgãos direta
mente interessados, sofrem, quase sempre, acentuados cortes, quando 
da elaboração da proposta orçamentária. Aprovada a Lei de Meios, 
os créditos orçamentários, que se distanciam sensivelmente das des
pesas que as necessidades dos serviços exigiam, deixam, não raro, de 
ser distribuídos e, portanto, aproveitados nas épocas precisas, em 
virtude de impasses de ordem burocrática. 

Vale observar que, no exercício de 1963, antes das reformas 
fiscais realizadas de acôrdo com· o Programa de Ação Econômica do 
atual Govêrno, a receita tributária foi estimada em ........... . 
Cr$ 674.948.000.000 e a despesa, excetuada a verba "Encargos Ge
rais", foi fixada em Cr$ 14.757.458.000. 



A receita realmente arrecadada, para a qual o impôsto de renda 
concorreu com Cr$ 242.946.000.000 atingiu a Cr$ 845.721.000.000. 

Houvesse sido aplicada, integralmente, a despesa prevista, a per
centagem desta sôbre a arrecadação teria sido de 1,74%. Acontece, 
porém, que a despesa realmente efetuada, compreendendo pessoal, 
material de consumo, material permanente, serviços de terceiros, 
aluguel, serviços mecanizados, encargos diversos, equipamentos, ins
talações e obras, somou Cr$ 6.057.209.000, que representam única
mente 0,7 I % da arrecadação realizada. 

Comparados apenas os elementos relativos ao impôsto de renda, 
a despesa correspondeu a 0,21 % de sua arrecadação, percentagem 
esta baixíssima, que diz bem da mingua de recursos com que as re
partições responsáveis pela aplicação dêste tributo tiveram de lutar. 

Ora, a arrecadação do impôsto de renda, que, conto vimos, 
atingiu a Cr$ 242.946.000.000 em 1963, chegou a Cr$ ....... . 
488.089.000.000 e a Cr$ 1.063.767.000.000, nos exercícios de 1964 
e 1965, respectiv'lmente. 

Para o exercíciô de 1966 a prevlsao orçamentária é de ..... . 
Cr$ 1. 100.000.000.000, esperando o Diretor do Departamento do 
Impôsto de Renda, Dr. Orlando Travancas, conforme reiteradas 
declarações pela imprensa escrita e falada, superá-la de muito, so
bretudo em virtude da intensa campanha que vem sendo defla
grada contra os frauda dores do tributo, apoiada nos dispositivos 
da Lei n Q 4.729, de 14 de julho de 1965, que definiu o crime de 
sonegação fiscal. 

Com a estrutura administrativa que lhe foi dada, o Departa
mento do Impôsto de Renda, devidamente aparelhado, não só de 
material como de pessoal, tem extraordinárias possibilidades de 
desenvolvimento. 

Aliás, a passagem das atribuições dos setores de mecanização 
dos órgãos integrantes daquele Departamento para o Serviço Fe
deral de Processamento de Dados (SERPRO), entidade governa
mental criada pela Lei nQ 4.516, de Iq de dezembro de 1964, após 
os estudos realizados pela Comissão de Reforma do Ministério da 
Fazenda (Publicações ns. 9 e 18), constitui importante medida para 
o aperfeiçoamento e simplificação de seus trabalhos. Por outro lado, 
o quadro de Agentes Fiscais do Impôsto de Renda acaba de rece
ber nôvo alento com o recente ingresso de candidatos aprovados 
em concurso de provéls, estandô outro em viélS d~ r~aIização parª 

< ' , ... 

o mesmo fim: 
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Se tais providências forem completadas com recursos que per
mitam aos órgãos do Impôst6 de Renda integral desempenho de 
suas atividades, quer no setor das pessoas físicas, quer no das pes
soas jurídicas e fonte, êste tributo estará concorrendo, intensa
mente, não só para o aumentd da receita pública, como para o 
desenvolvimento econômico do País, de que se tornou um dos 
veículos através do mecanismo de estímulos à poupança e aos inves
timentos. 



! . 
PARTE 11 

IMPÔSTO SÔBRE A RENDA 

(Capítulo extraído do Relatório do Ministro 
da Fazenda - Ruy Barbosa - janeiro de 1891) 



IMPÓSTO SÓBRE A RENDA 

NOÇõES 

Em que pêse à opIDlao paradoxal de Thiers, quando afirmou 
que o impôs to indireto é o dos povos mais adiantados em civili
zação, e o impôsto direto o dos povos mais atrasados, a idéia que 
tende a se generalizar sob a civilização contemporânea, cada vez 
mais imbuída nos ideais democráticos, é a que alarga a importân
cia aos impostos diretos, precisamente como elementos civiliza
dores, isto é, como exigências do princípio de justiça nas socieda
des de mais amplo desenvolvimento moral. 

Dessa concepção apoderou-se o radicalismo contemporâneo no 
seu doentio pendor para as fórmulas absolutas, procurando estabe
lecer uma incompatibilidade essencial entre a democracia e o im
pôsto indiretO, condenando-o sem reserva como um produto histó· 
rico que começa a recuar para o passado, e que as instituições 
populares são destinadas a eliminar. Vários indícios da direção dessa 
corrente exclusivista deparam.se ao observador em algumas cons.
tituições suíças, como a do cantão de Argóvia em 1852, vedando 
a instituição de novas taxas indiretas, a não ser por ato constitu
cional (art. 26), e a do cantão de Zurich em 1869, proibindo (art. 
19) a criação ulterior de impostos sôbre o consumo de gêneros 
necessários à vida. Mas não tardou muito que a teoria radical se 
visse obrigada a confessar a sua impotência; porque já em 1884 
a escola prdpugnadora da extinção dos impostos indiretos abraçava 
o programa dos seus adversários, advogando o alvitre da ampliaçãu 
çlêsse sist~ma~ conçentrlldo na fazend~ feç:lc;ral ~ daí irradiado, por 
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distribuição, para o ativo anual dos vinte e cinco cantões. Neste 
sentido se deu ali mesmo passo iiotável com a emenda à consti· 
tuição, adotada pela assembléia federal suíça em 26 de junho, rati· 
ficada pelo voto popular em 25 de outubro de 1885 e depois regu· 
lada pela lei de 1886-87, que reservou à confederação o fabrico e 
a importação das bebidas espirituosas, mandando dividir pelos cano 
tões, proporcionalmente ao número de seus habitantes, o líquido 
produto dêsse mônopólio federal. 

Estudando êsses fatos, GÜSTAV COHN, o célebre economista 
de Gottingen (Income and pruperty taxes in Switzerland, na Politic. 
Science Quarterly, 1889, v. IV, p. 59) divisa em futuro não remoto 
a época de séria reforma na legislação financeira da Suíça, sob o 
pensamento de um enlace entre o erário federal e os erários cano 
tonais, reconhecendo-se a confederação como o órgão mais apro
priado, para suprir ao sistema tributário dos cantões o produto das 
contribuições indiretas. ltsle caminhar das idéias e das leis, na Suíça, 
para o regímen da centralização tributária bem digno era, se me não 
engano, de fixar côm alguma seriedade a atenção dos nossos radi. 
cais, possuídos agora pela preocupação exclusiva de reduzir a ação 
tributária da União, e erguer trincheiras sôbre trincheiras entre o 
seu círculo financeiro e o dos Estados. Tanto mais se impõe êsse 
fato à meditação do federalismo brasileiro, quanto no continente 
americano também, nos Estados Unidos, vemos surdir indícios seme
lhantes, na opinião, recentemente agitada ali e defendida com exce· 
lentes razões práticas (WILLIAM H. jONES: Federal taxes and State 
expenses, New York, 1887), que advoga uma aliança análoga entre 
a administração financeira da União e os orçamentos dos Estados, 
convertendo-se em subsídio a êstes, segundo a sua população, o re
sultado das taxas sôbre o fumo e o álcool arrecadadas por aquela. 

A fôrça irresistível da realidade, contra a qual não podem 
teorias e sistemas, obrigou o radicalismo contemporâneo a capi. 
tular perante a necessidade da taxação indireta. "Essa espécie de 
taxação, onde quer que exista, convenientemente regulada e aco
modada aos ditames da justiça, há de manter-se, ou adquirir maior 
desenvolvimento. Onde já não exista, ou ainda não exista, há de 
ser forçosamente admitida." (COHN, loco cit., pág. 63). 

Discutam embora teoristas a preexcelência entre o impôsto in
direto e o direto, a verdade prática, á verdade inelutável é que, 
na situação hodierna das sociedades políticas, essas duas formas de 
contribuição do indivíduo para a existência do Estado constituem 
elementos inseparáveis de equilíbrio na organização dos orçamen
tos. Assim, ao passo que, na Suíça, ond!! a tendência nacional era 
para a prepollderâJlcifl absoluta çla taxasão direta, a opinião demo. 

76. 



crática entra a ceder notàvelmente ante a necessidade de alargar 
o campo de ação aos impostos indiretôS, nos Estados Unidos, pelo 
contrário, onde a renda federal bebe exclusivamente nos impostos 
indiretos, dos quais também parcialmente se nutrem os orçamentos 
locais, começa a se formar, na mais esclarecida esfera da democracia, 
uma inclinação crescente para o regímen da taxação direta. "In
direct taxes... there is II grawing opposition to them on the par~ 
of enlightened democracy, an oPPos.ition which undoubtedly goes 
too far at times." (RICH. T. ELY: Problems of to-day, New York, 
1888, pág. lI). Dêste modo tende naturalmente a se corrigir por 
duas correntes contrárias, e ambas favorecidas por movimentos de
mocráticos, uma na direção dos impostos indiretos, outra na dos 
impostos diretos, o exclusivismo das tradições administrativas nesses 
dois países. Tudo nos demonstra, pois, a impossibilidade atual de 
eliminar do direito tributário, por mais democratizado que seja o 
povo, as formas indiretas da taxação. 

Dos vícios ingênitos a essa categoria de imposições e insepa
ráveis dela não há duvidar. Elas tiram à algibeira do contri
buinte mais do que o que entra para o Tesouro do Estado. Entre 
aquêle, sôbre quem recai o gravame, e o fisco, que o arrecada, 
medeia uma série de intermediários, a cada um dos quais é 
tributário o contribuinte, o verdadeiro contribuinte, o consumidor, 
o que adquire de terceira ou quarta mão a mercadoria taxada, 
e embolsa, no seu preço, ao último vendedor a taxa colhida pela 
Fazenda com as sobretaxas sucessivas, que representam o juro das 
antecipações adiantadas pelo comércio ao Tesouro, mais as parcelas 
adicionais reclamadas sob êsse pretexto pela especulação. ~sses 

impostos violam freqüentemente, ainda, o princípio da igualdade, 
pesando mais, muitas vêzes, sôbre os menos capazes de pagá-los, 
cerceando, quando não convenientemente dosados, até o consumo 
do necessário nas classes pobres, convertendo-se mesmo, não raro, 
em taxas regressivas, taxas que crescem na razão indireta da renda. 
E é por isso que com tôda a energia da indignação contra o mais. 
inaudito dos absurdos financeiros, me insurgi, no Congresso Consti
tuinte, contra a pretensão, formulada em emendas ao projeto, que 
arma a circunscrever a renda federal exclusivamente aos impostos 
aduaneiros. Essa ração perpétua imposta à União condená-Ia-ia 
a alimentar o seu orçamento unicamente numa fonte, que o ideal 
democrático, em tôda a parte, aspira a reduzir, e que não se pode 
explorar além de certos limites, sem chegar a resultados negativos, 
ou destruidores, sem matar o comércio, onerando-o em demasia, 
ou matar a renda, procurando aumentá-la em excesso. Reconhe
cendo, todavia, os defeitos da taxação indireta, os seus incon
venientes econômicos e políticos, a sua insuficiência financeira, todos 
os economistas confessam-lhe a indispensabilidade atual. Enquanto 



as despesas militares continuarem a pesar sôbre o trabalho dos 
povos, enquanto as democracias não se curarem da sua tendência 
natural para a prodigalidade, enquanto a ciência do impôs to carecer 
de contar com a fraqueza do sentimento do dever público nos 
contribuintes, que, a não ser em estado de inconsciência, não se 
submeteriam a boa parte dos encargos indispensáveis às exigências 
da vida coletiva, as leis financeiras não poderão deixar de apoiar-se 
consideràvelmente no recurso aos tributos indiretos, menos eqüita
tivos, mas mais prontos, mais elásticos, mais progressivamente fecun
dos. Mas, de outra parte, como os impostos indiretos não se pro
porcionam à graduação das fortunas entre os contribuintes, antes 
se derramam principalmente e exercem pressão muito mais grave 
sôbre as classes menos favorecidas, roçando apenas à superfície os 
maiores cimos da riqueza, não pode um sistema de orçamento, que 
consulte os princípios de justiça e as aspirações morais da demo
cracia, deixar de procurar no impôsto direto O corretivo compen
sador contra as iniquidades da taxação indireta não retificada por 
êsse con trapêso. 

Razões de interêsse financeiro, além disso, não inferiores às 
de ordem moral, às de justiça social, que acabo de indicar, impõem 
a organização imprescindível do impôsto direto, a par do impôsto 
indireto, em todo o sistema de tributos previdente e acomodado 
à variação das circunstâncias nacionais. A ausência dêsse membro 
essencial no organismo financeiro da União ressente-se, nos Estados 
Unidos, como lacuna deplorável, de cujas conseqüências se queixam 
economistas e estadistas americanos. "A nossa principal fonte de 
renda", escreve uma das autoridades ali mais consideradas nestas 
matérias, "tem consistido em taxas sôbre mercadorias importadas. 
Ora, quando prodmem grande resultado essas taxas? Manifesta
mente em quadras de paz e prosperidade. Quando rendem pouco? 
obviamente em períodos de complicações ~nternacionais e guerras. 
Mas é justamente em épocas da natureza das primeiras que neces
sitamos de pouco, e em tempos da ordem dos segundos que preci
samos de muito." (ELLY: op. cit., pág. 16). A guerra de 1812 e a 
de 1861, na república anglo-americana, fornecem a respeito lições 
decisivas. Durante a primeira, a campanha internaci(mal, aumen
tando a despesa, diminuía, ao mesmo tempo, a importação, cercean
do com isto o produto dos impostos gerais. Em conseqüência, forçoso 
foi recorrer a empréstimos. Mas êsses não se podiam realizar, senão 
em condições desvantajdSas para o Tesouro, porque a receita decli
nante não oferecia ao crédito público a base precisa. Esta expli
cação, dava-o o próprio ministro das finanças, (Mr. Dallas) , em rela
tórios oficiais. No de 1815 (Report on the Finances) dizia o 
secretário do presidente Gallatin: "Estão nos dando uma lição 
prática de administração os efeitos da ausência de um sistema, pelo 
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qual os recursos internos do país possam pôr-se instantâneamente 
em atividade, quando os do comércio exterior forem insuficientes, 
para corresponder às exigências do tempo. A existência de um lIiste. 
ma tal teria provàvelmente avigorado os primeiros movimentos da 
guerra, preservado ileso o crédito nacional, e tornado, a um tempo, 
mais eqüitativas e mais profícuas as contribuições do povo. Em 
falta disso, não havia outro recurso, para onde apelar, repentina 
e quase exclusivamente, senão o dos empréstimos, convertidos em 
instrumento capital das nossas finanças." Mas êsse mesmo recurso 
acabara por se tornar ineficaz, inoperative, graças à falta de um 
regímen tributário, capaz de dar, em conjunturas extraordinárias, 
meios de ação ao govêrno federal. A experiência da guerra sepa
ratista, cinqüenta anos depois daquela, renovou o mesmo ensina. 
mento. O secretário Chase, que no seu primeiro relatório, em 
1861, avaliava a arrecadação aduaneira em 57 milhões de dólares, 
teve, no fim do primeiro trimestre, que reduzir o seu cálculo a 
trinta e dois. Não havia, na República, um mecanismo, estabele
cido e consolidado na paz, para, nos períodos críticos, apurar, 
expandir, e utilizar os recursos interiores do país. "A conseqüência" 
(são de um americano estas palavras) "foi contrair~se uma vasta 
e desmoralizadora dívida federal, sôbre parte da qual o govêrno 
teve que pagar 12%, e reembolsar em ouro 100 por cada 50 
dólares recebidos." Então se recorreu, às pressas, como se recorrera 
em 1812, ao impôs to direto. Mas a instituição, levantada assim 
de afogadilho, entre os transes da luta e sem base anteriormente 
criada nos hábitos nacionais, não podia ter a elasticidade conve
niente; e, passadoil os apurOs imediatos da guerra, desapareceu das 
finanças republicanas. Graças, pelo contrário, ao seu sistema de 
impostos diretos, estabelecido nos últimos anos do século XVIII 
e preservado até hoje, a Inglaterra tem afrontado sérias crises intes
tinas e formidáveis guerras, encontrando na taxação pública os mais 
copiosos recursos, para acudir aos sacrifícios mais pesados, sem 
aumentar a dívida nacional. 

Ora, das várias formas sob que se pode concretizar a idéia 
das contribuições diretas,. a menos imperfeita, a mais eficaz, a mais 
justa é a do impôsto sôbre a renda, o único instrumento finan
ceiro "capaz de medir a proporção de encargos públicos, que deve 
recair sôbre os ombros das classes ricas e abastadas." (CoHN. 
op. cit., pág. 60). 

No Brasil, porém, até hoje, a atenção dos governos se tem 
concentrado quase só na aplicação do impôsto indireto, sob a sua 
manifestação mais trivial, mais fácil e de resultados mais imediatos: 
os direitos de alfândega. E do impôsto sôbre a renda, por mais 
que se tenha falado, por mais que se lhe haja proclamado a con-
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vemencÍa e a moralidade, ainda não se curou em tentar a adap
tação, que as nOssas circunstâncias permitem, e as nossas necessidades 
reclamam. 

Em 1879 o sr. Afonso Celso, cujo espírito ativo, estudioso e 
audaz é um dos que, neste país, mais se ocuparam com o problema 
da nossa reorganização tributária, ouviu alguns dos nossos homens 
mais competentes em matéria financeira sôbre a conveniência de 
transplantar para entre nós êsse impôsto; e os pareceres, escritos 
ràpidamente em resposta aos quesitos do Ministro da Fazenda, cons
titue~ o mais precioso subsídio existente entre nós sôbre o assunto. 

Das pessoas consultadas, pronunciaram-se radicalmente contra 
a idéia os srs. José Justiniano Rodrigues, José Maurício Fernandes 
Pereira de Barros, Antônio José Henriques. O sr. José Júlio Dreys 
receiava os abusos do arbítrio na execução, e duvidava das vantagens 
práticas da medida. 

O sr. Belisário, sem condená-la em absoluto, via nela "um 
impôs to difícil de estabelecer com alguma igualdade, menos produ
tivo do que se acredita e vexatório a uma população não habituada 
às contribuições diretas". O sr. José Fernandes Moreira, confessando
lhe o caráter de justiça relativa, qualificava-o de "mui difícil na 
execução". O sr. Francisco de Paula Santos, impugnando-o como 
imposição sôbre a renda em geral, opinava, entretanto, pelo "impôs
to sôbre a renda proveniente dos juros e dividendos de títulos conhe
cidos e autorizados pelo govêrno, e de que se faz escrituração sujeita 
à fiscalização pública." 

Os outros seis votos manifestaram-se resoluta e alguns caloro
samente pela adoção do impôsto sôbre a renda, sua necessidade, 
sua urgência, sua proficuidade. "Considero proveitosa e acertada 
uma contribuição sôbre a renda", disse o sr. Raphael Arcanjo Galvão. 
"Uma imposição sôbre a renda seria, não só proveitosa, mas ainda 
muito conveniente", escreveu o sr. João Cardoso de Menezes e 
Souza. Como êsse, o sr. Leopoldino Joaquim de Freitas sustentou 
que "uma taxa sôbre a renda seria proveitosa e acertada". O 
sufrágio do sr. João Afonso de Carvalho exprimiu-se assim: "O 
impôsto sôbre a renda é. em minha opinião, o que menos objeções 
pode encontrar, e o que necessàriamente terá de produzir mais 
avantajado resultado." O sr. João José do Rosário (hoje Barão 
do Rosário) preconizou-o nestes têrmos: "Não há motivos, para 
que êste impôsto não seja adotado por todos os países, em que 
exista o nobre desejo de possuir-se um bom sistema tributário. Te
nho firme crença de que, reconhecidas as suas vantagens, se fará êle 
aceito no Brail, como já o é em muitas nações antigas e experi-
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mentadas." E o do sr. Honório Augusto Ribeiro: IjEntre nós, atenta 
a excessiva elasticidade, que se tem dado às contribuições indiretas, 
é indispensável, é urgente e altamente reclamada pelos mais vitais 
interêsses do Estado a criação do impôsto sôbre a renda, nãô só 
para corrigir as desigualdades provenientes daquele abuso, mas ainda 
para podermos atenuar consideràvelmente, ou mesmo suprimir o 
impôsto de exportação, reduzir o de importação, finalmente melho
rar a organização do nosso sistema tributário, que efetivamente já 
conta alguns impostos sôbre a renda, tais como o de indústrias e 
profissões, o predial e outros." 

t.sses trabalhôS chamaram para o assunto a atenção do parla
mento; e, nesse mesmo ano, a comissão de orçamento na câmara 
dos deputados buscou dar corpo à idéia na lei dos meios, conquanto 
sem se propor à sistematização metódica do impôs to, cuja utilidade 
advogava. "Em regra", dizia ela, "quase todos os elementos ou 
formas de nossa atividade, quer esta assente no capital, ou proprie
dade, quer na indústria ou trabalho, estão sujeitas às nossas variadas 
taxas diretas, ôu indiretas. Eis porque, sem que mesmo pareça opor
tuno discutir aqui se é preferível o impôsto multíplice ou único, 
a comissão, tendo de indicar, ou antes completar, o impôsto sôbre 
a renda, fá-lo sem nenhuma reconstrução do nosso sistema tribu
tário, que tenha por base a substituição de outros impostos pelo de 
renda, que passa a propor. Atualmente uma classe de contribuintes, 
além do que paga de taxas indiretas, por estar confundida com a 
massa da população, é tributada com o impôs to sôbre a renda: tal 
é a que paga o impôsto predial e o de indústrias e profissões. É 

esta classe, ao menos, a que mais contribui com êsse impôsto. 
Outras manifestações, ou sinais de renda, escapam ao impôsto, 
embora aquêles que a têm, se achem envolvidos nas contribuições 
diretas, como consumidores, que são. É para alcançar a êstes que 
a comissão lembra, além do que já existe, duas novas seções, ou 
formas de impostOs sôbre a renda". 

E a proposta da comissão era esta: 

"IX. Cobrar-se-ão 5% sôbre a renda dos contribuintes, que 
não pagarem o impôsto de subsídios, de vencimentos, ou de indús
trias e profissões. 

"A arrecadação dêste impôsto terá por base a declaração da 
renda, feita pelo próprio contribuinte. 

"Somente a renda de 400$ para cima está sujeita ao impõsto. 
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.. Nd caso de recusar-se o contribuinte a fazer a devida 
declaração, substituirá a esta o cálculo da renda, feito pelos lança
dores, que tomarão por base o valor locativo da casa de habitação 
e outros sinais exteriores da renda." 

Esta emenda não se converteu em lei. 

Quatro anós mais tarde, a comissão (*) encarregada, pelo minis
tério Lafayette, de rever e classificar as rendas gerais, provinciais e 
municipais, reerguia o pensamento agitado pelo inquérito de 1879: 
"Como providência de próximo futuro, destinada a suprir, em parte, 
o deficit, que se dará no orçamento geral do Império pela passagem 
dos impostds de indústrias e profissões e transmissão da propriedade 
para a renda provincial, lembra a comissão a criaçãd do impôsto 
sôbre a renda, ad instar do income tax, de que a Inglaterra tira 
uma das mais avultadas verbas de sua receita. Na carência de dados 
estatísticos certos e positivos, não pode a comissão determinar, desde 
já, qual será o rendimento dês te impôs to, mas calcula que trará 
poderoso contingente para a renda do Estado. " 

Essa comissão, cujo estudo honra os seus autores, fornrulava, 
no projeto de lei que o remata, o seu plano acêrca do impôs to 
sôbre a renda nestas disposições: 

"Art. 49 É criado no Império o impôs to geral sôbre a renda, 
fundado nas seguintes bases, podendo estabelecer-se diversas classes 
e subdivisões de taxas: 

"1· Da renda de terras, fazendas, ou antes de todos os imóveis 
por natureza, cuja taxa deve ser paga pelo proprietário, (no má
ximo) 2%; 

"29 Da renda dos mesmos imóveis, pelo seu gôzo, taxa paga 
pelo rendeiro, (no máximo) 1%; 

"3'1 Proventos, ou lucros industriais, comerciais ou de outra 
natureza, ou proveniência, juros de letras, ou depósitos em caixas 
econômicas, somas dadas por empréstimos a particulares, ações de 
companhias (dispensadas estas de 1 1/2 % do impôsto de indús
trias), todos os salários ou ganhos, ou tôdas as percepções pes
soais, a título de trabalho, profissão, ou indústria, (no máximo) 2%; 

"4" Pensões, anuidades, dividendos ou rendas sôbre títulos 
de fundos públicos, (no máximo) 21'0; 

(*) Compunham a comissão de 1883-84 os srs. Barão de Paranapiacaba, 
M. P. de Souza Dantas Filho, C. A. de Sampaio Viana, Bernardino 
J. Borges, Honório A. Ribeiro, Augusto F. Qardoso de Menezes e 
Souza e Joaquim Isidoro Simões. 
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"5'1 Subsídios de membros do poder legislativo, vencimentó$ 
de qualquer natureza, percebidos por funcionários e pensionistas 
do Estado, abolido ~ atual impôsto de 2%, (no máximo) 1%. 

"§ IQ São isentas as rendas, cujo conjunto fôr de 600$ para 
baixo. 

"§ 2'1 As rendas falíveis, ou pessoais, provenientes da atIvI
dade do indivíduo, e as médias entre 600$ e 3:000$ pagarão somente 
2/3 da taxa correspondente. 

"§ 3'1 Nas províncias, onde existir, ou fôr criada qualquer 
contribuição territorial, serão muito módicas as taxas ns. I Q e 2'1 
dêste artigo". (Relatór.io e Projeto de Lei, págs. 145-6). 

Como a anterior, porém, essa tentativa ficou no papel. Trata
va-se, entretanto, de uma contribuição, a cujo respeito, já em abril 
de 1867, numa conferência do Conselho de Estado pleno, dizia o 
Visconde de Jequitinhonha: "A arrecadação dêste impôsto oferece 
algumas dificuldades, mormente a princípio; mas em algumas na
ções a boa-fé dos contribuintes diminui, em grande parte, êsse in
conveniente, e a boa-fé nasce da ilustração do povo sôbre a neces
sidade do impôs to e sôbre o seu bom emprêgo, que deve ser como 
semente lançada em terreno fértil. Talvez que entre nós, não só 
a boa-fé de alguns, mas também a bazófia de outros tomem fácil 
e produtiva a arrecadação. Sim; entre nós há muita gente, que 
antes quer parecer rica, do que confessar que é pobre. A arreca
dação será, em todo o caso, difícil 110 comêço; mas depois irá me
lhorando, e afinal se tomará tão perfeita, quanto fôr possível". 

Sôbre essas palavras decorreu já um quarto de século, sem que 
as legislaturas imperiais ousassem encarar deliberadamente as con
seqüências dessa idéia já então considerada praticável por conse
lheiros da coroa dos de maior reputação e capacidade. 

Agora já me parece impossível espaçar a fundação dêsse ser
viço tributário, "por tôda a parte gabado e criticado", mas de dia 
a dia mais imperiosamente impôs to ao legislador em tôda a parte. 
A França é o único, dos grandes Estados superiores em civilização, 
a que falece êsse membro essencial no mecanismo orçamentário, 
pela regra de que "os povos mais batidos das revoluções são os em 
que mais dificuldade encontram de aclimar-se as reformas liberais". 
(BEAULIEU, Tr. des fin., I, 488). A influência de preocupações 

políticas dividiu ali o país em campos combatentes e cegos, embara
çando o advento legislativo dessa conquista científica. (CHAILLEY: 

L'imp. SUl' le revenu, págs. 346-7) . 
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Mas as autoridades mais competentes não cessam de dizer-lhe: 
"A situação é tal que, mais dia menos dia, será inevitàvelmente 
forçoso, graças às nOssas urgências de dinheiro e ao pêso dos nossos 
impostos atuais, buscar novos recursos: o impôs to sôbre a renda nô
-los dará. Os embaraços da subsistência popular e as reclamações 
impacientes de classes novas, que padecem, e não admitem delon
gas no exame ou na cura de seus males, nos obrigarão a modificar 
as nossas leis em sentido mais eqüitativo: o impôs to sôbre a renda 
facilita-lo-á. As câmaras são pródigas, e até aqui, pouco econômi
cos os ministros. O país irrita-se vagamente, procura dados preci
sos, para fiscalizar, e julgar: <> impôs to sôbre a renda, termômetro 
da despesa pública, lhos ministrará." (Ib. J pág. 618). 

Mas será nesta conjuntura critica de transformação e desenvol
vimento, quando vemos tumultuarem tantas questões impostas irre
sistivelmente à atenção da primeira assembléia republicana, que 
nos havemos de abalançar a esta inovação delicada, a que tantos 
interêsses se ligam, de caráter político e de caráter social? Não hesi
to em sustentar que sim. Primeiramente, nessa instituição não se 
poderá deixar de reconhecer um elemento imprescindível à organi
zação das finanças nacionais, no momento em que a forma federa
tiva lhes retira outros recursos de alto valor; e a reorganização das 
nossas finanças, a constituição federal do nosso sistema orçamen
tário está destinada a ser o assunto máximo das deliberações legis
lativas no próximo congresso. Depois, "as grandes reformas fiscais 
não se operam em momentos de calma e prosperidade, mas nOs 
momentos de crise." (YVEs GUYOT: L',imp. sur le revenuJ pág. 17). 

Foi sob a pressão dos maiores apuros econômicos que Pitt, a 
despeito das lições de Adam Smith, seu mestre, o qual não consi
derava tributáveis senão os réditos da propriedade imobiliária 
(WeaLth 01 nat.J V. C. lI), criou, em 1798, a income and property 
tax; foi em circunstâncias semelhantes que Robert Peel a restaurou 
em 1842. A guena contra a França revolucionária devorava os re
cursos ao orçamento britânico. A velha máquina tributária, pro
vada pelos séculos, fôra levada ao mais alto grau de pressão, e já 
se mostrava incapaz de corresponder às necessidades da luta gigan
tesca. A câmara dos comuns, sob a influência do prestígio do filho 
de Chatham, votou então quase unânimemente o impôs to sôbre a 
renda. Mas o espírito público o recebeu com aversão; e em tal 
impopularida.de caiu a experiência que, em 1801, a cobrança da 
nova taxa apresentava 36 milhões de francos de atraso; que em 
1803 foi necessário aboli-lo; que, restabelecido em 1803, com a 
renovação das hostilidades, teve de desaparecer outra vez em 1816, 
deixando-se de cobrar 400 milhões de francos, e incendiando-se os 
arquivos de sua arrecadação, para não servirem noutra tentativa. 
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Quando, vinte e seis anos mais tarde, Peel, arrostando a. tradição 
de terror deixada por êsse impôsto, e quebrando a coerência de 
antigo antagonista dêle, promoveu-lhe de nôvo a restauração, a po
sição da Inglaterra era terrivelmente crítica. Acabava de ser der
rotada na Ásia; via a Irlanda agitar-se a seu lado, e os prognós
ticos de O'Connel assinalarem para o ano vindouro a separação das 
duas ilhas; não achava meios de corrigir o deficit. que se invete
rara, e já se elevava a dois e meio milhões esterlinos. As fábricas 
fechavam. Dez partes, sôbre doze, das despesas orçamentárias pesa
vam sôbre o comércio, a indústria e atividade das classes médias. 
(MARTINET: Les diftérentes formes de l'imp. sur le rev., pág. 12). 
Nada fugia ao impôs to, dizia Sydney Smith: "Taxas s6bre tudo o 
que nos penetra na bôca, nos cobre as costas, ou se nOs põe sôbre 
os pés; taxas sôbre o calor, a luz, a locomoção; taxas sôbre tudo 
que vive na terra, ou nas águas, s6bre tudo que vem do estran
geiro, ou ~e faz no país; taxas sôbre a matéria bruta; taxas sôbre 
cada valor adicional, que lhe acrescenta o trabalho do homem". 
O primeiro ministro confessava, em suma, à câmara dos comuns, 
na sessão de 10 de maio de 1842, que os tributos sôbre o povo, as 
taxas indiretas tocavam o extremo do possível. "] am bound to 
say that the peoPle of this country has been brought to the utmost 
limit of taxation of articles of consumption". E era nesse mesmo 
discurso que Peel advogava calorosamente o nôvo impôs to, ou an
tes o restabelecimento do velho odiado e repudiado impôsto s6bre 
a renda. Tal a solução da crise, tal o preâmbulo da reforma co
mercial. Como tal venceu, como tal se reimplantou, e dessa vez 
para sempre; porque nunca mais o puderam abolir, e as suas raí
zes populares crescem com a idade das instituições inglêsas, com a 
sua transformação pela democracia. Nada indica que o patriotismo 
britânico renuncie mais nunca a êsse instruntento de segurança fi
nanceira, "maquina", na frase de Gladstone, "de fôrça gigantesca, 
para executar os grandes desígnios nacionais". 

De tôdas as aplicações ensaiadas no uso dês se impõsto, Klassens
teuer e Einkommensteuer na Alemanha, imposta sui redditi della 
richeza mobiliare na Itália, impôsto sôbre a renda e o capital 
(Allgemeine Vermogens un Einkommensteuer) na Suíça, impôsto 

sôbre o patrimÔnio (on the reo.Z visible property) nos Estados Uni
dos, income tax, ou taxa sôbre a renda em Inglaterra, - esta últi
ma é a que nos oferece o tipo mais prático, mais imitável, mais 
eficaz, mais eqüitativo dessa espécie de contribuição. 

Experimentaram-no os Estados Unidos sob a guerra de sepa
ração. Mas a sua existência como impÔsto s6bre a renda propria
mente dita e como impôs to federal não podia deixar de ser efême
ra, num país, onde, na generalidade dos Estados, a renda já se acha-
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va tributada consideràvelmente pelos govern()s locais sob a forma 
de impôsto geral sôbre a propriedade. Firmada a paz, foi êsse, 
pois, um dos recursos orçamentários, de que primeiro prescindiu 
a União, subsistindo até hoje, na receita dos Estados, o impôsto 
geral sôbre o patrimônio, que abrange tôdas as manifestações da 
propriedade, individual, ou coletiva, móvel, ou imóvel, em dinhei
ro, ou em obrigações e ações excetuados apenas os títulos da União 
e os dos Estados, os bens utilizados, sem especulação ou proveito dos 
seus possuidores, em institutos de piedade, instrução, ciência e uti· 
lidade geral, assim como as alfaias domésticas e os objetos de uso 
pessoal até a importância de 1.000 dólares. Tudo que não cabe 
nestas exceções, passa pela estimação fiscal, que lhe orça o valor 
segundo o preço do mercado; vigorando regras especiais, para ava
liar os capitais dos institutos de crédito, das entidades coletivas 
com direito de corporação, das companhias de caminho de ferro. 
Funcionários especiais exercem o múnus de pesar a avaliação, e reti
ficá-la. A importância das taxas depende, cada ano, da soma de 
recursos necessária à satisfação das despesas do Estado, não poden
do, por via de regra, salvo deliberação da autoridade competente, 
ultrapassar o limite de 75 centésimos por 100 dólares. O produto 
anual dessa taxa, segundo o censo de 1880, elevava-se a 313 milhões 
de dólares (626.000:000$000). tsse total representava a soma de 
dezessete bilhões de dólares em haveres avaliados, contra, ao que 
se calcula, o duplo dessa importância em bens, que logravam sub
trair-se à ação fiscal. De quarenta e oito a cinqüenta bilhões de 
dólares, em que se calculava o patrimônio nacional em todos os 
Estados, apenas um têrço pagava o impõsto especifico sôbre a pro
priedade. E para êsse têrço as fortunas inferiores a 5.000 dólares 
contribuíam muitas vêzes mais do que as dessa valia para cima. 
Ao passo que os pequenos patrimônios, os que exprimem o traba
lho pessoal, a exploração direta, a labutação quotidiana do po~
suidor caem, por assim dizer, inevitàvelmente sob o jugo do im
pôsto, as grandes acumulações individuais esquivam, em grande 
escala, e fàcilmente, a vigilância dos taxadores. (W. H. JONF.5; 

Op. cit., págs. 80-84). 

tsse impôsto, pois, que a administração dos Estados e locali
dades absorve na União americana, e cujo produto constitui a mais 
enorme arrecadação, que se conhece, de um impôs to direto, ressen
te-se de um defeito capital: não é um impôs to compensador, não 
funciona como corretivo às desigualdades do impôsto indireto. É 
meramente l!m recurso fiscal, um meio de engrossar a receita, sem 
os fins morais e as vantagens sociais do impôsto sôbre a renda. 

tste impôsto é "essencialmente um impõsto complementar, 
uma taxa de ajustamento e compensação, destinada a restabelecer 
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a justiça no sistema fiscal, e tomar às classes abastadas e rÍcas um 
suplemento de contribuição, pelo muito em que as poupam os 
Impostos diretos". (BEAULIEU: Op. cit., I, pág. 442). Essa imuni
dade relativa das classes proprietárias, a que não podem fugir, pela 
sua natureza mesma, os impostos de consumo, encontra o seu con
trapêso nesta contribuição retificadora, que, valeodd consideràvel
mente como recurso orçamentário, parecendo, das taxas conheci
das, pela sua capacidade de dilatação nas grandes urgências nacio
nais, de que é exemplo a Inglaterra na campanha antinapoleô
nica, na crise comercial de 1842 e na guerra da Criméa (1853-6), 
a mais apta "para substituir os empréstimos" (GARNIER: Tr. des. 
fin., pág. 120), é, ao mesmo tempo, um laçd de concórdia social, 
um vínculo de confraternização entre as várias classes pelo equilí
brio dos sacrifícios de tôdas na sustentação do Estado. 

Mas, para que êsse característico se realize sinceramente, para 
que essa contribuição seja em verdade, no rigor da intenção que 
se lhe associa, uma taxa complementar, necessário é que abranja 
tôdas as rendas, não importa a sua categoria, ainda que algumas 
já carreguem com dutros gravames. Tôdas as fontes da riqueza 
pública: os bens imobiliários, os capitais em numerário e em cré
ditos ativos, os ofícios, as profissões, as funções, os empregos, todos 
êsses elementos, a capacidade contributiva industrial na sua tota
lidade, no seu complexo, deve concorrer, em escala eqüitativamen
te proporcionada à sua importância comparativa, para a coleta ge-
ral. tsse caráter de generalidade liga-se ao caráter de reparação, 
constituindo a fisidnomia típica do impôsto. 

Destarte, diz um economista contemporâneo, que tratou êste 
assunto ex-professo, "sob o impôsto geral complementar sóbre a 
renda subsistirão, no seu estado atual, ou transformados, a maior 
parte dos impostos especiais. Teremos, para a renda territorial, 
o cadastro; para os arrendamentos, o registro; para os capitais, os 
cartórios de hipotecas, as declarações das instituições de crédito; 
para as rendas industriais e comerciais, as matrículas das patentes; 
para as sociedades em comandita simples, os balanços ânuos; po
dendo-se, até, a respeito de certos bens, consultar as apólices de 
seguro. Servirão êsses dados para aceitar, ou retificar os algaris
mos declarados pelo contribuinte." (CHAILLEY: Op. cit., págs. 361, 
380, 423-4). Beaulieu, que ninguém ousaria argüir de inclinações 
socialistas, pronuncia-se no mesmo sentido (Op. cit., pág. 443): "De 
ordinário o impôsto geral sôbre a renda se sobrepõe aos impostos 
indiretos, que gravam as rendas parceladas, tais como o impôsto 
territorial, o impôsto mobiliário, o impôsto de patentes (indústrias 
e profissões); de onde resulta argüirem-no muitas vêzes de cons
tituir duplicata com os outros impostos diretos. É principalmente 
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em França que se lhe tem dirigido essa objeção; e não se pode 
contestar que tenha certo fundamento de fato; mas nem sempre 
é decisiva. Sendo o impôstd geral sôbre a renda um corretivo des
tinado a compensar as desigualdades dos impostos indiretos, é de 
eqüidade que as classes abastadas e opulentas o suportem, ainda 
quando já tenham pago, com todos os contribuintes, grandes, me
dianos, ou pequenos, o impôs to territorial, o impôsto mobiliário 
ou sôbre os aluguéis, o impôs to de indústrias e profissões. É uma 
agravação de ônus, que naturalmente lhes incumbe, a troco da 
semi-isenção que desfrutam a respeito de certos impostos indiretos." 
É assim que, na Prússia, o impôsto sôbre a renda se superpõe ao 
impôsto territorial, ao impôsto industrial e ao impôsto sôbre as 
casas. 

o sistema inglês divide a matéria do impôsto sôbre a renda 
em vários ramos, distribuídos por cinco cédulas, que se coordenam 
e designam pelas primeiras letras do alfabeto. A célula A (landS 
and tenements) grava a renda territorial, quanto à propriedade 
do solo; a célula B tributa a renda territorial, quanto à ocupação 
da terra e aos lucros de sua exploração: a cédula C (annuities, etc.) 
toca à renda mobiliária proveniente de títulos públicos, inglêses, 
coloniais, ou estrangeiros; a cédula D (trades, profession-s, etc.) 
abrange a renda mobiliária fundada no exercício de profissões 
industriais e comerciais; a célula E (public offices, pensions) com
preende a renda mobiliária criada por vencimentos de empregos 
e funções. 

tsse impôs to, porém, não abrange a renda individual em todos 
os seus graus. O princípio, firmado ali em 1842, que imunifica 
inteiramente as pequenas rendas, subsiste até hoje, estabelecendo-se 
também modificações no pêso da taxa para as rendas de importân
cia mediana. Segundo o regímen assentado em 1876 estão isentas 
de ônus as rendas inferiores a 150 [, e as de [ 150 a [ 400 não 
se acham sujeitas a êle senão no que passarem de [ 120. 

Quanto à taxa da proporção dêsse impôs to em relação à renda, 
essa tem-se caracterizado ali por uma quase incessante mobilidade: 
2.87% em 1853; 4.10 a 5.74% em 1854; 4.80 a 6.60% em 1855-6 
e 1856-7; 2.05 a 2.87% em 1857-8; 2.05% em 1858-9; 2.87 a 
4.10% em 1860-61; 2.46 a 3.70% em 1861-63; 2.87% em 1863-4; 
2.46% em 1864-5; 1.64% em 1865-6; 2.05% em 1867-8; 2.46% 
em 1868-9; 2.05% em 1869-70; 1.64% em 1872-3; 2.23% em 
1873-4; 0.82% em 1874-5; 1.20% em 1876-7; 2.05% em 1879-80; 
2.46% em 1881; 2.05% em 1882; 2.69% em 1883; 2.05 em 1884; 
2.46 em 1885; 3.28 em 1886. No seu ponto culminante, pois, 
isto é, em 1857, a proporção tocou a 6.60%, porcentagem exa-
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gerada, no sentir dos economistas, que lhe fixam como limite regu
lar a proporção de 2, 2 1/2 a 31'0 no máximo, em tempos cal
mos, e 4 a 5% nas grandes conjunturas de crise nacional. (BEAU
LIEU, I, págs. 443, 477). Alguns formulam empiricamente uma 
lei de paralelismo entre a taxa do impôsto sôbre a renda e a taxa 
do juro dos capitais no país, de modo que, quanto menos custe 
o dinheiro no mercado, mais fraca seja a proporção entre o im
pôsto e a renda. (CHAILLF.Y, pág. 397). Esta correspondência 
parece autorizar-se com o exemplo de alguns países, como a Ingla
terra. Mas, aplicada a outros, como o nosso, nos levaria talvez 
demasiado longe. E na própria Inglaterra, onde no comêço dêste 
século a proporção do impôsto subiu 10%, e em 1857 a 6.601'0, 
se nos oferecem casos de desvio dessa regra. 

As dificuldades que rodeiam o serviço dêste imp6sto, a ne
cessidade, que se impõe ao fisco, nos países livres, de aproximar-se, 
quanto ser possa, ao ideal dessa contribuição, não a deixando recair, 
e isso mesmo moderadamente, senão sôbre a renda livre do con
tribuinte, a insuficiência dos métodos de verificação, a freqüên· 
cia das falsas declarações aconselh;tm a observância de limites cau
telosos no cálculo da taxa suportável, para não se criarem incita
mentos à fraude, nem pesar com excessivo rigor sôbre a parte da 
renda necessária à subsistência individual. (ALESSIO, I, pág. 280). 

Contido nessas raias, o impôs to sôbre a renda pode represen
tar, sem opressão, nos orçamentos, a vigésima, a décima, c, (até 
bem que então dificilmente) a sexta ou quarta parte da receita. 

Guardados êsses princípios de discrição, é "um dos raros im
postos diretos, cuja fôrça de progressão pode comparar-se à dos 
impostos indiretos", calculaI}do·se que o seu produto, em nações 
prósperas, deve duplicar de trinta em trinta, ou de trinta e cinco 
em trinta e cinco anos, sem mudança nas c<!ndições de arrecadação. 
Na Inglaterra a income tax, em 1854, rendia cêrca de um milhão 
esterlino por penny; em 1876, mais de um milhão e 3/4; em 
1844, 2.016.000 [. Demais, há, nesse tributo, uma vantagem de 
supremo valor: "a de constituir uma reserva, onde, nos dias ··de 
crise, se poderá ir beber, mesmo indiscretamente. As rendas estão 
declaradas; a situação das fortunas mobiliárias e imobiliárias fica 
registrada e tida anualmente em dia; em conseqüência, a quota 
determinada, que se pede à renda em tempos normais, pode-se 
aumentar de repente, se preciso fôr, sem receio de novos artifícios, 
elevando-se a receita ao nível das necessidades." (CHAILLEY, pági
na 394) . 
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É uma forma de imposição, que, além de servir de comple
mento essencial ao sistema tributário, preenchendo-lhe as lacunas, 
corrigindo-Ihe as imperfeições, e restabelecendo o equilíbrio sôbre 
bases mais amplas, além dessas funções normais e ordinárias, exerce 
funções extraordinárias e salvadoras como recurso de sóbresselente 
para as conjunturas críticas do Tesouro. Satisfazendo, sob o pri
meiro aspectó, a exigências de justiça distributiva, responde, pelo 
outro, a necessidades financeiras de caráter político. "É dêsse im
pôsto que se tem valido a Inglaterra, em emergências diversas, 
para acudir a despesas urgentes e extraordinárias, suprir-se pronta
mente dos meios econômicos reclamados por emprêsas de guerra, 
e resolver em boa parte um problema financeiro, que Wagner 
considera séria lacuna da teoria e grave defeito da prática finan
ceira. Possuir um impôsto, que póssa dar, em certos casos, com 
facilidade e prontidão, receitas extraordinárias, é coisa grande
mente profícua às finanças públicas, condição necessária ao seu 
equilíbrio duradouro e qualidade própria de um organislI!o tri
butário forte e regular. Destarte se assegura o preciso para ne
cessidades súbitas e imperiosas, achando-se o Estado, a um tempo, 
em posição de afrontar os embaraços de épocas procelosas, e con
trair ainda empréstimos, quandO convenha, com bom êxito e sob 
cláusulas vantajosas." (R. SALERNO: L'imposta sull reddito). 

Daí a tendência dêsse impôs to a nunca mais se erradicar, uma 
vez regularmente implantado nó sistema tributário de um país. 
Estabelecido, em 1799, por Pitt, em meio da luta napoleônica, 
depois de esgotadas as várias fontes de receita, distendidos até o 
extremo os impostóS existentes e feito o uso mais amplo do crédito 
público, foi renovadó, no fim do triênio que se lhe aprazara, sob o 
gabinete Addington, por outros três anos (1803/6), e continuando, 
no têrmo dêles, sob a iniciativa de lord Henry Pett, não cessou! 
senão em 1815, quando a administração de Vansittart, constrangida 
pela insistência popular, teve que abrir mão do proieto de prorro
gá-lo, módificando-Ihe as taxas. Restaurado em 1842, como o pri
meiro passo para a reforma. comercial de Robert Peel, e isso ainda: 
por um período trienal, foi mantido sucessivamente, de triênio em 
triênio, em 1845 e em 1848, estendendo-se por mais de um ano em 
1851, obtendo renovação igual em 1852, alongando-se logo por um 
setenato em 1853 e durando. mediante decretações sempre tempo
rárias, até a atualidade. Há meio século, pois, que êle vigora 
naquele país, identificando-se, a tal ponto, com as necessidades 
orgânicas da vida nacional, que, tendo acenado Gladstone, nas 
eleições de 1874, às simpatias populares com a abolição da income 
tax, "the greatest bribe ever held to them", o eleitorado recusOu
lhe resolutamente a oferta, deputando uma câmara comprometida 
à manutenção dêsse impôsto. A Inglaterra sabe que com êle, st! 
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mais cedo se estabelecesse teria evitado a cnaçao de sua dívida 
(GLADST: Financial statem, 01 1853, 1860, 1863, pág. 16); com· 

êle tem transposto, há um século, as crises mais graves da sua 
existência interior e da sua existência internacional; com êle se 
julga habilitada, para arrostar o mundo: "With it, you may again, 
il need, dety the world" (Ib., pág. 18); e dêle não parece disposta 
a abrir mão nunca mais, ainda que estadistas como Gladstone, 
um dos que mais têm contribuído para a perpetuação dêsse tributo, 
continuem a lhe negar caráter permanente no sistema das finanças 
nacionais. (Ib., pág. 19) . 

A verdade é que êsse colossal aparelho financeiro, êsse meca
nismo de fôrça titânica em auxílio das grandes necessidades na
cionais, o mais pujante e eficaz, talvez, dos recursos materiais da 
administração naquele país (Ib., págs. 15, 16, e 47), não tem su
cedâneo conhecido até hoje; e aquêles que pOdem pronunciar-se 
desembaraçadamente sôbre os destinos dessa instituição, fora das 
conveniências de propaganda, que atuam sôbre a linguagem dos 
chefes de partido, não entrevêem possibilidade razoável da extin-

. ção dêsse recurso fiscal: " ... Income tax, a tax every day becoming 
more important in the share ,it must needs occupy in our tisca~ 
scheme; a tax which cannot and ought not to be disused." (Ru
BBARD: Discussion on the Income tax, pág. 4). 

Na Suíça, onde essa taxa tem sido explorada, como nos Es
tados Unidos, pelos orçamentos locais (cantão e comunas, a por
centagem do impôsto sôbre a renda e a propriedade tem subido 
enormemente acima do máximo aconselhado pelas boas regras. 
Em 1881 um indivíduo senhor de 3.000 francos de renda e 60.000 
em propriedades tinha de pagar, em dez capitais de cantão: 

Basilea (Baselstadt) 
Liestal (Baselland) .. . 
Solothurn ........... . 
Aarau (Argau) ...... . 
Schaffhausen ........ . 
St. Gall ........... . 
Glaris .............. . 
Berne .............. . 
Lucerne ............ . 
Zurich ............. . 

Tllxa 
municipal 

16.00 
166.00 
172.00 
252.00 
177.50 
198.50 
200.10 
165.75 
336.00 
359.60 

Taxa 
cantonal 

80.00 

94.80 
82.80 

126.25 
165.75 

197.30 

Total 
(francos) 

96.00 
166.00 
172.00 
252.00 
272.30 
281.80 
326.35 
331.50 
336.00 
556.90 
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A proporção, pois, entre o impõsto e a renda eleva-se, ali, de 
3.2% em Basilea a 5.35% a 5.53% em Liestal, a 8.4% em Aarau, 
a 9.06% em Schaffhausen, a 10.86% em Glaris, a 11.03 em Berne, 
a 11.2 em Lucerne, a 18.53 em Zurich. Mas, por outro lado, as 
taxas indiretas, arrecadadas pelo município, pelo cantão e pelo 
tesouro federal, são relativamente pequenas. Assim, o habitante 
de Zurich, desembolsando, têrmo médio, per capita, 32 frs. em im
postos diretos, que lhe cobra o cantão e a comuna, paga apenas, em 
impostos indiretos, 2 frs. aos orçamentos locais e 7 1/2 à con
federação. Ao todo, 41 1/2 frs., dos quais 34 frs., ou mais de três 
quartas partes do total, em taxas diretas. Esta acareação, reunida 
à consideração da imunidade que beneficia as pequenas fortunas 
e o mínimo dJa renda indispensável à subsistência, acentua o 
pendor natural às democracias, pendor assinalado nos Estados Uni
dos por David Wells, na Inglaterra por Fawcett e na Alemanha 
por Cohn, de criar, pela supressão dos impostos indiretos, uma 
situação, em que as classes dominantes na legislatura pelo sufrágio 
universal, transferindo para a minoria proprietária o cargo dos 
gravames fiscais, não encontrem freio à prodigalidade orçamen
tária, que vai recair sôbre outras camadas sociais, e exerçam a so
berania sem o corretivo essencial da responsabilidade financeira. 
"A remoção progressiva de todos os freios ao poder da maioria 
e o desenvolvimento cada vez mais lógico das instituições demo
cráticas tendem perseverantemente a cohstituir as classes inferio
res do povo em árbitras da legislação, d~s necessidades gerais do 
Estado e da sociedade. Se agora, par a par com essa tendênci~, 
a política da democracia em matéria de impostos propender a 
eximir dêles a maioria, cairemos no perigo de ver separados os 
deveres políticos dos direitos políticos. Os direitos serão exercidos 
então pelos que não contribuem, e as contribuições pesarão sôbre 
aquêles que o regímen democrático privar do poder, e subordinar 
à sua tutela." 

De perigos tais, porém, como os que, com altos intuitos libe
rais, figura o economista alemão, estamos bem longe, num país 
em cujas finanças os impostos indiretos representam em tão larga 
escala o papel preponderante. Mas, recaindo o impõsto de consu
mo principalmente sôbre as classes operárias e os limites inferio
res da classe média, não hesitarei em aconselhar, no impôs to sôbre 
a renda, a isenção das pequenas fortunas, sem receio de infringir 
o princípio democrático de que a "obrigação de ouvir o Estado, 
e sustentá-lo, deve assentar nos ombros de todos os cidadãos." A 
dificuldade, admitido o princípio, está em fixar, na prática, o li
mite da isenção, que, na Inglaterra, deixa livre de impôsto a renda 
a baixo de [ 150 (1: 500$000) e na Itália a rend a inferior a 400 frs. 
(160$000), se não provier de capitais, ou consistir em réditos per-
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pétuos (ZORLI: Diritto Tributario ltaliano, pág. 1(4), concedendo
-se imunidade parcial sôbre a quantia de 250 frs. às rendas de 
400 a 500, sôbre a de 200 frs. às de 500 a 600, sôbre a de 150 às 
de 600 a 700, sôbre a de 100 frs. às de 700 a 800. 

Há outro princípio de eqüidade, que se liga também ao re
gímen do impôsto sôbre a renda: as rendas provenientes da ati
vidade pessoal, do trabalho diuturno do indivíduo não devem ser 
tão oneradas, quantd as que espontâneamente emanam do capital 
acumulado. A diferença estabelecida entre as primeiras pelo seu 
caráter aleatório e perecível e as segundas pela sua fixidez, pela 
sua certeza, pela sua perpetuidade reclamam distinção correspon
dente na proporção das taxas. 

Grandes controvérsias têm-se levantado na Inglaterra entre 
estadistas e economistas, divididos na questão de saber se convém 
aplicar quotas idênticas, ou diversas, a rendas que entre si diferem 
pela origem, pela fonte de onde emanam (trabalho, capital), oU 
pela duração (temporárias ou perpétuas, certas ou incertas) . Para 
chegar pràticamente a essa diversificação, dois métodos alvitram 
os especialistas. O primeiro, celebrizado pelo famoso projeto dos 
Actuaries inglêses, consiste em manter indistintamente, para tôdas 
as rendas, a mesma quota proporcional de irrrpôsto, e, ao mesmo 
tempo, reduzir a cifra da renda à cifra de capital, operando sôbre 
bases diferentes, conforme a espécie e a duração das rendas, e 
obtendo quantidades imponíveis diversas; de modo que rendas, 
que prima facie se apresentam iguais, se desigualariam depois, 
cotejadas com os capitais respectivos e delas deduzidas. Esse mé
todo, acolhido aliás por autoridades como Hume, presidente da 
comissão de inquérito sôbre a reforma da income tax em 1853, 
achou a mais viva oposição de outros, como Warburton, Babbage, 
Maitland, Fawcet, e, repelido pelo chanceler do tesouro, não pôde 
vingar. De feito, além de assinalado por dificuldades extremas, 
que o tornariam inexeqüível, êsse alvitre encerrava um sofisma e 
um descuido aritmético: capitalizava o rédito, sem capitalizar si
multâneamente o impôsto, quando logicamente, cumpriria fazê-lo 
em relação a um e a outro. Em verdade, se a uma renda tempo
rária corresponde uma contribuição igualmente temporária, a 
uma renda perpétua corresponde, por seu lado, uma contribuição 
perpétua. (RICCA SALERNO: DeU'Imposta sul reddito). Por con
ôeqüência, o elemento duração, o elemento tempo pesa, neste im
pôsto, proporcionalmente sôbre a renda perpétua e sÔbre a renda 
temporária. Não podia, pois assentar bem neste princípio o crité
rio da di versificação. 
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Coube a Stuart Mi1l firmar a verdadeira razão sodai e a justa 
medida econômica da diferenciação, cuja necessidade intuitiva
mente se compreende. O impôsto deve graduar-se tanto aos meios 
pecuniários, quanto às precisões dos conu:ibuintes, a fim de que 
o sacrifício de todos seja igual. Não só o valor capitalístico das 
rendas passageiras, ou incertas, é inferior ao das rendas perpétuas, 
seguras, mas ainda o usofrutuário das primeiras está subordinado 
a um dever moral, a uma necessidade pessoal, que não pesa sÔbre 
o das outras: o dever de economia, a necessidade de criar uma 
reserva, separando constantemente uma quota de renda atual para 
a recomposição de um capital equivalente, quando ela se extinguir. 
Mac Culloch, figurando um indivíduo de 40 anos, com uma renda 
vitalícia de fi. 000, mostrou, pelas bases das tábuas de mortali
dade, segundo a proporção crescente dos seguros sôbre a vida, 
que essa renda vitalícia representa apenas f 660 de renda per
pétua. Se, portanto, aquela renda fãr taxada integralmente na 
razão do seu valor nominal, haverá desigualdade flagrante no re
gímen da taxação, muito mais oneroso, nesse caso, para as rendas 
que não gozarem o benefício de perpetuidade. 

E a mesma discriminação no impôsto, a que têm direito as 
rendas segundo a sua durabilidade, se lhes deve estabelecer con
forme a sua origem, aplicando-se à diferença, que se verifica entre 
os réditos do trabalho e os réditos do capital (fundirte und unfun
dirte Einkommen) , diferença especialmente acentuada pelos auto
res alemães. Diversa é a necessidade de economia, consoante a 
procedência da renda, como o é consoante a sua estabilidade; por
que, se, em relação a esta, a reserva representa a acumulação dos 
'elementos precisos para a recomposição ulterior do capital, a res
peito da outra, corresponde à perspectiva de moléstia, velhice, 
invalidez, interrupção do trabalho, casos para cuja eventualidade 
só a economia nos pode aparelhar. 

A legislação inglês a não contempla esta necessidade, ou antes 
não a reconhece francamente. Parece admitir implicitamente o 
princípio, que a exprime; mas não lhe deduz logicamente as 
conseqüências. Com efeito, ela exime do impôsto a parte do 
rendimento empregada pelo seu possuidor, em sustentar o seguro 
constituído sôbre a sua vida, contanto que essa dedução não 
exceda a um sexto da renda. (STEPHEN DowELL, IV, pág. 119). 
Mas, além de ser insuficiente a proporção, para corresponder às 
exigências da necessidade que ela pressupõe, não é justo abranger, 
unicamente na imunidade uma forma especial da economia: a 
apólice de seguro. Por outro lado, as próprias leis inglêsas, no 
regímen tributário das localidades e entre elas se aponta o Valuation 
of Propert)' (l\1etropolis) Act, de 1869, adotam a regra, que 
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limita o impôsto à parte da renda livre, depois de abatidas as 
despesas necessárias à conservação da propriedade. Eis aí reconhe
cido o princípio que veda ao impôsto a quota dos réditos indis
pensável à preservação do capital, princípio que sem incoerência 
não se poderá deixar de estender às anuidades termináveis e à 
renda do trabalho, nas profissões liberais, comerciais e industriais. 
Entretanto, com flagrante incongruência e injustiça confessada mesmo 
pelos que se têm oposto à reforma, o tributo, nas instituições fiscais 
do Reino Unido, abrange, por um lado, a parte da renda terri
torial e da renda predial respectivamente aplicada à manutenção 
da propriedade, por outro, os réditos da atividade industrial na 
sua totalidade, sem o devido desconto aos deveres de previdência, 
aos encargos de futuro. Assim, observam, na Inglaterra mesmo, os 
impugnadores dêsse vício, se, fI. 200 em juro de dinheiro repre
sentam f 1.200 líquidas, fI. 200 como rendimento da propriedade 
territorial não exprimem senão f 1.100, e como rendimento de 
capital imobilizado em prédios não deixam livres mais de f 1.000. 
Entretanto, nos três casos o impôsto recai por igual sôbre fi. 200. 

o impôsto nacional fere, portanto, ali a renda bruta (the gross 
value). Os propugnadores da reforma sustentam, porém, que êle 
devia gravar exclusivamente a renda líquida (rateable talue, net 
value), estabelecendo-se, em todo o país, uma base comum e um 
critério comum do valor para todos os efeitos da taxação, local, ou 
imperial. Do produto de cada ramo imponível da renda conviria 
deduzir, nesse intuito, o abatimento preciso, para assegurar a 
manutenção, a reparação, a recomposição dos elementos, materiais 
e pessoais, produtores da renda, ou a criação de equivalências, 
que os substituam. Para êsse fim se propõem os seguintes remé
dios, a que aludo, por me parecer digna de estudo a indicação, 
na hipótese de adotar a legislatura o impôsto sôbre a renda: 

19 - A renda (annual value) da propriedade imobiliária não 
será tributada senão na parte líquida, apurada mediante as dedu
ções prescritas na cédula respectiva; 

29 _ Quando uma anuidade temporária, ou outro qualquer 
crédito periódico abranger amortização ou restituição de capital, 
a taxa será carregada sôbre o juro anual exclusivamente, deduzida 
a quota de capital que a anuidade abranger; 

39 - Os lucros de indústrias e profissões, originários unica
mente do emprêgo de trabalho sem capital, serão tributados 
somente em dois terços do seu valor; 

49 - Os lucros da mesma categoria que os precedentes, mas 
resultantes do trabalho associado ao capital, sofrerão, para se lhes 
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aputat á parte tributável, o abatimento de um têrço no excésso 
dêsses lucros sôbre o juro de 4% do capital empregado. (HUB
BARO: Gladstone on the Income Tax, págs. 32-4, 36, 37, 39, 40-41, 
43-6, 52, 53-4) . 

Neste último ponto não sei se a concepção do reformador inglês, 
aliás estritamente justa em teoria, não encontraria na execução 
embaraços insuperáveis, multiplicando enormemente, a benefício dos 
contribuintes menos honestos, os meios de evasão fraudulenta. 
Outros economistas ALESSIO, I, pág. 298), no mesmo pensamen
to que o do antigo governador do Banco da Inglaterra, propõem 
simplesmente uma gradação nova, uma atenuação geral da taxa a 
favor das rendas resultantes simultâneamente do capital e da 
atividade pessoal, calculando-lhes a quota por uma razão intermédia 
entre os réditos hereditários e os réditos vitalícios. Mas a mim 
quer-me parecer que êstealvitre, como o anterior, acarretaria, na 
prática, inextricáveis dificuldades. O essencial. se me não engano, 
seria reduzir a dois terços da contribuição lançada sôbre as outras 
duas categorias da renda contribuinte os direitos sôbre a explo
ração da terra não exercidos pelos proprietários territoriais, sôbre 
as rendas comerciais e mercantis não provenientes de sociedades 
anônimas, sôbre os vencimentos, pensões ou benefícios resultantes 
de profissões liberais. 

Entre os estadistas inglêses, porém, essa idéia tem encontrado 
os mais sérios tropeços na inconveniência e no perigo, divisados 
por êles em qualquer reforma, que, estabelecendo a escala diversi
ficativa entre as rendas, quebre êsse princípio da uniformidade cega 
do impôs to, à sombra do qual Pitt justificou a taxação dos credores 
do Estado pelo Estado devedor. Nos Estados Unidos não se tem 
praticado a tributação dos títulos da dívida pública; mas ela nãO! 
é impossível, ante a Constituição federal e as leis fiscais, que abso
lutamente a não proíbem. Assim respondia, em 1853, a adminis
tração americana, por órgão de uma das suas secretarias de Estado, 
a uma consulta de Gladstone: "There is nothing in the constitution 
of the United States, or in the law:s creating the public d'ebt, which 
prohibits this GO'l:ernment from levying a tax on that debt". Na 
Inglaterra, porém, os public stocks or funds estão sujeitos ao impôsto 
s6bre a renda desde 1789, isto é, desde a sua primeira origem. 
Entretanto, ao contrair os seus empréstimos, dizia Gladstone, em 
1884 (25 de abril), na câmara dos comuns, a Inglaterra se compro
metera solenemente para com os mutuantes a não tributar os 
capitais mutuados ao Tesouro. As leis que regem a dívida pública 
estatuem que os dividendos das suas apólices serão pagos sem ônus 
fiscal absolutamente nenhum, "free of all taxes and charges whatso
ever". Como transpor êsse obstáculo? Pitt venceu-o fàcilmente, sus-
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tentando que o ímp6sto sôbre a renda, considerando-a indistintamen
te, sem atenção à natureza de suas fontes, caía uniformemente sôbre a 
totalidade dela, e não podia discriminar imunidades ligadas à sua 
origem. Em conseqüência. quando, em 1803, ao recomeçar da 
guerra contra Bonaparte, o ministério Addington, promovendo a 
restauração dêsse impôsto, dividiu o seu plano legislativo em dois 
projetos, um dos quais especialmente consagrado à renda prove
niente dos juros da dívida inglêsa, Pitt opôs-se ao desmembramento 
da taxa. Os têrmos do contrato entre a nação e o credor público 
impediam, na opinião do grande financeiro, a imposição de ônus 
especiais sôbre a propriedade em apólices. Não se podia admitir, 
pois, que os rendimentos dessa providência fôssem tributados senão 
por efeito de um impôsto geral e indiscriminado sôbre a renda. 
Essa interpretação, que prevaleceu naquela época, prevalecendo até 
os nossos dias, era, na apreciação do maior dos sucessores de Pitt, 
"a mais sábia e a mais segura" (GLADSToNe: Financiai -statement of 
1853. Ed. de 1864, pág. 33). 

Nessas tradições, às quais se associa igualmente o nome de 
Robert Peel, assentava, ainda em 1884, G1adstone a sua linha de 
combate à reforma promovida por Hubbard sôbre a modificação 
do impôs to a respeito das rendas precárias e a substituição do valor 
nominal pelo valor líquido como medida do ônus fiscal. A essa obje
ção, porém, se respondeu, não me parece que sem vantagem: "Se 
o proprietário de títulos da dívida nacional (fundholder) fôsse 
tributado exclusivamente, ou segundo uma proporção mais gravosa, 
então lhe assistiria o direito de queixa; mas, quando os demais 
contribuintes são taxados sôbre a sua renda líquida na mesma pro
porção, êle não tem motivo de reclamar, nem pode articular contra 
o Estado quebra da fé estipulada". (Discussion on the Income tax 
in 1884, pág. 12). Com efeito, fora da atmosfera das tradições 
peculiares àquele país, do seu espírito essencialmente conservador 
e formalístko, a distinção parece em demasia sutil. Não se pode 
chamar à ignorância o Estado quanto à origem da contribuição 
paga pelo possuidor de rendas do Tesouro, quando êsse pagamento 
não se efetua englobadamente, por declarações gerais do contri
buinte, na massa de outras rendas, mas determinada e especifica
damente sôbre as anuidades dessa dívida, pelo próprio agente do 
gõvêrno encarregado dêsse serviço, antes de se entregarem a cada 
um dos credores e na proporção da soma de títulos possuídos por 
cada um. A insciência da administração da fazenda, a êsse respeito, 
reduz-se, pois, a uma ficção, conveniente à sensibilidade jurídica 
daquele grande povo, mas frágil e transparentíssima. A realidade 
é que o Estado proclama e exerce o direito de taxar os títulos da 
sua dívida; e, admitido êsse princípio, o direito que cumpre ressalvar 
aos possuidores dessa espécie de riqueza, é o de não serem taxados 
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desigualmente. Ora, desigualdade não pode haver, onde há propor
cionalidade. E é exatamente a proporcionalidade que se busca, e5ta
belecendo uma escala diferenciadora entre rendas de naturezas di
ferentes. 

Consideradas assim as duas primeiras dificuldades inerentes a 
êste impôsto, a saber: a) a graduação do seu pêso entre as rendas 
perpétuas e as procedentes da atividade individual; b) a fixação 
do mínimo, abaixo do qual se deve estabelecer a isenção das rendas 
inferiores, - resta examinar os meios para a verificação correta ou 
aproximativa da renda, para a determinação da quota de cada 
contribuinte. 

Três idéias nos sugere, a êsse respeito, a prática das finanças: 
IQ, o sistema de presunções legais, estribado em indícios específicos, 
a que se ligam a priori as ilações do fisco; 2Q, a taxação por aut9-
ridade; 3Q

, a declaração do contribuinte. 

O critério da boa razão juntamente com a experiência conde
nam o primeiro processo: não há escala de inferências legais, capaz 
de orientar lealmente a distribuição do impôsto sôbre a renda, 
sem a verificação especial da realidade em cada caso, seja por 
confissão do contribuinte, seja por inquirição dos agentes fiscais, 
seja pela coadjuvação mútua entre êstes dois últimos elementos 
de certeza. 

Esta derradeira combinação - o depoimento do contribuinte, 
contrasteado pela vigilância da autoridade - é presentemente o 
regímen observado em tôda a parte. A diferença entre uns e outros 
países está na precedência e preponderância do princípio individual, 
ou do princípio administrativo. Nos Estados liberais, como a Ingla
terra, a União Americana, a Itália, a ascendência pertence ao pri
meiro: o contribuinte declara, e o fisco retifica. Nos países de 
administração rígida e absorvente, como a Alemanha e a Áustria, 
cabe a prioridade ao segundo: o fisco tributa, e o contribuinte 
reclama. 

As nossas instituições e os nossos hábitos aconselham, a meu 
ver, a escolha daquele, dêsses dois métodos, que deixa a prioridade 
ao devedor do impôsto, sujeitas as suas declarações à verificação 
posterior dos agentes fiscais. O mecanismo adotado na Inglaterra 
é, em alguns traços, êste: "O impôs to, ali, se arrecada, em princípio, 
segundo as declarações escritas dos contribuintes, feitas anualmente 
aos comissários da income tax, agentes locais e independentes do 
Estado; calculando-se a contribuição para o exercício corrente 
segundo as rendas declaradas no anterior. O lançamento e a arre-
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cadação do imp6sto confiam-se a êsses agentes locais, que, as mais 
da vêzes, reúnem as funções de lançadores e exatores, e cujo trabalho 
é revisto e fiscalizado por funcionários régios, instituídos, em 1842, 
sob o nome de inspectors e surveyol's. Para o serviço da cédula D, 
a que tributa as rendas industriais e comerciais, existem, desde 1842, 
comissários privativos, escolhidos geralmente entre os agentes da 
administração do registro e do sêlo (stamp.ing department), e auto
rizados a receberem as declarações dos contribuintes, a quem repugne 
dar a conhecer aos vizinhos o estado de seus negóciOs e lucros". 
Quanto ao impôsto, que recai sôbre os títulos da dívida nacional, o 
Banco de Inglaterra, encarregado dêsse ramo de serviço, procede ao 
desconto nos juros, antes de entregá-los aOs credores do Estado. 

t o princípio de que, onde ajJarece a renda) aí o f.isco a tributa_ 
"Não se lhe dá de saber", diz Chailley, "se o contribuinte, em cujas 
mãos a encontra, é o seu proprietário, aquêle sôbre quem afinal 
recairá o impôsto. A renda, onde aparece, paga. A lei aliás autoriza 
e facilita os ajustes de contas entre os co-interessados. Ao devedor 
de arrendamentos e aluguéis o Estado pede, não só o impôsto que 
pessoalmente lhe cabe como arrendatário, ou industrial, mas tam
bém a soma de contribuição, que deve pagar, segundo a taxa legal, 
o proprietário da terra, ou da casa, sôbre a renda, ou os aluguéis. 
Da mesma sorte, o devedor de um crédito hipotecário ou quiro
grafário, quer se trate de empréstimo civil, quer de empréstimo 
comercial, tem de declarar ao Estado as rendas, que o credor aufere 
do seu crédito, e adiantar o impôs to, que descontará ao credor no 
pagamento dos juros. Assim também qualquer pessoa moral ou 
particular, província, departamento, ou comuna, sociedade civil ou 
comercial, instituição de crédito, industrial, ou negociante, há de 
fazer a sua declaração, e pagar o impôsto sôbre os seus rendimentos 
pessoais e sôbre as rendas, isto é, os juros, dividendos, vencimentos, 
salários e pensões, que paga, sob qualquer título, a indivíduos, 
declarados por lei indenes à taxa, ficando autorizado a haver dêstes, 
descontando-lho, o impôs to que por êles desembolsou. É o desconto 
indireto pelo Estado. As rendas, que se pagam aos seus possuidores 
por intermédio do próprio Estado, ou de seus representantes, juros, 
vencimentos, pensões, não carecem, por via de regra, declarar-se: 
são submetidas, no ato do pagamento, a uma dedução calculada 
segundo a taxa legal do impôstó. É o desconto direto. ~sse 

desconto, direto e indireto, que, dada a composição atual das fortu
nas particulares, seja qual fôr o país, "em a abranger cêrca da 
metade das rendas, reduz e facilita singularmente as operações de 
fiscalização. Assim se procede na Inglaterra, na Itália e em quase 
todos os países. Assim se procede nos Estados Unidos . E por tôda 
a parte se verifica que o impôsto, arrecadado assim, entra nos cofres 
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do Estad() com mais segurança do que as rendas, sôbre as quais êle 
recai, nos do proprietário, ou nos do credor. li 

Sob a primeira forma, que êsse impõsto revestiu em Inglaterra, 
a renda era avaliada na sua. totalidade .em relação a cada contri
buinte, e a taxa recaía sôbre o agregado geral dela. O contribuinte 
enunciava a soma de todos os seus réditos, por uma declaração 
particularizada segundo os itens da classificação legal, e o fisco arre
cadava o tributo por uma avaliação geral, calculada mediante a 
adição integral de todos os frutos da propriedade, ou do trabalho, 
percebidos por cada indivíduo. Mas êsse regímen, além de abrir 
adito mais largo às burlas do interêsse particular em prejuízo da 
Fazenda, estabelecia uma ingerência excessiva dos agentes fiscais 
na situação da fortuna particular. A obrigação, prescrita aos contri
buintes, importava uma espécie de confissão geral sôbre as circuns
tâncias de sua vida, sacrifício que não podia deixar de repugnar 
aos hábitos individualistas da nação inglêsa, e que foi considerado 
como a mais séria objeção a êsse impôsto. Daí a reforma de 
Addington em 1803. Cedendo à impugnação de Pitt, teve êle 
que refundir em um os seus projetos, para não isolar a taxa 
sôbre Os títulos da dívida nacional; mas, por outro lado, subs
tituiu a tributação da renda inteira, pela taxação da renda em 
cada uma de suas partes, tais quais se distribuem nas mãos dos 
seus possuidores imediatos, incidindo, destarte, sôbre a renda, não 
discriminada segundo a pessoa que definitivamente a desfrutará, 
mas colhida em cada uma das fontes de onde emana. "Sob esta 
forma", observa uma das melhores autoridades européias (R. 
SALERNO: Ânnuar delle scienze giur., 1881, pág. 377), "se modi
ficou substancialmente a concepção do impôsto. A nova lei armava 
a apanhar a renda, onde ela nasce, em cada ramo de indústria, 
sem inquirir do comei vai repartir-se depois, e a que mãos passa. 
Neste sistema, por exemplo, o indivíduo, que dirige uma emprêsa 
agrícola, ou o proprietário agricultor, paga totalmente o impôs to 
pelo rendimento dos terrenos, que amanha, ficando-lhe depois o 
arbítrio de ressarcir-se, quanto à parte que possa tocar ao seu 
proprietário, ao credor hipotecário, ou a quem quer mais, que 
nesse rédito quinhoar. Semelhantemente, cada sociedade industrial 
paga o impôsto pela renda integral da emprêsa, mas, ao mesmo 
tempo, aos acionistas e a tôdas as outras pessoas, entre quem se 
reparte essa renda sob a forma de dividendos, juros e outras 
espécies de proventos, assiste o direito de reclamar individualmente 
a imunidade respectiva, quando a sua quota não transponha o 
limite do mínimo isento de impôsto. É mais fácil de executar e 
muito mais eficaz êste sistema do que o primeiro; porque evita 
muitas fraudes por parte dos contribuintes e muitas investigações 
molestas dos agentes fiscais, cuja intrusão demasiada na fazenda 
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particular é grandemente nociva aos interêsses do comércio e da 
indústria." A êsse sistema de incidência e arrecadação corresponde 
o mecanismo, com que já me ocupei, da discriminação do impôs to 
pelas célebres cinco cédulas, cada uma das quais designa uma das 
procedências, em que a renda se distribui, abrangendo a primeira 
os réditos territoriais e prediais; a segunda, os réditos da indústria 
agrícola propriamente dita, ou dos empreendedores agrícolas; a 
terceira, os réditos do capital dado em mútuo, ou sob qualquer 
outra forma; a quarta (the sweeping clause), os réditos comerciais, 
industriais, profissionais e todos os não compreendidos nas outras; a 
quinta, os estipêndios, pensões e anuidades pagas pelo erário. 

Enquanto nós não deliberarmos a recorrer a essa forma de 
impôs to, rendas haverá, das mais justamente imponíveis, das mais 
capazes de suportar o gravame dos encargos do Estado, que escaparão 
inteiramente aos deveres de cooperação para a subsistência dêle. 
"Não há", diz um financeiro inglês (HUBBARD, op. cito pág. 30) 
"não há outro meio de tributar em benefício do Tesouro Nacional, 
vastas somas de propriedade subordináveis, em boa justiça, ao 
impôsto, desde que amplamente aproveitam com a paz, a liberdade, 
a ordem asseguradas pela aplicação judiciosa dos recursos nacio
nais." Nesse caso se acham os cidadãos- do país,' ausentes, a respeito 
de bens possuídos na pátria; nesse caso, o capital empregado em 

títulos de renda pública; nesse caso, enormes riquezas apuradas 
na especulação mercantil. Um negociante emprega o seu dinheiro 
em produtos de sua terra, que exporta, e em artigos estrangeiros, 
Que importa, e, à medida que vai realizando os proveitos do seu 
comércio, vai os reaplicando na mesma espécie de operações; de 
modo que a sua fortuna pode circular tôda no oceano, nos armazéns 
e entrepostos, nas fa~uras, conhecimentos e aceites de seus fregueses, 
sem assumir nenhuma dessas formas, sôbre que recaem os impostos 
usuais. Assim, de ano para ano, lhe cresce a renda às dezenas, 
às centenas, aos milhares de contos, evitando inteiramente o alcance 
do fisco. Muitos, desocupados e opulentos, passam a vida a despen~ 
der fora do país, em excursões mais ou menos ociosas, os frutos e 
a substância de capitais, que não contribuem, na pátria, onde 
foram adquiridos, para a sustentação das instituições nacionais. 
Outros, enfim, liber{am·se inteiramente dêsse dever de solidarie' 
dade com o povo e o Estado, a quem pertencem, empregando a 
sua opulência em títulos do Tesouro imunes de qualquer contri
buição. E só o impôsto sôbre a renda viria destruir essas situações 
privilegiadas, onerando tôdas as fortunas equitativamente, na m~dida 
da justiça possível segundo a expressão normal de sua capaCldade 
contributiva, isto é, no& têrmos da definição de Hermann, gravando 
as posses de cada contribuinte em proporção à sOma de bens que 
anualmente lhe acrescem, e de que pode dispor na sua vida parti-



cular e pública, sem diminuir, ou alterar, com isso, o valor or.igindrio 
do seu capital. 

CARA TER DO IMPôSTO 

Cumpre dar ao impôsto o seu verdadeiro e genuíno caráter 
de taxa sôbre a renda. Convém que, conforme a sua definição 
na Inglaterra, a encaremos como um "tributo sôbre os proventos 
da propriedade, das profissões, do comércio e dos ofícios". Esta 
caracterização traz como idéia conseqüente a possibilidade de coin
cidir o impôsto sôbre a renda, quer com as taxas sôbre as proprie
dades imóveis, edificadas, ou não, prédios, ou terrenos, quer com 
as que recaem sôbre o exercício das indústrias, profissões, artes, 
ou ofícios. 

É o que reconhecia, entre nós, a comlssao de 1883, dizendo, 
no seu relatório (pág. 131): "O impôsto sôbre a renda superpõe-se 
ordinàriamente aos impostos diretos, que gravam as rendas divi
didas. Sendo êsse impôsto um corretivo, que tem por fim compensar 
as desigualdades dos impostos indiretos, devem as classes ricas pagá-lo 
cumulativamente com as outras taxas. E não há inteira exatidão 
em dizer-se que dêsse impôsto resulta duplicata de taxa sôbre a 
renda, visto que há certas rendas que não estão sujeitas aos impostos 
de indústrias e profissões, como os títulos de dívida pública do 
Estado" . 

Mas ainda nos casos, em que a duplicata é real e inegável, 
algumas legislações não têm recusado ante ela. "Nos países da 
Europa continental, onde se estabeleceu o impôsto geral sôbre a 
renda", observa Leroy Beaulieu, "vinha êle encontrar, muitas vêzes, 
um sistema de impostos diretos fracionários, arrecadaaos em proveito 
do Estado. Era, e ainda é, embaraçoso combinar o impôsto geral 
sôbre a renda com êsses vários impostos diretos preexistentes. 
Suprimi-los, substituindo-os completamente por aquêle, seria aban
donai' receitas certas, que o país pagava sem resistência, por outra. 
de que fôra difícil calcular a importância, e cujos processos de 
cobrança seriam talvez menos aceitáveis à população. Forçoso era, 
pois, ou sobrepor o impôsto geral sôbre a renda aos outros imposto~ 
diretos, ou confundi-los de algum modo com êles. A Prússia oferece
nos exemplo do primeiro sistema: o da superposição. Há, nesse 
país, um impôsto territorial, um impôsto industrial análogo às 

patentes, enfim o impôsto sôbre as casas. Contudo, não se hesitou 
ali em estabelecer um tributo geral sôbre a renda, o qual se 

divide em duas partes; ~ Classellsteu;er sôbre as pequené\~ rendas, 



menores de 3.750 frs., e a Einkommensteuer sôbre as rendas de 
3.750 frs. para cima." 

Sôbre êste delicado ponto da reforma devem refletir com espe
cial cuidado os nossos legisladores, escolhendo entre o impôsto englo
bado e o impôsto subdividido. "Se há idéia", dizia o Barão do 
Rosário no inquérito de 1879, "se há idéia, de que se encontra 
exemplo na história financeira de certos países, de impor sôbre 
todos os rendimentos, não obstante as taxas, que alguns já supor
tam, a subdivisão é desnecessária. Se não há idéia de dupla impo
sição, asubdivisãó é o melhor método do tributo alcançar a renda 
em tôdas as suas formas; é ainda o meio mais próprio, para seguir-se 
aquela regra dos economistas, de não substituírem-se impostos, 
cujo produto já é sabido, por outros de receita inteiramente desco
nhecida. Tira, outrossim, ao Tesouro os embaraços de harmonizar 
de pronto novas disposições com as existentes, e dá-lhes, por conse
qüência, ocasião, para, com as lições da prática, poder aplicar conve
nientemente os princípios da ciência". 

INCID~NCIA DO IMPÔSTO 

A concepção do impôs to sôbre a renda não se compadece com 
a isenção de classes .. Tôdas elas, salvo nos graus mínimos apenas 
correspondentes aos mais estritos meios de subsistência, devem 
abranger-se no domínio dessa contribuição. 

Nik> pode ser, pois, senão afirmativa a resposta a êstes três 
quesitos, que se levantam logo ao pensar na incidência do impôs to: 

Devem recair sôbre a lavoura? 

Sôbre os vencimentos dos funcionários? 

Sôbre as apólices da dívida pública? 

Estas questões estã1(), demais, por assim dizer, já resolvidas pela 
nossa tradição, ora no juízo dos competentes, ora nas próprias 
instituições legislativas. 

Não me poderão argüir de temerário, se, no tocante à agricul
tura, me apoiar na opinião de um dos mais veneráveis estadistas 
da monarquia, o Conselheiro Nabuco, que, em conferência do 
Conselho de Estado pleno, a vinte e seis de abril de 1867, diziá, em 
relasãQ !lO impôsto ~ssQal; "Os agricultores mereçem tÔda a pro-
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teção do Estado; mas não podem querer uma exceção, que os 
equipare aos indigentes; porque só os indigentes, em virtude do 
princípio constitucional e da natureza dêste impôsto, são os isentos". 

o essencial, sim, é proceder, em relação a essa categoria de 
contribuintes, com a maior benignidade. 

Os vencimentos de empregados públicos não há país onde 
escapem ao impôsto sôbre a renda. Também pela sua tributação 
se pronunciaram, entre nós, o inquérito de 1879 e a Oomissão 
de 1883. Além de que a nossa legislação tributária sôbre indústrias 
e profissões já consti tui aresto a respeito. 

Muito variam, porém, os sufrágios, pelo que diz respeito à 
importância da taxa. Assim, o sr. R. A. Galvão propunha a 
instituição do tributo sôbre estas bases: 

"Impôsto sôbre os ,'em:imentos dos funcionários públicos de 
quaisquer classes e hierarquias, incluídos os dos empregados pro
vinciais e municipais, e o dos pensionistas, reformados, aposentados 
e jubilados; a saber: 

"De 5% dos que perceberem até 10:000$ anuais, excetuados 
os de 1:000$ para menos. São compreendidos nesta classe os ali
mentos dos príncipes e os subsídios dos deputados e senadores; 

"De 10% dos que percebem mais de 10:000$, compreendidas 
as dotações da família imperial. 

"Consideram-se vencimentos para a cobrança do impôsto, não 
só os que são pagos pelos cofres públicos, mas também, as percen
tagens ou emolumentos, que possam competir aos funcionários por 
seus empregos, feitas neste caso as devidas lotações administrati
vamente. 

"É extensivo o mesmo impôsto aos tabeliães e escnvaes de 
quaisquer juízos e tribunais judiciários, cujos rendimentos excede
rem de 1 :000$ anuais, segundo as respectivas lotações. 

"As pensões de meio-sôldo e montepio e Os vencimentos dos 
reformados pagarão o impôsto na razão de 2%. 

"§ 1 Q São isentos os vencimentos das praças de pré do exér
cito e armada e os salários que se abonam a serventes e operáJ 
rios e outros que nãq são empregados públiço$, 



"§ 29 Não serão devidas porcentagens pela arrecadação dês te 
impôsto" . 

A Comissão de 1883 fixara em 1 % a taxa sôbre os vencimentos 
dos funcionários e subsídios dos membros das Câmaras Legislativas. 
(Relatório, pág. 137). Em 1879 o Barão do Rosário formulava 

em 5% a contribuição sôbre os vencimentos de empregados públicos 
e pensionistas, gerais, próvinciais e municipais. 

Em relação às apólices da dívida nacional, já deixei ver, em 
mais de um lugar, a minha opinião. Vimos que, na Inglaterra, 
a incame tax não as exime. Na Prússia também as sujeita ao 
impôsto a lei do lI' de maio de 1851, art. 19. Na Itália têm 
o mesmo alcance os decretos de 14 de julho de 1864 e 25 de 
agôsto de 1870. Na Holanda e na Áustria vigora o mesmo regímen. 
Na França, onde aliás a lei de 9 vindimiário, ano VI, veda a 
tributação da dívida consolidada, a lei de 15 de maio de 1850 
submeteu êsses títulos ao impôsto de transmissão, e a de 29 de 
junho de 1872 envolveu no impôsto mobiliário as apólices pro
vinciais e municipais. 

Entre nós as apólices da dívida pública não gozam de imuni. 
dade legal em matéria do impôsto. Verdade seja que a lei de 
15 de novembro de 1827, criando a dívida fundada, declarou, no 
art. 67, isentos os seus títulos do impôsto sôbre heranças e legados, 
único (dos existentes nessa época) em que êsses títulos podiam 
incorrer. Mais tarde se estabeleceu o sêlo proporcional: Il].as nem 
a lei 21 de outubro de 1843, que o instituiu, nem o decreto de 
26 de abril de 1844, que o regulamentou, sujeitaram as apólices 
a êsse impôsto, de que depois o regulamento de 10 de juIfio de 
1850 explicitamente as excluiu. A situação legal dêsses títulos, 
em relação ao nosso sistema tributário, mudou com a Lei n\> I. 114, 
de 27 de setembro de 1860, art. 11, § 91', e o regulamento ôe 26 
de dezembro dêsse ano, art. 6Q, § 79, que taxou as apólices, nas 
transferências, com a contribuição do sêlo. Posteriormente a Lei n9 

1.507, de 26 de setembro de 1867, art. 20, revogou o aludido art. 37 
da Lei de 15 de novembro de 1827, estendendo às apólices o 
impôsto de transmissão sôbre heranças e legados. 

Legem habemus, pois. A questão versaria agora apenas sôbre 
a necessidade, ou a conveniêncià de ampliar a extensão do impôsto, 
em relação a êsses títulos, não onerando somente as transmissões, 
mas também o juro, a renda proveniente dêles. 

Uma imposição sôbre os juros da dívida pública, dizia O sr. 
Francisco de Paula Santo~ no inquérito de 1879, "não me parece 
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que vá de encontro à lei de 1827, que criou o grande livro. A 
lei estabeleceu certos favores, com o fim de colocar o crédito do 
Estado em condições favoráveis. í.sses favores permaneceram ilesos 
por longo tempo, até que, em 1860, foram cerceados pelo sr. 
Ferraz, então ministro da Fazenda, e com alguns fundamentos; 
porque não há realmente hoje razão de ser para êsses favores. 
E, quando mesmo se entenda que êsses favores devem subsistir, 
uma taxa nova, que deve ferir tôda a renda de igual espécie, e que 
não foi prevista pela lei, não a contraria." 

Opinando no mesmo sentido, escrevia o sr. R. A. Galvão: 
"Esta é a minha opinião, de há ÚIuito tempo formada a êste 
respeito, e hoje muito mais robustecida, em face das imperiosas 
circunstâncias do país. Desde que pelo art. 20 da Lei nQ 1.507, 
de 26 de setembro de 1867, foi revogado o art. 37 da de 15 
de novembro de 1827, ficou-me inabalável a crença de que as 
apólices da dívida pública não eram mais isentas de imposições. 
E, se é indubitável que os sacrifícios indispensàvelmente se hão 
de estender a todos os habitantes do Império, penso que não 
devem ser excetuados os que gozam, mansa e suavemente, dos 
réditos dos seus capitais, que aquêles títulos lhes asseguram." 

Outra pessoa, cuja autoridade o govêrno de então considerou 
proeminente no assunto, o sr. Leopoldino Joaquim de Freitas, aceita 
o impôsto sôbre a renda, "contanto que a ociosidade não tenha 
privilégio; o rico proprietário pode desfazer-se de todos os bens 
móveis e imóveis, comprar fundos públicos, e eximir-se de contri
buir para as despesas do Estado, ao passo que as outras classes, que 
vivem do trabalho, estão sujeitas direta e indiretamente." 

O 5r. J. Afonso de Carvalho manifestou-se, na mesma ocasião, 
dêste modo: "Penso que, hoje, o impôs to sôbre a renda, revogado 
como foi, pelo art. 20 da Lei n9 1.507, de 26 de setembro de 
1867, o art. 37 da lei de 15 de novembro de 1827, deve recair 
também sôbre a renda dos títulos da dívida interna fundada, por 
isso que os seus possuidores não podem eximir-se da obrigação de 
concorrer cOm a sua quota para as urgências do Estado, em que 
estão empregados seus capitais, sobretudo quando nêle residem, 
como acontece na Inglaterra. O impôsto não é propriamente lançado 
sôbre aquêles títulos, ma~ sim sôbre os respectivos rendimentos. 
Os capitais empregados em tais títulos já gozam de suficientes 
garantias para que seus possuidores possam reclamar mais esta; e, 
demais, está no interêsse dêles contribuir para a sustentação do 
crédito do Estado, a que estão confiados seus capitais, por isso que 
êsse crédito redunda todo em benefício e vantagem dos próprios 
títulos que Yíllem tanto mais, quanto mais sobe e se consolida 
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aquêle crédito. Os que têm seus capitais empregados em prédios 
urbanos ou rústicos, ações de bancos, ou de companhias, estabele
cimentos comerciais ou industriais, são obrigados ao pagamento de 
outros impostos, ao mesmo tempo que os capitais sôbre que êles 
recaem, contribuem diretamente para aumento da riqueza do Estado, 
e estão sujeitos a todos os azares da fortuna. Não vejo, pois, razão, 
para que os que têm a sua fortuna empregada em títulos da dívida: 
interna fundada, deixem de pagar impôsto sôbre o seu rendimento." 

O Sr. Francisco Belisário, pouco inclinado aliás à adoção dêste 
impôsto, reconhecia, contudo, que êle "poderia atingir a renda das 
apólices, sem ferir as regalias da lei de sua criação." 

O Barão do Rosário sustentava que "os dividendos ou juros 
da dívida interna fundada não podem ser excluídos do impôsto." 

Nestas idéias se inspirou o projeto da comissão de 1883, que, 
como já se viu, abrange as apólices no impôsto sôbre a renda. 

No tocante à porcentagem dessa contribuição, têm, como é 
natural, variado de sentir os competentes. No parecer do sr. R. A. 
Galvão, a taxa deveria ser de 1 % "sôbre as apólices de 1 :000$ do 
juro de 6%, modificada proporcionalmente a respeito das de 4 e 
5% e feita a arrecadação por semestres, procedendo-se ao desconto 
no ato do pagamento dos juros." A comissão de 1883 elevava essa 
taxa a 2%. O sr. F. de Paula Santos alvitrava 4%. O Barão 
do Rosário propunha 5%. 

Estabelecida a generalidade do impôsto e aceita a idéia da 
sua subdivisão, incorporando-se nêle o impôsto predial e o impôsto 
sôbrc indústrias e profissões, deverá incidir a contribuição proposta. 

Sôbre as seguintes rendas: 

1. As que provêm de propriedades imóveis 

Prédios 
a) como manifestação de renda do proprietário; 
b) como manifestação de renda do locatário. 

a) como manifestação de renda do proprietário do 
Terrenos solo; 

b) como manifestação de renda da exploração do 
solo. 

2. As que provêm do exercício de qualquer indústria, profissão, 
flrt~, ou ofíçio, 



3. As que decorrem de títulos ou fundos públicos, ações de 
companhias, etc. 

4. As que emanam de capital (dinheiro) a juro, sôbre dívidas 
quirografárias, ou hipotecárias. 

5. As que resultam de empregos públicos. 

PROPORÇÃO DA TAXA 

Em que razflo se deve proporcionar o impôsto às várias classi· 
ficações da renda? 

A comissão de 1883 fixava: 

2% sôbre 

- os imóveis por natureza, em relação à propriedade; 

- os proventos ou lucros industriais, comerciais, ou de outra 
natureza e proveniência, juros de letras ou depósitos em bancos 
e caixas econômicas, de somas emprestadas a particulares, ações 
de companhias, salários ganhos e quaisquer percepções pessoais a 
título de indústria ou trabalho; 

- pensões, anuidades, dividendos, ou renda sôbre títulos ou 
fundos públicos. 

1% sôbre 

os imóveis por natureza, em relação ao gôzo ou desfrute; 

os vencimentos de funcionários e subsídios dos membros 
das câmaras legislativas. 

No inquérito de 1879 o atual Barão do Rosário formulava 
outra escala, que se afasta consideràvelmente da anterior na impor
tância das taxas. 

Ei-Ia: 

"A la. subdivisão - renda de prédios na côrte - deve 
pagar 12%; 

"A 2a. subdivisão - renda dos estabelecimentos agrícolas -. 
quando forem próprias as terras, 5;;{; quando não forem, 2%; 
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"A 3a. subdivisão - renda de juros de letras, de qüantias depo
sitadas em bancos, ou emprestadas a particulares, de apólices da 
dívida pública geral, provincial, ou municipal, de ações de com
panhias (dispensadas estas do I 1/2% do impõsto de indústrias) 

5%; 

"A 4a. subdivisão - renda do comércio (não obstante o que 
paga êle do impôsto de indústrias) - 2 Y2%; 

"A 5a. subdivisãd - vencimentos dos empregados públicos, 
pensionistas, gerais, provinciais e municipais - 5%". 

Entre os dois limites indicados nesses dois pareceres, eu me 
aproximaria ao último; restando, porém, ainda aos que entenderem 
fugir de ambds a escolha de um meio têrmo, possível, entre os dois. 

Conveniente, porém, será, qualquer que seja a medida adotada, 
fixar entre as duas classes a graduação que já indiquei (-), redu
zindo a taxa sôbre os réditos aleatórios precários e oriundos da 
atividade pessoal a dois terços da que recair sôbre os réditos fixos, 
certos, perpétuos, originários do capital acumulado. 

MíNIMO TRIBUTÁVEL 

Neste ponto já toquei em outro lugar (U), declarando que 
considero absoluta a necessidade de não submeter à ação do 
impôsto direto o mínimo necessário à existência (Exiostenzminmun) 
nas classes mais desfavorecidas. Certamente êsse mínimo, se o 
quisermos determinar precisamente, é uma incógnita muito variável. 
Mas há possibilidade de apreciações aproximativas, que financeiros 
e legisladores têm considerado suficientes, para dar satisfação, ao 
menos relativa às exigências da eqüidade. 

tsse princípio já foi, até certo ponto, reconhecido pelo legislador 
brasileiro, quando, ao criar o impôstd sôbre vencimentos, ramo do 
impôsto sôbre a renda, só os tributou de I :000$000 para cima. 

Mais tarde, a comissão de orçamento da Câmara dos Deputados, 
em 1879, no esbôço embrionário do impôsto sôbre a renda, que 
abortdu naquela sessão, estabelecia a imunidade para os rendi
mentos não superiores a 400$000. 

(*) Págs. 228-231 do Relatório do Ministro da Fazenda - 1891. 
(**) Pág. 223, idem idem. 
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· A comissão ministerial de 1883 opinou pela isenção completa 
a favor das rendas não excedentes a 600$000 e pela redução a dois 
terços da taxa geral para as médias, cujo conjunto se limitasse entre 
600$000 e 3:000$000 (RelatÓq'io, págs. 137, 139 e 140) . 

Creio que, hoje, se poderia estabelecer a divisória, aquém da 
qual principiasse a renda reservada aos recursos. de primeira neces
sidade, a renda livre (das freie e,inkomnen) , na frase dos economis
tas germânicos, a renda isenta do impôs to, em 800$000. 

LANÇAMENTO 

Conhecidas as rendas, sôbre as quais deve recair o encargo, 
ter-se-ia naturalmente o meio de arrecadá-lo, em relação a cada 
uma das manifestações da renda. 

Assim as que nascem do domínio ou da locação de prédios, 
seriam taxadas pelo mesmo sistema de lançamento do impôsto 
predial, entrando as que neste impôsto se não compreenderem 
na categoria das propriedades rurais ou agrícolas. 

As que decorrem do domínio sôbre terras taxar-se-iam por 
um processo firmado na declaração do contribuinte com verifica
ção oficial posterior, com arbitramento fiscal, ou sem nenhuma 
dessas condições, retificadoras conforme a idéia que prevalecer; 
seguindo-se o mesmo processo para as originadas na exploração 
do solo. 

As classificadas sob n'1 2, pelo lançamento do impôs to de 
indústrias e profissões. 

As do nQ 3, pelos registros e inscrições da dívida pública. 

As do nQ 4, 1 ~ categoria, pela declaração dos estabelecimentos 
bàncários e exame em sua escrituração; as da 21} categoria, pelas 
inscrições hipotecárias, declaração dos notários públicos, exame de 
seus livros e registros Torrens. 

As do n Q 5, pelas fôlhas de pagamento, ou pelas tabelas de 
vencimentos. 

Para o lançamento das taxas sôbre os rendimentos incertos, 
como os provenientes de terras ou exploração agrícola, ou sôbre 
aquêles que podem escapar ao impôsto, têm os países, onde êle se 
cobra, seguido sistemas diversos: a declaração do contribuinte, a 
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verificação por agentes fiscais, ou uma combinação entre êsses dois 
processos, em que ora preponderam os elementos de um, ora os 
do outro. 

A todos êsses sistemas se têm argüido graves inconvenientes. 
Mas não há outros, que com vantagem os possam suprir. As decla
rações dos contribuintes, corrigidas e completadas pela sindicância 
fiscal constituem, a meu ver, o único modo natural e eficaz de 
assentar pràticamente êsse impôsto, sem desvirtuá-lo. 

Aventou-se, no Tesouro, entre nós, o alvitre de entregar a de
terminação da renda, nos casos em que não fôr patente, ao arbi
tramento do fisco. Supõe-se dês te modo evitar, não só o prejuízo 
das evasões, por uma parte, como, por outra, a interferência peso 
quisadora da administração na vida particular. Presume-se que 
assim se poderiam acautelar os males de ambos os sistemas, con
ciliando um e outro, colhendo dos dois os benefícios, de que são 
capazes, harmonizando, em suma, os direitos, escrúpulos e melin
dres do cidadão com os interêsses do fisco. Consistiria o processo 
em lançar o impôsto por arbitramento, sempre que a renda não fôr 
conhecida fixa e precisamente. O arbitramento seria sujeito ao 
conhecimento e impugnação do interessado, a quem se franquea
riam os recursos do nosso contencioso administrativo, admitindo-se, 
na primeira instância do processo, para lhe dar um toque de espí
rito democrático, e imprimir certo caráter de imparcialidade às 
avaliações fiscais, a interferência do presidente da municipalidade 
com voto deliberativo. 

Em matéria de tanta ponderação e delicadeza, não devo deixar 
de consignar êsse parecer, mas também os motivos que me fazem 
hesitar em abraçá-lo. 

o impôs to sôbre a renda representa, no organismo tributário, 
o princípio de autonomia contributiva, da 'Self-taxat.ion (Selbstchii
tzung) , que constitui uma manifestação especial do self-government, 
reunindo no cidadão o papel duplo de contribuinte e taxador. Por 
isso, na Prússia, como na Inglaterra, no Einkommeusteuer, como 
na Income tax, o lançamento do impôsto se estriba inteiramente 
nas declarações dos contribuintes, recebidas e averiguadas por co
missões locais. E os resultados obtidos merecem aos economistas (L. 
VON STEIN: Lehrbuch der Finanzwissenschaft, 4 AuH. Leipz, 1879) 
assinalados encômios à sabedoria política e à discrição administra
tiva, que inspiram o sistema estabelecido. 

Não se pode negar que êsse regímen preste ensanchas a eva
sões fraudulentas. Mas essa inconveniência é inerente à natureza 
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de uma contribuição, que depende, em grande parte, da esponta
neidade e fidelidade dos cidadãos no cumprimento dos deveres pú
blicos. É um impôsto, cujos resultados hão de crescer na razão 
direta da educação política do povo. Na Inglaterra mesma a recei
ta fiscal por essa origem está singularmente longe da realidade no
tória da renda possuída pelos contribuintes. O décimo terceiro re
latório da repartição das rendas internas (Inland Revenue Depart
ment), por exemplo, declarava que o lançamento dessa taxa para 
os anos de 1864/65, na parte concernente à célula D (Indústrias e 
Profissões), não passava de 44% (quarenta e quatro por cento) da 
soma, a que devia atingir. E, todavia, ainda ninguém se lembrou de 
corrigir ali êsse vício, retirando, no processo de lançamento, a pIe
ponderância à declaração do contribuinte. O remédio apontado, ali 
e fora dali, a êsse mal, consiste, sim, em modificar a incidência do 
impôs tO, regulando-o por uma escala diversificativa, que trate com 
justiça as várias espécies de renda, segundo as suas diferença:> na· 
turais. Com isso já me ocupei (.); e, ao que se me afigura, é também 
o que deveríamos fazer logo na fundação dêste serviço. 

Não se me antolha razoável que, para não melindrar a sensibili
dade dos contribuintes poupando-os às impertinências do fisco, o 
meio esteja em dar a êste a primeira e a última palavra, dispen
sando a declaração dos interessados, e deixando-lhes apenas a facul
dade de reclamação. Se é por amor dos contribuintes que se suscita 
esta idéia, presumo que êles se considerariam muito melhor aqui
nhoados com as garantias do regímen inglês. O arbitramento fàcil
mente degeneraria em arbítrio. 

Eu opinaria, pois, pela declaração do contribuinte como ponto 
de partida, seguindo-se a ela a verificação fiscal e admitindd-se, se 
fôr possível, o elemento municipal na composição das autoridades 
locais instituídas para o lançamento. 

O fisco ver-se-á muito prejudicado se basear a sua contribuiçâo 
unicamente sôbre a declaração do contribuinte, por mais que a 
procure cercar de garantias. 

A Comissão Parlamentar de 1879, a Comissão administrativa de 
1882-3 e respeitáveis autoridades ouvidas, na primeira dessas datas, 
pelo ministro da Fazenda, pronunciaram-se pela simples declaração 
do contribuinte, só e sem corretivo. "C'ada qual", dizia um dos 
pareceres do inquérito de 1879, "terá em mente, por ocasião de 
assinar uma declaração daquela ordem, que, quando subtrair uma 

(*) Págs. 228-31 do Relatório do Ministro da Fazenda - 1891. 
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parcela do impôsto, não cometerá a culpa, suposta venial, de ilu
dir o fisco, mas obrigará os outros a pagarem mais do que deviam, 
pois se tornará preciso aumento do impôsto." Infelizmente a mim 
não me parece que se possa descansar com tamanha confiança n1-
eficácia dêsse freio. Quando, em 1812, a Rússia entregou a avalia
ção da renda inteiramente à consciência dos contribuintes, o pro
duto da taxa, orçado em 12 milhões de rublos, não passou de 

dois. (EsQ. DE PARIEU, 2.a ed., voI. I, pág. 264) . 

Em matéria tão melindrosa, todavia, não considero prudente 
aventurar juízos absolutos. O critério dos experimentados lançará 
o seu voto decisivo na balança; e talvez não possamos chegar a 
acêrto, senão por tentativas. 

Em alguns países da Europa, o impôs to é cobrado por meio 
de repartição, isto é, o Estado fixa a soma, que deve durante o 
ano orçamentário produzir o impôsto, repartindo esta soma pelas 
circunscrições de primeira ordem, províncias, departamentos, etc. 
e êstes pelas circunscrições inferiores, comunas, etc., 

leI 

~ste sistema é obviamente inadmissível entre nós. 

Nem o nosso regímen político nem a nossa organização fiscal 
o permitiriam. 

A quotização, isto é, o lançamento sôbre cada contribuinte, é 
o meio, pelo qual arrecadamos tôdas as nossas rendas in~ernas, e 
ao qual deve também ser submetido o impôs to sôbre a renda. 

ISENÇõES DE IMPOSTO 

Além das rendas não superiores a 800$000, conviria isentar do 
impôs to: 

19 - a dos agentes diplomáticos das nações estrangeiras; 

29 - a dos cônsules de carreira; 

3'9 - os rendimentos das sociedades de socorros mútuos e bene
ficência. 

49 - os juros das apólices da dívida pública possuídas por es
trangeiros residentes fora do país. 

Esta última cláusula é a adotada na Inglaterrà, por indicação 
de Pitt, desde 1803, por motivos de evidência imediata. A taxação 
da dívida nacional constitui uma derrogação indireta às obrigações 
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assumidas pelo Tesouro para com os seus credores, derrogação que 
se legitima pela anuência dêstes, mediante os seus representantes, 
no voto do impôsto, sôbre que nem direta nem indiretamente influi 
o capitalista estrangeiro, residente no exterior. Por outro lado, será 
contrário aos interêsses nacionais desviar os capitais alienígenas de 
buscar emprêgo em fundos brasileiros; e êste gravame, naturalmente 

mal compreendido e mal recebido fora do país, concorreria para 
êsse resultado, impolítico e econômicamente pernicioso. 

Passando para a receita dos Estados, (se vingar nesta parte o 
projeto constitucional) o impôsto de transmissão de propriedade, 
e não podendo êles, na forma de outra disposição dêsse projete... 
tributar os títulos da dívida federal, virá a ficar de fato, restabe
lecido o art. 37 da Lei de 15 de novembro de 1827, que isentou 
da taxa de heranças e legados as apólices da dívida brasileira, e 
implicitamente ab-rogado o art. 20 da Lei n Q 1.507, de 26 de se
tembro de 1867, que estendeu a êsses títulos aquela contribuição. 

É um ônus de que se desembaraçam as apólices, ônus cuja su
pressão corresponde a um desfalque não insignificante na receita na
cional. E esta consideração não se deve esquecer, ao fixar a taxa 
do impôs to sôbre o rendimen.to dêsses títulos, para que os inte
rêsses do Tesouro tenham a reparação conveniente. 
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PARTE III 

EMENTÁRIO DA LEGISLAÇÃO 

DO IMPÔSTO DE RENDA 



EMENT ARIO DA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 

LEI nQ 317, de 21 de outubro de 1843. 
Fixa a despesa e orça a receita para os exercícios de 1843-1844 
e 1844-1845. 

DECRETO nQ 349, de 20 de abril de 1844. 
Manda executar o Regulamento para a cobrança do imp6sto 
s6bre os ordenados. 

LEI nQ 1.507, de 26 de setembro de 1867 
Fixa a despesa e orça a receita geral do Império para os exer
cícios de 1867-68 e 1868-69 e dá outras providências. 

DECRETO nQ 3.977, de 12 de outubro de 1867. 
Regula a cobrança do impõsto sôbre vencimentos. 

DECRETO nQ 5.690, de 15 de julho de 1874. 
Dá regulamento para arrecadação do impôsto de indústrias e 
profissões. 

LEI nQ 3.396, de 24 de novembro de 1888. 
Orça a receita geral do Império para o exercício de 1889 e. dá 
outras providências. 

LEI nQ 25, de ~O de dezembro de 1891. 
Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do 
Brasil para o exercício de 1892 e dá outras provid~cias. 



LEI n9 126-A,de 21 de novembro de 1892. 
Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do 
Brasil para o exercício de 1893 e dá outras providências. 

LEI n Q 191-A, de 30 de setembro de 1893. 
Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do 
Brasil para o exercício de 1894 e dá outras providências. 

LEI n9 265, de 24 de dezembro de 1894. 
Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do 
Brasil para o exercício de 1895 e dá outras providências. 

LEI n9 741, de 26 de dezembro de 1900. 
Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do 
Brasil para o exercício de 1901 e dá outras providências. 

LEI n9 1.452, de 30 de dezembro de 1905. 
Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do 
Brasil para o exercício de 1906 e dá outras providências. 

LEI n9 2.321, de 30 de dezembro de 1910. 
Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do 
Brasil para o exercício de 1911 e dá outras providências. 

LEI nQ 2.909, de 31 de dezembro de 1914. 
D.O. de 1 de janeiro de 1915. 
Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do 
Brasil para o exercício de 1915 e dá outras providências. 

DECRETO n9 1l.458, de 27 de janeiro de 1915. 
D. o. de 28 de janeiro de 1915~ 
Dá regulamento para a cobrança do impôs to sôbre vencimen
tos, subsídios, etc. 

LEI n9 3. 070·A de 31 de dezembro de 1915 
D.O. de 2 de janeiro de 1916. 
Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do 
Brasil para o exercício de 1916 e dá outras providências. 

DECRETO nQ 11.914, de 26 de janeiro de 1916. 
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D. O. de 28 de janeiro de 1916. 
Dá nôvo regulamento para cobrança do impôsto sôbre sub
sídios, vencimentos, etc. 



LEI nQ 3.213, de 30 de dezembro de 1916. 
D.O. de 31 de dezembro de 1916. 
Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do 
Brasil para o exercício de 1917 e dá outras providências. 

DECRETO nQ 12.437, de 11 de abril de 1917. 
D.O. de 19 de abril de 1917. 
Aprova o regulamento para a arrecadação e fiscalização do 
impôs to sôbre juros de créditos ou empréstimos garantidos 
por hipotecas convencionais ou anticrese, etc. 

DECRETO nQ 3.343, de 26 de setembro de 1917 
D.O. de 28 de setembro de 1917. 
Modifica a tabela do impôsto sôbre vencimentos, subsídios, 
etc., estabelecido pela Lei n.O 2.909, de 31 de dezembro de 1914. 

DECRETO LEGISLATIVO nQ 3.564, de 12 de novembro de 1918. 
D. O. de 13 de novembrd de 1918. 
Manda abolir o inrpôsto ,sôbre subsídios e vencimentos a partir 
de 19 de outubro de 1918. 

LEI n9 3.979, de 31 de dezembro de 1919. 
D.O. de 19 de janeiro de 1920. 
Orça a receita geral da República dos Estados Unidos· do 
Brasil para o exercício de 1920 e dá outras providências. 

DICRETO n9 14.263, de 15 de julho de 1920. 
D. O. de 23 de julho de 1920. 
Dá regulamento para a arrecadação e fiscalização dos impostos 
sôbre a renda. 

LEI n9 4.230, de 31 de dezembro de 1920. 
D.O. de 19 de janeiro de 1921. 
Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do 
Brasil para o exercício de 1921. 

DECRETO n9 14.729, de 16 de março de 1921. 
D.O. de 23 de março de 1921. 
Aprova o regulamento para a arrecadação e fiscalização do 
impôsto sôbre a renda. 

LEI nQ 4.440, de 31 de dezembro de 1921. 
D.O. de lQ de janeiro de 1922. 
Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do 
Brasil para o exercício de 1922. 
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DECRETO n9 15.589, de 29 de julho de 1922. 
D.O. de 19 de agôsto de 1922. 
Aprova o regulamento para a arrecadação e fiscalização do 
impôsto sôbre a renda. 

LEI nQ 4.625, de 31 de dezembro de 1922. 
D.O. de 2 de janeiro de 1923. 
Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do 
Brasil para o exercício de 1923. 

LEI nQ 4.783, de 3 I de dezembro de 1923. 
D.O. de 1'1 de janeiro de 1924. 
Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do 
Brasil para o exercício de 1924. 

DECRETO nQ 16.580, de 4 de setembro de 1924. 
D. o. de 6 de setembro de 1924. 
Aprova o regulamento para o serviço de arrecadação do im
pôsto sôbre a renda. 

DECRETO n9 16.581, de 4 de setembro de 1924. 
D.O. de 6 de setembro de 1924. 
Aprova o regulamento do impôs to sôbre a renda. 

DECRETO nQ 16.838, de 24 de março de 1925. 
D.O. de 2 de abril de 1925. 
Aprova as modificações do regulamento expedido com o De
creto nQ 16.581, de 4 de setembro de 1924. 

DECRETO nQ 17.012, de 19 de agôsto de 1925. 
D. o. de 28 de agôstd de 1925. 
Manda adotar a tabela de coeficientes de lucro líquido e 
nomenclatura das profissões isentas do impôs to sôbre vendas 
mercantis, organizada pela Comissão técnica nomeada pelo 
Govêrno. 

LEI nQ 4-.984, de 31 de dezembro de 1925. 
D.O. de IQ de janeiro de 1926. 
Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do 
Brasil para o exercício de 1926. 

DECRETO n9 17.390, de 26 de julho de 1926. 
D. O. de 27 de julho de 1926. 
Aprova o regulamento do impÔsto sôbre a renda. 
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DECRETO n9 5.020, de 3 de setembro de 1926. 
D.O. de 6 de novembro de 1926. 
Altera a data fixada pelo art. 83 do Decreto nQ 16.581, de 
4 de setembro de 1924, modificado pelo Decreto n9 16.838, de 
24 de março de 1925, para as declarações do impôsto sôbre 
a renda. 

DECRETO n9 5.050, de 4 de novembro de 1926. 
D.O. de 6 de novembro de 1926. 
Manda que go:zem do abatimento de 75% sôbre a totalidade do 
impôs to sôbre a renda os contribuintes que fizerem declara
ção dos seus rendimentos até 30 de novembro do corrente ano 
e efetuarem até 31 de dezembro, também dês te ano, o paga
mento devido. 

DECRETO n9 5.112, de 22 de dezembro de 1926. 
D.O. de 28 de dezembro de 1926. 
Prorroga até 31 de dezembro do corrente ano o prazo fixado 
até 30 de novembro no art. 1 Q do Decreto n9 5.050, de 4 de 
novembro: de 1926. 

DECRETO n9 5.138, de 5 de janeiro de 1927. 
D.O. de 8 de janeiro de 1927. 
Altera os dispositivos gerais do impôsto sôbre a renda. 

DECRETO n9 17.852, de 29 de junho de 1927 
D.O. de 30 de junho de 1927 
Autoriza o recebimento, sem multas, das declarações de impôsto 
sôbre a renda. 

DECRETO nQ 18.380, de 5 de setembro de 1928. 
D . O . de 7 de setembro de 1928. 
Declara que continua em vigor a Tabela de Coeficientes de 
Lucro Líquido, expedida com o Decreto de n9 17.012, de 19 
de agôsto de 1925. 

DECRETO n9 5.623, de 29 de dezembro de 1928. 
D.O. de 30 de dezembro de 1928. 
Reduz os impostos sôbre o material rodante e de tração, des
tinado à viação férrea e urbana; altera a taxa do papel para 
embalagem de frutas; isenta de impostos a importação de ouro 
em bruto ou amoedadõ; regula o pagamento pela verba "Exer
cício Findo" e dá outras providências. (Art. 69: isenta as COIIt

panhias estrangeiras de navegação do imp&to sôbre a renda). 



DECRETO nQ 19.412, de 19 de novembro de 1930. 
D.O. de 21 de novembro de 1930 
Autoriza o Ministro da Fazenda a emitir obrigações ao portador, 
do Tesouro Nacional, até a importância de réis 300.000:000$000. 
(Art. 49: isenção de quaisquer impostos) . 

DECRETO n9 19.546, de 31 de dezembro de 1930. 
D.O. de 3 de janeiro de 1931. 
Orça a receita geral da República dos Estados Unidos do 
Brasil para o exercício de 1931. 

DECRETO nQ 19.723, de 20 de fevereiro de 1931 
D . O. de 22 de fevereiro de 1931. 
Modifica o regulamento do impôsto de renda aprovado pelo 
Decreto n9 5.138, de 5 de janeiro de 1927. 

DECRETO n9 19.936, de 30 de abril de 1931. 
D.O. de 2 de maio de 1931. 
Altera o orçamento da receita para 1931 e dá outras proTi
dências. 

DECRETO n9 19.957, de 6 de maio de 1931. 
D.O. de 8 de maio de 1931. 
Corrige o Decreto n9 19.936, de 30 de abril de 1931. 

DECRETO n9 19.958, de 6 de maio de 1931. 
D.O. de 9 de maio de 1931. 
Permite que nos exames de livros comerciais, para fins de fi~
calização, sejam designados peritos estranhos ao funcionalismo 
federal e dá outras providências. 

DECRETO n9 20.045, de 27 de maio de 1931. 
D. O. de 29 de maio de 1931. 
Dispõe sôbre o pagamento em quotas do impôsto sôbre a renda. 

DECRETO n9 20.900, de 31 de dezembro de 1931. 
D. O. de 5 de janeiro de 1932. 
Altera a cobrança da taxado expediente dos gêneros livres de 
direitos de consumo e a do impõsto de renda das sociedades 
por quotas de responsabilidade limitadas. 

DECRETO n9 21.459, de 19 de junho de 1932. 
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D.O. de 6 de junho de 1932. 
Autoriza a cobrança, sem multa, da dívida fiscal em atraso e 
dá outras providências. 



DECRETO nQ 21.554, de 20 de junho de 1932. 
D. O. de 24 de junho de 1932. 
Modifica disposições vigentes sôbre o impôsto de renda. 

DECRETO n~ 21. 717, de 10 de agôsto de 1932. 
D.O. de 12 de agôsto de 1932. 
Autoriza a emissão de Obrigações do Tesouro e dá outras pro
vidências. 

DECRETO nQ 21.746, de 19 de agôsto de 1932. 
D . o. de 24 de agôsto de 1932. 
Prorroga por trinta dias o prazo de que trata o art. lQ do De
creto nQ 21. 459, de 19 de junho de 1932. 

DECRETO nQ 21.788, de 3 de setembro de 1932. 

D. O. de 6 de setembro de 1932. 
Prorroga até 31 de outubro de 1932 o prazo para recebimento 
de declaraçãd de rendimentos e dá outras providências. 

DECRETO nQ 21. 862, de 24 de setembro de 1932. 
D. O. de 28 de setembro de 1932. 
Prorroga até 31 de outubro o prazo de que trata o art. lQ do 
Decreto n~ 21.459, de lQ de junho de 1932. 

DECRETO n.O 22.239, de 19 de dezembro de 1932. 
D. O. de 23 de dezembro de 1932. 
Reforma as disposições dd Decreto Legislativo nQ 1.637, de 1) 

de janeiro de 1907. na parte referente às sociedades cooperativas. 

DECRETO nQ 22.828, de 14 de junho de 1933. 
D. o. de 17 de junho de 1933. 
Cancela débito do impôs to de renda referente a exercícios ante
riores a 1931 e dá outras providências. 

DECRETO nQ 22.866. de 28 de junho de 1933. 
D. O. de lQ de julho de 1933. 
Providencia sôbre o pagamento preferencial dos impostos e taxas 
devidos à Fazenda Pública. 

DECRETO n Q 22.957, de 19 de julho de 1933. 
D. o. de 22 de julho de 1933. 
Provê sôbre meios assecuratórios da cobrança da dívida ativa e 
dá outras providências. 
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DECRETO nl) 23.533, de lQ de dezembro de 1933. 
D. O. de 6 de dezembrd de 1933. 
Reduz de cinqüenta por cento o valor de todos os débitos de 
agricultores, contraídos, antes de 30 de junho do corrente ano, 
e dá outras providências. (Art. 39, § 49; isenta de quaisquer 
impostos e taxas as apólices e os juros respectivos) . 

DECRETO nQ 23.841, de 7 de fevereiro de 1934. 
D. O. de 9 de fevereiro de 1934. 
Retificado no D.O. de 15-2-1934 
Modifica d quadro do pessoal do Serviço do Impôsto sóbre a 
Renda e dá outras providências. 

DECRETO nQ 23.981, de 9 de março de 1934. 
D. o. de 13 de março de 1934. 
Regula a execução do Decreto n9 23.533, de 1 Q de dezembro 
de 1933 (Reajustamento Econômico). (Art. 24, § 4Q: isenta de 
'quaisquer impostos e taxas as apólices e os juros respectivos) . 

DECRETO nQ 24.036, de 26 de março de 1934. 
D. O. de 28 de marçd de 1934. 
Reorganiza os serviços da administração geral da Fazenda Na
cional e dá outras providências. 

DECRETO nQ 24.094, de 7 de abril de 1934. 
D.O. de 11 de abril de 1934. 
Isenta os serviços e bens do Banco do Brasil de todos e quais
quer impostos ou taxas, federais, estaduais ou municipais, ex
cluídos os impostos de sêlo federal e de transmissão, e dá outras 
providências. '-

DECRETO nQ 24.195, de 4 de maio de 1934. 
D.O. de 12 de maio de 1934. 
Concede favores às Companhias que se organizarem para a 
exploração de minas auríferas e àquelas que já exercem a sua 
atividade nessa indústria. 

DECRETO nQ 24.233, de 12 de maio de 1934. 
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D. O. de 19 de maio de 1934. 
Consolida as disposições dos ·Decretos ns. 23.533, de 1 Q de de
zembro de 1933, 23.981, de 9 de março, 24.056, de 28 de março, 
e 24.203, de 7 de maio, todos de 1934, esclarecendo-as e com
pletando-as, de aCÔrdo com as sugestões da Câmara de Reajus
tamento EconÔmico; aprova d "Regimento" da mesma Câmara 
e dá outras providências. (Art. 30, § 39; isenta de quaisquer 
impostos e taxas as apólices e os juros respectivos) . 



DECRETO nQ 24.478, de 27 de junho de 1934. 
D.O. de 2 de julho de 1934. 
Unifica os prazos para a apresentação de defesa, nos processos 
instaurados por infração de leis e regulamentos fiscais. 

DECRETO nQ 24.642, de 10 de julho de 1934. 
D. O. de 20 de julho de 1934. 
Decreta o Código de Minas. 

DECRETO nq 24.643, de 10 de julho de 1934 
D. O. de 20 de julho de 1934 
Retificado no D. O. de 27-7-1934 
Decreta o Código de Águas (Art. 161: exclui o impôsto de renda 
das demais concessões) . 

DECRETO nQ 24.647, de 10 de julho de 1934. 
Revoga. o Decreto n'l 22.239, de 19 de dezembro de 1932; esta
belece bases, nonnas e princípios para a cooperação profissional 
e para a cooperação social; faculta auxílios diretos e indiretos 
às cooperativas; e institui o Patrimônio dos Consórcios Pro
fissionais-Cooperativos. 

DECRETO n'l 24.762, de 14 de julho de 1934. 
D. O. de 14 de julho de 1934. 
Prorroga por sessenta dias o prazo para a apresentação no exer
cício de 1934 das declarações de rendimentds. 

DECRETO nQ 24.763, de 14 de julho de 1934. 
D. O. de 14 de julho de 1934 
Aprova as instruções para a organização e funcionamento das 
instâncias coletivas de julgamento de recursos fiscais e dá outras 
providências. 

CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA DOS ESTADOS UNIDOS 
DO BRASIL 

D.O. de 16 de julho de 1934 (Suplemento), 

LEI nQ 91, de 28 de agôsto de 1935. 
D. O. de 4 de setembro de 1935. 
Determina regras pelas quais são as sociedades declaradas de 
utilidade pública. 
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LEI nQ 183, de 13 de janeiro de 1936. 
D.O. de 16 de janeiro de 1936. 
Concede abono provisório de vencimentos a todo funcionalismo 
civil da União e dá outras providências. (Art. 9<1: altera a 
legislação do Impôsto de Renda) . 

LEI nQ 187, de 15 de janeiro de 1936. 
D . O. de 20 de janeiro de 1936. 
Dispõe sôbre as duplicatas e contas assinadas. (Art. 34: re
gula a opção de tributação das pessoas jurídicas pelo lucro 
presumido) . 

DECRETO nQ 699, de 18 de março de 1936. 
D . o. de 26 de março de 1936. 
Aprova o regulamento sôbre a execução dos serviços da Dire
toria do Impôsto de Renda. 

LEI nQ 284, de 28 de outubro de 1936. I 

D.O. de 30 de outubro de 1936 (Suplemento) 
Reajusta os quadros e os vencimentos do funcionalismo pú
blico civil da União e estabelece diversas providências. 

LEI nQ 368, de 4 de janeiro de 1937. 
D.O. de 7 de janeiro de 1937. 
Amplia o limite de apólices do reajustamento econômico, para 
atender a compromissos assumidos para com a lavoura na
cional, e autoriza a abertura do crédito de 38.541:666$700, 
para pagamento de juros de novos títulos. 

LEI nQ 389, de 6 de fevereiro de 1937. 
D.O. de 12 de fevereiro de 1937 
Regula a incidência do impôs to de renda sôbre os negócios 
de corretagem. 

CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA DOS ESTADOS UNIDOS 
DO BRASIL, de 10 de novembro de 1987. 

D.O. de 10 de novembro de 1937. 
Republicada com retificação em 18-11-37 e em 19-11-1937. 

DECRETO-LEI nQ 5, de 13 de novembro de 1937. 
Republicado no D.O. de 22 de novembro de 1937. 
Estabelece medidas contra os devedores à Fazenda Nacional. 

DECRETO-LEI nQ 42, de 6 de dezembro de 1937. 
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D. o. de 10 de dezembro de 1937. 
Completa as providências estabelecidas no Decreto-Lei n9 5, 
de 13 de novembro dês te ano. 



DECRETO-LEI nQ 58, de 10 de dezembro de 1937. 
D.O. de 17 de dezembro de 1937. 
Retificado no D.O. de 17 de dezembro de 1937. 
Dispõe sôbre o loteamento e a venqa de terrenos para paga
mento em prestações. Art. l Q, IV: obriga a depositar no 
cartório certidão negativa de impostos e de ônus reais) . 

DECRETO-LEI nQ 221, de 27 de janeiro de 1938. 
D. O. de 1 Q de fevereiro de 1938. 
Concede isenções aos bônus emitidos pelo Banco do Brasil 
para financiamento das operações da Carteira de Crédito Agrí
cola e Industrial e dá outras providências (art. 19). 

DECRETO-LEI nQ 281, de 18 de fevereiro de 1938. 
D.O. de 3 de março de 1938. 
Sujeita ao registro industrial do Departamento Nacional da 
Industria e Comércio tôdas as firmas e emprêsas industriais 
e dá outras providências (art. 6Q) . 

DECRETO-LEI nQ 581, de lQ de agôsto de 1938. 
D.O. de 2 de agôsto de 1938. 
Dispõe sôbre registro, fiscalização, e assistência de sociedades 
cooperativas; revoga os Decretos ns. 23.611, de 20 de dezembro 
de 1933, e 24. 647, de 10 de julho de 1934, e revigora o Decreto 
nQ 22.239, de 19 de dezembro de 1932. 

DECRETO-LEI nQ 607, de 10 de agôsto de 1938. 
D. O. de 12 de agôsto de 1938. 
Modifica disposições dos Decretos ns. 24.036 e 24.763, de 26 
de março e 14 de julho de 1934, sôbre competência para jul
gamento dos processos fiscais, e dá outras providências. 

DECRETO-LEI nQ 729, de 22 de setembro de 1938. 
D. O. de 24 de setembro de 1938. 
Amplia o limite de' apólices do reajustamento economlCO, 
para atender a compromissos assumidos para com a lavoura 
nacional e dá ou tras providências. 

DECRETO-LEI nQ 960, de 17 de dezembro de 1938 
D.O. de 21 de dezembro de 1938. 
Dispõe sôbre a cobrança judicial da divida ativa da Fazenda 
Publica, em todo o território nacional. 
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DECRETO-LEI nQ 967, de 21 de dezembro de 1938. 
D. O. de 23 de dezembro de 1938. 
Estabelece normas de caráter financeiro para o exercício de 
1939 e dá outras providências. (Art. 60: restringe os favores 
de isenção). 

DECRETO-LEI n9 1.168, de 22 de março de 1939. 
D. O. de 24 de março de 1939. 
Altera a Lei do Impôsto sôbre a Renda. 

DECRETO-LEI n'l 1.391, de 29 de junho de 1939. 
D.O. de 19 de julh6 de 1939. 
Dispõe sôbre a cobrança do impôs to de renda relativo a juros 
de apólices ao portador, estaduais e municipais, prêmios de 
loterias ou sorteios e vencimentos dos funcionários públicos 
estaduais e municipais. 

DECRETO-LEI nQ 1.564, de 5 de setembro de 1939. 
D. O. de 8 de setembro de 1939. 
Confirma os textos de lei decretados pela União, que sujei
taram a6 impôsto de renda os vencimentos pagos pelos cofres 
públicos estaduais e municipais. 

DECRETO-LEI nQ 1.568, de 6 de setembro de 1939 
D. O. de 9 de setembro de 1939. 
Incorpora a carreira de Perito-Contador do Quadro XII do 
Ministério da Fazenda, à de Contador do Quadro I, e dá 
outras providências. 

DECRETO-LEI nQ 1.847, de 7 de dezembro de 1939. 
D. O. de 30 de dezembro de 1939. (Suplemento) 
Reorganiza os quadros do Ministério da Fazenda e dã outras 
providências. 

DECRETO-LEI nQ 1.985, de 29 de janeiro de 1940. 
D.O. de 30 de janeiro àe 1940 
Retificado no D. O. de 3 de fevereiro de 1940 
Código de Minas. 

DECRETO-LEI nQ 2.027, de 21 de fevereiro de 1940. 
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D . O. de 23 de fevereiro de 1940. 
Cria a Comissão de Reorganização dos serviços da Diretoria 
do Impôsto de Renda e dá outras providências. 



DECRETO-LEI n Q 2.164, de 2 de ma.io de 1940. 
D.O. de 4 de maio de. 1940. 
Altera o art. 174 do Regulamento em vigor do Impôsto sôbre a 
Renda. 

DECRETO-LEI n '1 2.281, de 5 de junho de 1940. 
D. O. de 7 de junho de 1940. 
Dispõe sôbre a tributação das emprêsas de energia elétrica 
e dá outras providências. (Art. l Q

: isenta de impostos federais). 

DECRETO-LEI n '1 2.455, de 26 de julho de 1940. 
D.O. de 29 de julho de 1940. 
M6difica os parágrafos 1'1 e 2'1 do art. 1'1 do Decreto-Lei 
n Q 2.027, de 21 de fevereiro de 1940. 

DECRETO-LEI n'1 2.523, de 23 de agôsto de 1940. 
D. O. de 27 de agôsto de 1940. 
Altera as tabelas anexas ao Decreto-Lei n9 1. 847, de 7 de 
dezembro de 1939. 

DECRETO-LEI n '1 2.615, de 21 de setembro de 1940. 
D . O. de 23 de setembro de 1940. 
Cria impôs to único federal sôbre os combustíveis e lubrifi
cantes líquidos minerais, importados e produzidos no país; 
regula sua distribuição e dá outras providências. (Art. }'1, 
parágrafo único: declara que o impôsto único não exclui a 
incidência dos imp6stos de renda e do sêlo. etc.). 

DECRETO-LEI n '1 2.627, de 26 de setembro de 1940. 
D.O. de 1'1 de outubro de 1940. 
Dispõe sôbre as sociedades por ações. 

DECRETO-LEI n'1 3.200, de 19 de abril de 1941. 
D. O. de 19 de abril de 1941. 
Dispõe sôbre a organização e proteção da família. 

DF.CRETO-LEI n '1 3.336, de 10 de junho de 1941. 
D.O. de 13 de junho de 1941. 
Interpreta o art. 1'1 do Decreto-LeinQ 42, de 6 de dezembro 
de 1937, e dá outras providências. 

DECRETO-LEI n '1 3.602, de 9 de setembro de 1941. 
D.O. de 12 de setembro de 1941. 
Dispõe sôbre a contagem dos prazos em processos ou causas de 
natureza fiscal ou administrativa. 
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DECRETO-LEI nQ 3.864, de 24 de novembro de 1941. 
D. O. de 29, de novembro de 1941. 
Estatuto dos Militares (art. 80). -

DECRETO-LEI nQ 4.042 de 22 de janeiro de 1942. 
D . o. de 24 de janeiro de 1942. 
Reorganiza os serviços da Diretoria do Impôsto de Renda. 

DECRETO nQ 8.758, de 13 de fevereiro de 1942. 
D . o. de 18 de fevereiro de 1942. 
Aprova o Regimento da Divisão do Impôsto de Renda (DIR). 

DECRETO-LEI nQ 4.178, de 13 de março de 1942. 
D. O. de 24 de março de 1942. 
Dispõe sôbre a cobrança e fiscalização do inrpôsto de renda. 

DECRETO nQ 9.422, de 20 de maio de 1942. 
D.O. de 23 de maio de 1942. 
Revoga o Decreto nQ 8.758, de 13 de fevereiro de 1942. 

DECRETO nQ 9.423, de 20 de maio de 1942. 
D. O. de 23 de maio de 1942. 
Aprova o Regimento da Divisão do Impôsto de Renda (DIR) 
do Ministério da Fazenda. 

DECRETO-LEI nQ 4.414, de 27 de junho de 1942. 
D.O. de 30 de junho de 1942. 
Cria funções gratificadas no Quadro Permanente (Q. P . ) do 
Ministério da Fazenda e abre crédito. 

DECRETO nQ 9.807, de 29 de junho de 1942 
D.O. de 1 de julho de 1942 
Aprova novas tabelas numéricas para o pessoal extranumerário
mensalista da D. I . R. e delegacias. 

DECRETO-LEI nQ 4.419, de 29 de junho de 1942 
D.O. de 1 de julho de 1942 
Cria cargos no Quadro Permanente do Ministério da Fazenda 
e dá outras providências. 

DECRETO-LEI nQ 4.443, de 6 de julho de 1942 
D.O. de 8 de julho de 1942 
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Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de réis 
5.849.000$000 para despesas com os Serviços do Impôsto de 
Renda. 



DECRETO-LEI n9 4.468, de 13 de julho de 1942 
D.O. de 15 de julho de 1942 
Cria funções gratificadas no Quadro Permanente (Q. P .) do 
Ministério da Fazenda e abre crédito. 

DECRETO-LEI nQ 4.583, de 13 de agôsto de 1942 
D. o. de 15 de agôsto de 1942 
Dispõe a respeito da arrecadação nas fontes do impôs to de 
renda sôbre quotas-partes de multas e dá outras providências. 

DECRETO n9 10.280, de 19 de agôsto de 1942 
D.O. de 21 de agôsto de 1942 
Dispõe sôbre a arrecadação do impôs to de renda e dá 
providências . 

DECRETO n9 10.312, de 22 de agôsto de 1942 
D. O. de 28 de agôsto de 1942 

outras 
I 

Dispõe sôbre a lotação nominal das carreiras de Contador e 
Guarda-livros do Ministério da Fazenda (D.1. R. e Delegacias) . 

DECRETO-LEI n9 4.789, de 5 de outubro de 1942 
D.O. de 6 de outubro de 1942 
Autoriza a emissão de Obrigações de Guerra e dá outras pro
vidências. 

DECRETO-LEI n9 4.871, de 23 de outubro de 1942 
D.O. de 26 de outubro de 1942 
Dispõe sôbre isenção do impôsto de renda. 

DECRETO-LEI nQ 5.129, de 23 de dezembro de 1942 
D. O. de 26 de dezembro de 1942 
Autoriza o Ministério da Fazenda a entrar em acôrdo com a 
Companhia de Carris Luz e Fôrça do Rio de Janeiro, Limi
tada, e respectivas emprêsas associadas para a liquidação de 
débitos. 

DECRETO-LEI nQ 5.159, de 31 de dezembro de 1942 
D.O. de 5 de janeiro de 1943 
Modifica o Decreto-Lei nq 4.789, de 5 de outubro de 1942. 

DECRETO-LEI nQ 5. ]80, de 11 de janeiro de 1943 
D.O. de 13 de janeiro de 1943 
Suspende no mês de janeiro dês te ano, a cobrança da multa 
a que se refere o § 39, do art. 59 do Decreto-Lei nQ 4.789, 
de 5 de outubro de 1942. 
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DECRETO-LEI nQ 5.242, de 11 de fevereiro de 1943 
D.O. de 13 de fevereiro de 1943 
Dispõe sôbre a exigência da prova de sindicalização para fins 
de representação ou de gôzo de isenções. 

DECRETO-LEI n'.' 5.247, de 12 de fevereiro de 1943 
D. O. de 15 de fevereiro de 1943 
Modifica a redação dos arts. 17, 31, 66 e 68 do Código de 
Minas e dá outras providências. 

DECRETO-LEI n9 5.291, de 1 de março de 1943 
D.O. de 3 de março de 1943 
Prorroga o prazo do recolhimenLO compulsório para aqulSlçao 
das Ubngaçoes de Guerra pelos segurados dos Institutos e Cai
xas de Aposentadorias e Pensões e dá outras providências. 

D.I!.CRETO-LEI nQ 5.475, de 11 de maio de 1943 
D.O. de 13 de maio de 1943 
Regula a colocação das Obrigações de Guerra e dá outras pro
vidências. 

DECRETO-LEI nQ 5.505, de 20 de maio de 1943 
D.O. de 22 de maio de 1943 
Estabelece a forma de desconto das importâncias para subscri
ção compulsória das Obrigações de Guerra, pelos segurados dos 
Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões e dá outras 
providências. 

DECRETO-LEI n'.' 5.600, de 21 de junho de 1943 
D.O. de 2 de julho de 1943 
Altera dispositivos do Decreto-Lei nQ 4.178, de 13 de março 
de 1942. 

DECRETO-LEI nQ 5.601, de 21 de junho de 1943 
D.O. de 23 de junho de 1943 
Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de ..... . 
Cr$ 2.000.000,00, para despesas com a propaganda das "Obri
gações de Guerra". 

DECRETO-LEI nQ 5.696, de 22 de julho de 1943 
D. O. de 24 de julho le 1943 
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Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de ...... . 
Cr$ 700.000,00, para o serviço de assinaturas das "Obrigações 
de Guerra". 



DECRETO-LEI n'1 5.724, de 4 de agôsto de 1943 
D.O. de 6 de agôsto de 1943 
Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de ...... . 
Cr$ 90.000.000,00 para pagamento de juros de "Obrigações de 
Guerra" . 

DECRETO-LEI n9 5.775, de 26 de agôsto de 1943 
D.O. de 27 de agôsto de 1943 
Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de ...... . 
Cr$ 3.500.000,00 para despesas decorrentes da subscrição com
pulsória das "Obrigações de Guerra". 

DECRETO-LEI n9 5.844, de 23 de setembro de 1943 
D.O. de 1 de outubrd de 1943 
Dispõe sôbre a cobrança e fiscalização do impôsto de renda. 

DECRETO-LEI n.O 5.893, de 19 de outubro de 1943 
D. O. de 27 de outubro de 1943 
Dispõe sõbre a organização, funcionamento e fiscalização das 
cooperativas. 

DECRETO-LEI n'l 5.910, de 22 de outubro de 1943 
D. O. de 25 de outubro de 1943 
Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de ...... . 
Cr$ 156.000,00 para despesas com a execução de serviços rela
cionados com a subscrição das "Obrigações de Guerra". 

DECRETO-LEI n9 5.968, de 3 de novembro de 1943 
D. O. de 5 de novembro de 1943 
Prorroga a vigência do crédito especial aberto ao Ministério 
da Fazenda pelo Decreto-Lei n9 4.443, de 6 de julho de 1942. 

DECRETO-LEI n9 5.976, de 10 de novembro de 1943 .. 
D. O. de 13 de novembro de 1943 
Concede aumento geral de remuneração, vencimento e salário 
e institui o regime de salário-família (Art.· 13: excetua o im
pôsto de renda da isenção) . 

DECRETO-LEI n9 6.016, de 22 de novembro de 1943 
D. O. de 24 de novembro de 1943 
Dispõe sôbre a imunidade dos bens, rendas e serviços das autar-
quias, e dá outras providências. . : 

ISS 



DECRETO.LEI nQ 6.027, de 24 de novembro de 1943 

D . O. de 26 de novembro de 1943 
Concede aumento geral de vencimentos e salários e institui o 
regime de salário-familia na Prefeitura do Distrito Federal e 
dá outras providências. 

DECRETO·LEI n~ 6.071, de 6 de dezembro de 1943 

D. O. de 8 de dezembro de 1943 
Fixa a contribuição do Banco do Brasil S. A. para o impôsto 
de renda e dá outras providências. 

DECRETO· LEI nQ 6.224, de 24 de jan~iro de 1944 
D . O. de 26 de janeiro de 1944 
Institui o impôsto sôbre lucros extraordinários e dá outras 
providências. 

DECRETO·LEI nQ 6.225, de 24 de janeiro de 1944 
D . O. de 26 de janeiro de 1944 
Institui dS "Certificados de Equipamento" e os "Depósitos de 
Garantia" . 

DECRETO·LEI nQ 6.259, de 10 de fevereiro de 1944 
D. O. de 18 de fevereiro de 1944 
Dispõe sôbre o serviço de loterias, e dá outras providências. 

DECRETO·LEI nQ 6.260, de 11 de fevereiro de 1944 

D. O. de 14 de fevereiro de 1944 
Aprova o contrato relativo a? prosseguimento do programa de 
cooperação em matéria de saneamento e saúde pública, a caro 
go do Serviço Especial de Saúde Pública e dá outras provi· 
dências. (Cláusula XV: isenção do impôsto de renda, no Bra. 
sil, para os funcionários sujeitos ao mesmo tributo nos EE. 
DU.) 

DECRETO·LEI nQ 6.274, de 14 de fevereiro de 1944 
D~O-:-de 16 de fevereiro de 1944 
Altera disposições do Decreto·Lei nQ 5.893, de 19 de outubro 
de 1943. 

DECRETO·LEI nQ 6.340, de II de março de 1944 
D.O. de 15 de março de 1944 
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Modifica dispositivos do Decreto·Lei nQ 5.844, de 23 de setem· 
bro de 1943, e dá outras providências. 



DECRETO n<;> 15.028, de 13 de março de 1944 
D.O. de 15 de março de 1944 
Aprova o regulamento que dispõe sÔbre a execução dos De
cretos-Leis ns. 6.224 e 6.225, de 24 de janeiro de 1944. 

DECRETO-LEI nQ 6.382, de 29 de março de 1944 
D.O. de 31 de março de 1944 
Cria funções gratificadas no Quadro Permanente (Q. P . ) do 
Ministério da Fazenda e abre crédito. 

DECRETO-LEI n9 6.383, de 29 de março de 1944 
- D.O. de 31 de março de 1944 

Cria Seção e Turma de Lucros Extraordinários, em órgãos 
da Divisão do Impôsto de Renda. 

DECRETO-LEI nQ 6.384, de 29 de março de 1944 
D.O. de 31 de março de 1944 
Concede gratificação aos membros da Junta de Ajuste de Lu
cros Extraordinários que especifica, e dá outras providências. 

DECRETO nQ 15.187, de 29 de março de 1944 
D.O. de 31 de março de 1944 
Altera o regimento da Divisão do Impôsto de Renda. 

DECRETO nQ 15.188, de 29 de março de 1944 
D.O. de 31 de março de 1944 
Aprova o regimento da Junta de Ajuste dos Lucros Extraor
dinários (J .A. L.E.) . 

DECRETO-LEI nQ 6.455, de 29 de abril de 1944 
D.O. de 3 de maio de 1944 
Dispõe sÔbre subscrição e venda de "Obrigações de Guerra", 
e dá outras providências. 

DF.CRETO nQ 15.437, de 2 de maio de 1944 
D.O. de 4 de maio de 1944 
Altera o regimento da Divisão do Impôsto de Renda e dá outras 
providências. 

DF.CRETO-LEI nQ 6.457, de 2 de maio de 1944 
D.O. de 4 de maio de 1944 
Cria o Serviço de Lucros Extraordinários na Divisão do Im
pôsto de Renda e dá outras providênda.s. 
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DECRETO-LEI nQ 6.467, de 3 de maio de 1944 
D.O. de 5 de maio de 1944 
Cria funções gratificadas no Quadro Permanente (Q. P. ) do 
Ministério da Fazenda e abre crédito suplementar (Lucros 
Extraordinários) . 

DECRETO-LEI nQ 6.567, de 8 de junho de 1944 
D.O. de 10 de junho de 1944 
Cria a Comissão de Investimentos e dá outras providências. 

DECRETO-LEI nQ 6.577, de 9 de junho de 1944 
D. O. de 12 de junho de 1944 
Dispõe sôbre a cobrança prevista no art. 98 do Decreto-Lei 
nQ 5.844, de 23 de setembro de 1943. 

DECRETO nQ 16.248, de 31 de julho de 1944 
D. O. de 2 de agôsto de 1944 
Dá nova redação aos arts. 7Q e 8Q do Regiment6 da ].A.L.E. 

DECRETO-LEI nQ 6.895, de 23 de setembro de 1944 
D. O. de 26 de setembro de 1944 
Dispõe sôbre o pagamento por cheque à Fazenda Nacional. 

DECRETO-LEI nQ 6.978, de 23 de outubro de 1944 
D.O. de 25 de outubro de 1944 
Modifica disposições do Decreto-Lei nq 4.789, de 5 de outubro 
de 1942, e dá outras providências. 

DECRETO-LEI n Q 7.377, de 13 de março de 1945 
D. O. de 15 de março de 1945 
Dispõe sôbre o ativo das sociedades mútuas de seguros. 

DECRETO-LEI nQ 7.576, de 22 de maio de 1945 
D.O. de 24 de maio de 1945 
Autoriza a cobrança, sem multa, de dívida fiscal em atraso, e 
dá ou tras providências. 

DECRETO-LEI nQ 7.590, de 29 de maio de 1945 
D.O. de 31 de maio de 1945 
Exclui do impôsto de renda as operações que especifica. 

DECRETO-LEI nQ 7.687, de 28 de junho de 1945 
D. O. de 30 de junho de 1945 
Prorroga até 31 de agôsto de 1945 o prazo fixado 
do Decret6-Lei nQ~".57.6, de 22 "de maio de 1945: 
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DECRETO-LEI nQ 7.690, de 29 de junho de 1945 
D.O. de 29 de junho de 1945 
. Concede à Legião Brasileira de Assistência isenção de todos 
os impostos federais e municipais. 

DECRETO-LEI nQ 7.747, de 16 de julho de 1945 
D. O. de 19 de julho de 1945 
Dá nova redação ao art. 170 e seus parágrafos do Decreto-Lei 
nQ 5.844, de 23 de setembro de 1943. 

DECRETO-LEI nQ 7.798, de 30 de julho de 1945 
D. O. de 1 de agôsto de 1945 
Amplia as dedlÍções previstas no art. 37 do Decreto-Lei n Q 

5.844, de 23 de setembro de 1943, que dispõe sôbre o impôs to 
de renda. 

~ECRETO nQ 19.364, de 7 de agôsto de 1945 
D.O. de 10 de agôsto de 1945 
Altera e transforma em § 3.° o § 2.° do art. 99 do Regimento 
da ].A.L.E., que baixou apro\'ado pelo Decreto n.O 15.IR8, 
de 29 de março de 1944, bem como acrescenta nôvo parágrafo 
ao referido artigo. 

DECRETO-LEI nQ 7.84 I, de 8 de agôsto de 1945 
D.O. de 20 de agôsto de 1945 
Código de Águas Minerais (art. 37). 

DECRETO-LEI nQ 7.834, de 6 de agósto de 1945 
D.O. de 8 de agôsto de 1945 
Dispõe sôbre abono de percentagem em caso de pagamento de 
impostos ou taxas, sem penalidade, por fôrça de aplicação do 
Decreto-Lei nQ 7.576, de 22 de maio de 1945. 

DECRETO-LEI nQ 7.870, de 16 de agôsto de 1945 
D.O. de 18 de agôstc> de 1945 
Concede à Caixa de Crédito Cooperativo isenção de tributos 
federais, estaduais e municipais e dá outras providências. 

DECRETO-LEI nQ 7.885, de 21 de agôsto de 1945 
D.O. de 24 de agôsto de 1945 

. Dá nova redação ao § 29 do art. 97 do Decreto-Lei nQ 5.844, 
de 23 de setembro de 1943. 



DECRETO-LEI n') 8.401, de 19 de dezembro de 1945 
D. O. de 28 de dezembro de 1945 
Revoga os Decretos-Leis ns. 5.893, de 19 de outubro de 1943, 
e 6.274, de 14 de fevereiro de 1944, exceto as disposições dos 
arts. 104 e ll8, e seus parágrafos, revigorando o Decreto-Lei 
n Q 581, de I de agôsto de 1938, e a Lei n') 22.239, de 19 de 
dezembro de 1932. 

DECRETO-LEI n'! 8.430, de 24 de dezembro de 1945 
D. O. de 28 de dezembro de 1945 
Dá nova redação a dispositivos do Decreto n') 5.844, de 23 de 
setembro de 1943, que regula a cobrança e fiscalização do im
pôsto de renda. 

DECRETO-LEI n'! 8.617, de 10 de janeiro de 1946 
D.O. de 12 de janeiro de 1946 
Revigora, com modificações, o Decreto-Lei n Q 7.249, de 16 de 
janeiro de 1945. 

DECRETO-LEI n'! 8.794, de 23 de janeiro de 1946 
D. O. de 24 de janeiro de 1946 
Regula as vantagens a que têm direito os herdeiros dos mili
tares que participaram da Fôrça Expedicionária Brasileira no 
teatro das operações da Itália. 

DECRETO-LEI n') 8.795, de 23 de janeiro de 1946 
D. O. de 24 de janeiro de 1946 
Regula as vantagens a que têm direito os militares da FOrça 
Expedicionária Brasileira incapacitados fisicamente. 

DECRETO-LEI nQ 9.138, de 5 de abril de 1946 
D.O. de 6 de abril de 1946 
Suspende a subscrição compulsória de "Obrigações de Guerra" 
e dá outras providências. 

DECRETO n Q 20.926, de 8 de abril de 1946 
D. O. de 10 de abril de 1946 
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Retificado no D. o. de 19 de abril de 1946. 
Altera a redação dos §§ lq e 3'1 do art. 99 do Regimento da 
].A.L.E. baixado com o Decreto nQ 15.188, de 29 de março 
de 1944, alterado pelo Decreto n9 19.364, de 7 de agôsto de 
1945. 



DECRETO-LEI nQ 9.159, de 10 de abril de 1946 
D.O. de 11 de abril de 1946 
Regula a distribuição de lucros, institui o Impôsto Adicional 
de Rendas, determina a obrigatoriedade de depósitos bloquea
dos na Superintendência da Moeda e do Crédito e dá outras 
providências. 

DECRETO-LEI nQ 9.330, de 10 de junho de 1946 
D.O. de 14 de junho de 1946 
Institui o impôs to sôbre lucros apurados pelas pessoas físicas 
na venda de propriedades imobiliárias e dá outras providên
cias. 

DECRETO-LEI nQ 9.359, de 14 de junho de 1946 
D.O. de 15 de junho de 1946 
Isenta do impõsto de renda as indenizações recebidas pelos 
empregadds do Departamento Nacional do Café. 

DECRETO-LEI nQ 9.374, de 17 de junho de 1946 
D.O. de 19 de junho de 1946 
Autoriza a emissão de letras do Tesouro. (Art. 4"': as letras 
podem ser aceitas em pagamento de impostos federais) . 

DECRETO-LEI nQ 9.407, de 27 de junho de 1946 
D.O. de 29 de junho de 1946 
Altera dispositivos da legislação do impôsto de renda. 

DECRETO-LEI nQ 9.446, de 11 de julho de 1946 
D.O. de 13 de julho de 1946 
Altera dispositivos da legislação do impôs to de renda. 

DECRETO-LEI nQ 9.512, de 25 de julho de 1946 
D.O. de 27 de julho de 1946 
Inclui os lucros realizados pelas emprêsas jornalísticas no art. 
27 do Decreto-Lei n9 9. 159, de 10 de abril de 1946. 

DECRETO-LEI nQ 9.513, de 25 de junho de 1946 
D.O. de 27 de julho de 1946 
Concede isenção do impôsto de renda. 

DECRETO-LEI n9 9.530, de 31 de julho de 1946 
D.O. de 2 de agôsto de 1946 
Concede dispensa da exigência de que trata o art. 39 do De
creto-Lei !lI) 5.844, de 23 de setembro ele 1943. 



DECRETO-LEI nQ 9.698, de 2 de setembro de 1946 
D . o. de 6 de setembro de 1946 
Aprova o Estatuto dos Militares (Art. 111:. isenta a herança 
militar de qualquer taxa ou impôs to) . 

DECRETO-LEI n? 9.781, de 6 de setembro de 1946 
D.O. de 10 de setembro de 1946 
Amplia a isenção estabelecida peloart. 37, § 19, letra a, do 
Decreto-Lei n Q 5.844, de 23 de setembro de 1943. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚ·BLlCA DOS ESTADOS UNIDOS 
DO BRASIL, de 18 de setembro de 1946 
D.O. e D.C. de 19 de setembro de 1946 
Republicada no D. O. e D. C. de 25 de setembro de 1946 e 
no de 15 de outubro de 1946. 

LEI n? 8, de 19 de dezembro de 1946 
D.O. de 20 de dezembro de 1946 
Suspende até 30 de julho de 1947 o vencimento de quaisquer 
obrigações civis, comerciais e fiscais, a que estejam sujeitos os 
pecuaristas. 

LEI n? 52, de 30 de julho de 1947 
D.O. de 30 de julho de 1947 
Prorroga a vigência da Lei n? 8, de 1946. 

LEI n? 81, de 29 de agôsto de 1947 
D.O. de 2 de setembro de 1947 
Dispõe sôbre os adicionais do impôsto de renda. 

LEI n? 154, de 25 de novembro de 1947 
D.O. de 27 de novembro de 1947 
Retificada no D. o. de 29 de novembro de 1947 
Altera dispositivos da legislação do impôsto de renda. 

DECRETO nQ 24.239, de 22 de dezembro de 1947 
D. O. de 24 de dezembro de 1947 
Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do im
pôsto de renda. 

LEI nQ 209, de 2 de janeiro de 1948 
D.O. de 5 de janeiro de 1948 

" Dispõe sôbre a forma de pagamento. dos débito~ civis e comer
ciais dos criad(jres· e recriadores de "gado bovino:""' 
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DECRETO n9 24.337, de 14 de janeiro de 1948 
D. O. de 14 de janeiro de 1948 
Dispõe sôbre perícias contábeis no interêsse da Fazenda N a
cionaI e dá outras providências. 

DECRETO n9 24.636, de 4 de março de 1948 
D.O. de 5 de março de 1948 
Dispõe sôbre a execução de trabalhos contábeis e dá outras 
providências. 

LEI nQ 305, de 18 de julho de 1948 
D. O. de 22 de julho de 1948 
Regula a aplicação do art. 15, § 49, da Constituição Federal. 

DECRETO n9 25.252, de 22 de julho de 1948 
D. O. de 6 de agôsto de 1948 
Regulamenta a entrega da quota da arrecadação do impôsto de 
renda devida pela União aos Municípios, excluídas as da Ca
pital, a que se refere a Lei nQ 305, de 18 de julho de 1948. 

LEI n9 457, de 29 de outubro de 1948 
D.O. de 30 de dutubro de 1948 
Retificada no D. O. de 1 de novembro de 1948. 
Dispõe sôbre a forma de pagamento dos débitos civis e comer
ciais dos criadores e recriadores de gado bovino. 

LEI n9 986, de 20 de dezembro de 1949 
D. O. de 22 de dezembro de 1949 
Dá nova redação ao parágrafo 29 do art. 24 da Lei nQ 154, 
de 25 de novembro de 1947. 

DECRETO LEGISLATIVO n9 1, de 30 de janeiro de 1951 
D.O. de 2 de fevereiro de 1951 
É aprovado o Acôrdo celebrado, aos 14 de dutubro de 1950, 
entre o Ministério da Educação e Saúde, representando o Go
vêrno Brasileiro, e "The Instítute of Inter-American Affairs", 
repartição cooperativa do Govêrno dos Estados Unidos da Amé
rica, para a realização de programa de cooperação em matéria 
de educação industrial. (Cláusula XIII, c, isenta, do impÔs to 
de renda no Brasil, os rendimentos dos funcionários sujeitos 
ao mesmo tributo nos EE. UU.). 

LEI n9 1. 393, de 12 de julho de 1951 
D.O. de 27 de julho de 1951 
Modifica os arts. 29 e 39 da Lei nQ 305, de 18 de julho de 
1948, que regula a aplicação do art. 15, § 49, da Constituição 
Federal (quota do impôsto de renda destinada aos Municípios) . 
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DECRETO LEGISLATIVO nQ 46, de 11 de outubro de 1951 
D.O. de 13 de novembro de 1951 
É aprovado o Acôrdo concluído na cidade de Buenos Aires, 
em 21 de junho de 1949, mediante notas trocadas entre os 
governos do Brasil e da Argentina, e pelo qual ficam recipro
camente isentas do impôs to de renda ou de qualquer outro 
impôsto sôbre lucros, as emprêsas de navegação marítima e 
aérea brasileiras e argentinas. 

LEI nQ 1.473, de 24 de novembro de 1951 
D.O. de 24 de novembro de 1951 
Retificada no D. O. de 26 de novembro de 1951 
Dispõe sôbre recursos financeiros para a Fundação da Casa 
Popular, altera a lei do sê lo e dá outras providências. (Art. 49; 

eleva para 10% o impôsto sôbre o lucro apurado pelas pessoas 
físicas, nas vendas de propriedades imobiliárias de que tratam 
o Decreto-Lei nQ 9.330, de 10 de junho de 1946, a Lei nQ 154, 
de 25 de novembro de 1947, e o Decreto n9 24.239, de 22 de 
dezembro de 1947) . 

LEI nQ 1.474, de 26 de novembro de 1951 
D.O. de 26 de novembro de 1951 
Retificada no D. O. de 28 de novembro de 1951 
Republicada noD.O. de 30 de novembro de 1951. 
Modifica a legislação do impôs to sôbre a renda. 

LEI n9 1.491, de 12 de dezembro de 1951 
D.O. de 15 de dezembro de 1951 
Autoriza o Ministério da Fazenda a adquirir, integralizar e 
subscrever pelo Tesouro Nacional, ações da Companhia Nacio
nal de Álcalis e a dar a garantia do mesmo Tesouro a um 
empréstimo a ser contraído por essa Companhia e dá outras 
providências (art. 69) • 

DECRETO nQ 30.812, de 2 de maio de 1952 
D.O. de 6 de maio de 1952 
Regulamenta dispositivos da Lei n9 1.474, de 26 de novembro 
de 1951. 

LEI n9 1.628, de 20 de junho de 1952 
D.O. de 26 de junho de 1952 
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Dispõe sôbre a restituição dos adicionais criados pelo art. 39 , 

da Lei nQ 1.474, de 26 de novembro de 1951, e fixa a respec
tiva bonificação; autoriza a emissão de obrigações da Dívida 
Pública Federal; cria o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico; abre crédito especial e dá outras providências. 



LEI nQ 1.711, de 28 de outubro de 1952 
D . O. de I de novembro de 1952 
Retificada no D. O" de 4 de novembro de 1952 e D.O. de 26 
de dezemhro de 1952 
Dispõe sôbre o' Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
União. (Art. 142: isenta o salário-família de quaisquer im
postos ou taxas) . 

LEI n Q 1.728, de 10 de novembro de 1952 
D.O. de 13 de novembro de 1952 
Dispõe sôbre a forma de pagamento das dívidas dos criadores 
e recriadores de gado bovino e dá outras providências. 

LEI nQ 1.749, de 28 de novembro de 1952 
D.O. de 28 de novembro de 1952 
Sem ementa. 
(Sujeitando os lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos 
de qualquer origem ou natureza a impôsto único a ser cobrado 
pela União) . 

LEI n9 1. 772, de 18 de dezembro de 1952 
D.O. de 22 d~ dezembro de 1952 
Prorroga o prazo estipulado nos parágrafos 29 e 3'9, letra b, do 
art. 19 da Lei n'! 1.474, de 26 de novembro de 1951. 

LEI n9 1. 806, de 6 de janeiro de 1953 
D.O. de 7 de janeiro de 1953 
Dispõe sôbre o Plano de Valorização Econômica da Amazônia, 
cria a Superintendência da sua execução e dá outras provi
dências. 

LEI n9 2. 136, de 14 de dezembro de 1953 
D.O. de 18 de dezembro de 1953 
Dispõe sôbre os encargos de família que podem ser abatidos 
da renda bruta para efeito de pagamento do impôs to de renda. 

DECRETO nQ 35.447, de 30 de abril de 1954 
D.O. de 10 de maio de 1954 
Aprova a relação das funções gratificadas mediante classifica
ção nos símbolos previstos no art. 29 da Lei nQ 2.188, de 3 
de março de 1954, e dá outras providências (Anexo \T - Mi
nistério da Fazenda) . 
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LEI nO 2.214, de 2 de junho de 1954 
D.O. de 5 de junho de 1954 
Dispõe sôbre a substituição de comprovantes de contribuição 
para subscrição compulsória de "Obrigações de Guerra", com 
base no impôsto de repda. 

DECRETO nQ 35.728, de 25 de junho de 1954 
D. O. de 28 de junho de 1954 
Altera o Regimento da Divisão do Impôsto de Renda. 

DECRETO nQ 35.998, de 6 de agôsto de 1954 
D.O. de 10 de agôsto de 1954 
Autoriza a Divisão do Impôsto de Renda a alterar a lotação 
dos órgãos que lhe são subordinados. 

LEI nQ 2.354, de 29 de novembro de 1954 
D.O. de 29 de novembro de 1954. 
Altera a legislação do impôs to sôbre a renda e dá outras 
providências. 

LEI no 2.354, de 29 de novembro de 1954 
D. O. de 10 de janeiro de 1955 (reproduzida) 
Promulga dispositivos do projeto que se transformou na Le~ 
n'" 2.354, de 29 de novembro de 1954, vetados pelo Presidente 
da República e mantidos pelo Congresso Nacional. 

DECRETO nQ 36.597, de 10 de dezembro de 1954 
D.O. de 13 de dezembro de 1954 
Regula o processo a adotar na avalização judicial prevista no 
§ 39 do art. 92 do Regulamento que acompanha o Decreto 
nQ 24.239, de 22 de dezembro de 1947. 

DECRETO n'" 36.773, de 13 de janeiro de 1955 
D.O. de 17 de janeiro de 1955 
Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do im
pôsto de renda. 

LEI n9 2.572, de 13 de agôsto de 1955 
D.O. de 19 de agôsto de 1955 
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Modifica o art. 49 e seu parágrafo da Lei n'1 305, de 18 de 
julho de 1948 (Quota do impôsto de renda destinada aos Mu
nicípios) . 



LEI n9 2.579, de 23 de agÔsto de i955 
D. O. de 2 de setembro de 1955 
Retificada no D. O. de 6 de setembro de 1955 
Concede amparo aos ex-integrantes da Fôrça Expedicionária 
Brasileira julgados inválidos ou incapazes defInitivamente 
para o ServIço Militar. 

DECRETO n Q 37.804, de 26 de agôsto de 1955. 
D. O. de 26 de agôsto de 1955. 
Dispõe sôbre a isenção tributárIa concedida à Petróleo Brasi. 
leiro S.A. - PETROBRAS. 

LEI nQ 2.642, de 9 de novembro de 1955. 
D . O. de 12 de novembro de 1955. 
Reorganiza e dá nova denominação à Procuradoria Geral da 
.Fazenda Pública, do Ministério da Fazenda, consolida as suas 
atribuições e dispõe sôbre o pessoal que a compõe. 

DECRETO nQ 38.250, de 18 de novembro de 1955. 
D. O. de 21 de novembro de 1955. 
Regula a fiscalização direta, externa e permanente do impôsto 
de renda prevista na Lei n9 2.354, de 29 de novembro de 1954. 

DECRETO n9 38.673, de 27 de janeiro de 1956. 
D. O. de 27 de janeiro de 1956 (Suplemento). 
Aprova nova lotação dos cargos do Ministério da Fazenda e 
dá outras providências. 

DECRETO LEGISLATIVO nq 20, de 8 de maio de 1956 
D.O. de 9 de maio de 1956.' 
Aprova o acôrdo para desempenho de um programa de coope
ração agrícola, firmado no Rio de Janeiro, entre os Governos 
do Brasil e dos Estados Unidos da América. (Art. X: isenções) . .. 

LEI n9 2.786, de 21 de maio de 1956. 
D.O. de 24 de maio de 1956. 
Altera a lei sôbre desapropriação por utilidade pública. (Art. 
27; § 29: isenta a transmissão da propriedade, decorrente de 
desapropriação amigável ou judicial, do impôsto de lucro imo
biliário) . 

LEI rr9 2.862, de 4 de setembro de 1956. 
D.O. de 5 de setembro de 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. 
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LEI n'l 2.8ô2, de 4 de setembro de 1956. 
D.O. de 5 de outubro de 1956. 
Dispositivos vetados pelo Presidente da República e mantidos 
pelo Congresso Nacional, do projeto que se transformou na 
Lei n9 2.862, de 4 de setembro de 1956. 

DECRETO nQ 39.995, de lZ$ de setembro de 1956. 
D.O. de 13 de setembro de 1956. 
Retificado no D.O. de 17 de setembro de 1956. 
Regula a aplicação das disposições do art. 59 da Lei n~ 2.862, 
de 4 de setembro de 1956. 

DECRETO n9 40.384, de 19 de novembro de 1956. 
D.O. de 20 de novembro de 1956. 
Regula a aplicação dos dispositivos da Lei n9 2.862, de 4 de 
setembro de 1956, referentes à tributação adicional das pessoas 
jurídicas sôbre os lucros em relação ao capital social e às 
reservas. 

LEI n9 2.973, de 26 de novembro de 1956. 
D.O. de 26 de novembro de 1956. 
Prorroga a vigência das medidas de ordem financeira relacio· 
nadas com a execução do Plano d~ Desenvolvimento Econômi
co, previstas nas Leis ns. 1.474, de 26 de novembro de 1951, 
e 1.628, de 20 de junho de 1952, e dá outras providências. 

LEI n 9 2.975, de 27 de novembro de 1956. 
D.O. de 28 de novembro de 1956. 
Altera a legislação do impôsto único sôbre combustíveis e lu
brificantes líquidos e gasosos e dá outras providências. 

DECRETO LEGISLATIVO n9 68, de 19 de dezembro de 1956. 
D.O. de 27 de março de 1957. 
Aprova a Convenção relativa à Corporação Financeira Inter
nacional, assinada a 27 de janeiro de 1955, entre o Brasil e os 
Estados Unidos da América do Norte. (Seção 9: imunidades 
tributárias) . 

LEI n9 3.039, de 20 de dezembro de 1956. 
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D. O. de 20 de dezembro de 1956. 
Concede contribuição financeira às emprêsas de transporte 
aéreo, que explorem linhas dentro do país, para fins de rea
parelhamento de material de vôo. (Art. 79, parágrafo único) . 



LEI n Q 3.07 S, de 22 d~ dezembro de i 956. 
D. O. de 26 de dezembro de 1956. 
Modifica disposições da Lei n? 2.862, de 4 de setembro de 
1956. 

Dl:.CRl:.TO llY <i0./0;;!, de III de Jelembro de 1~~ô. 
D.U. de 2 Je janeiro de 1~57. 

Reuficado no .lJ. O. de H de j aueiro de 1957 e 
D. O. de 25 de janeiro de 1:J5,. 
Aprova o Regulamemo para a cobrança e fiscalização do im
pOSlO de renda. 

DECRETO n'! '1l. 096, de 7 de março de 1!J57. 
J.J. U. de lU de março de 1957. 
AplO~a o Regulamento do COlpO de Bombeiros do Distrito 
J.'tderal. (Art. 1~1: herança milHar) . 

LU n'l ll.1l5, de 16 de março de 1!J57. 
lJ. U. de ;,:0 de mcuço ue 1 ~5'j. 
lJeLelmma a. namlorIüaçáo uas emplêsas ferroviárias da União 
em sociedades por açoes, autoriza a constituição da Rêde Fer
rodoviária S.A. e dá oulras provitléncia~. (Are 27: isenções tu
butárias) . 

DECRE.TO nV 41.4::S4, de 25 de abril de Hl57 
D. O. de 27 de abril de 1957. 
Cria a Comissão de Reorganização dos Serviços do Impõsto 
de Renda, no Ministério da Fazenda, e dá outras providências. 

LEI n9 3.137, de 13 de maio de 1957. 
D.O. de 16 de maio de 1!J57. 
Denomina INS11TUTO BRASILEIRO DO SAL o Instituto 
N acionai do Sal, dandO-lhe nova organização. (Art. 27). 

DECRETO n 9 41.650, de 4 de junho de 1957. 
D.O. de 6 de junho de 1~57. 
Promulga o Acôrdo básico para a concessão de assistência 
técnica celebrado em Nova Iorque, a 11 de setembro de 
1952, entre o Brasil e a Orgamzação das Nações Unidas. 
(Art. V: regalias, privilégios e lmunidades) . 

DECRETO n Q 42.218, de 3 de setembro de 1957. 
D.O. de 4 de setembro de 1957. 
Aprova regulani'ento para a contribuição financeira às enrprê. 
sas nacionais concessionárias de linnas aéreas regulares, pre
vistas na Lei n 9 3.039, de 20 de dezembro de 1956. (Art. 27) . 
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LEI n Q 3.262, de 16 de setembro de 1957. 
D.O. de 17 de setembro de 1957. 
Dispensa do recolhimento dos Depósitos Compulsórios, Depó
sitos de Garantia e Certificados de Equipamentos, os contri
buintes que tenham processos de lançamentos pendentes de 
decisão. 

DECRETO n Q 42.488, de 18 de outubro de 1957. 
D. O. de 18 de outubro de 1957. 
Estende à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 
o disposto no Decreto n Y 37.804, de 26 de agósto de 1V55. 
(Art. 19) • 

DECRETO n 9 42.636, de 14 de novembro de 1957. 
D.O. de 18 de novembro de 1957. 
Regulamenta os ~rts. 27 e 28 da Lei n Q 3.115, de 16 de março 
de 1957, na parte relativa à isenção tributária concedida à 
Rêde Ferroviária Federal S.A. 

DECRETO n Q 42.915, de 30 de dezembro de 1957. 
D.O. de 30 de dezembro de 1957. 
Expede normas reguladoras do sistema de devolução dos adi
cionais restituíveis do impôsto de renda, emissão e serviço de 
amortização e juros das Ubrigações do Reaparelhamento Eco
nômico. 

LEI n 9 3.381, de 24 de abril de 1958. 
D. O. de 25 de abril de 1958. 
Cria o Fundo da Marinha Mercante e a Taxa de Renovação 
da Marinha Mcrcaute e dá oUl!as providências. (Art. 89, § V'i). 

DECRETO nQ 43.576, de 26 de abril de 1958. 
D.O. de 26 de abril de 1958. 
Concede ao "Frigorífico São Sebastião S.A.", com sede na 
Capital Federal, isenção de impostos federais. (Art. 19; exceto 
o de renda). 

LEI n 9 3.470, de 28 de novembro de 1958. 
D. O. de 28 de novembro de 1958. 
Altera a legislação do Impôsto de Renda e dá outras provi
dências. 

LEI n Q 3.470, de 28 de novembro de 1958. 
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D.O. de 6 de maio de 1959. 
Partes vetadas pelo Presidente da República e mantidas pelo 
Congresso Nacional, do Projeto que se transformou na Lei 
n Q 3.470, de 28 de novembro de 1958. 



DECRETO n? 45.150, de 31 de dezembro de 1958. 
D. O . de 31 de dezembro de 1958. 
Dispõe sôbre a remuneração dos Agentes Fiscais do Impõsto 
de Renda, e dá outras providências. 

DECRETO nQ 45.270, de 22 de janeiro de 1959. 
D . O. de II de fevereiro de 1959. 
Retificado no D. O. de 18 de fevereiro de 1959. 
Regulamenta a Lei nQ 3.381, de 24 de abril de 1958, e dá 
outras providências. (Art. 17). 

DECRETO nQ 45.422, de 12 de fevereiro de 1959. 
D.O. de 12 de fevereiro de 1959 (Suplemento) 
Retificado no D.O. de 23 de fevereiro de 1959. 
Consolida e regulamenta as disposições legais de que tratam 
o Decreto-Lei n Q 7.404, de 22 de março de 1945, e suas alte· 
rações posteriores (Seção V - DOS RECURSOS) . 

LEI nQ 3.553, de 27 de abril de 1959. 
D.O. de 27 de abril de 1959. 
Altera a legislação do impôsto de renda. 

DECRETO nQ 47.373, de 7 de dezembro de 1959. 
D.O. de 15 de dezembro de 1959 (Suplemento) 
Aprova o Regulamento para cobrança e fiscalização do Impôsto 
de Renda. 

LEI nQ 3.692, de 15 de dezembro de 1959. 
D. O . de 16 de dezembro de 1959. 
Institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE), e dá outras providências. (Art. 19). 

DECRETO nQ 47.529, de 28 de dezembro de 1959. 
D. O. de 28 de dezembro de 1959 
Regula a tributação adicional das pessoas jurídicas sôbre os 
lucros em relação ad capital social e às reservas, de acôrdo 
com as disposições da Lei nQ 2.862, de 4 de setembro de 1956, 
modificada pela Lei nQ 3.470, de 28 de novembro de 1958. 

LEI nQ 3.726, de II de fevereiro de 1960. 
D. O. de 12 de fevereiro de 1960. 
Altera os arts. 102 e 124 da Lei de Falências para dar priori
dade aos créditos trabalhistas. (Art. 124). 
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DECRETO n<l 47.890, de 9 de março de 1960. 
D.O. de 10 de março de 1960 
Aprova o regulamento da Lei n<l 3.692, de 15 de dezembro 
de 1959, que criou a Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste - SUDENE (Art. 58) . 

DECRETO nq 47.989, de 4 de abril de 1960. 
D.O. de 11 de abril de 1960. 
Dá nova redação ao art. 59 do Decreto n9 42.915, de 30 
de dezembro de 1957 (Obrigações do Reaparelhamento Eco
nômico) . 

DECRETO n<l 48.130, de 20 de abril de 1960. 
D.O. de 26 de abril de 1960. 
Aprova o Regulamento para execução do disposto nos arts. 
91 e §§, 92 e 93 da Lei n° 3.470, de 28 de novembro de 1958, e 
atribui ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
os serviços da Secretaria da Comissão de Investimentos. 

LEI n9 3. 765, de 4 de maio de 1960. 
D.O. de 4 de maio de 1960. 
Dispõe sôbre pensões militares. 

LEI nQ 3.780, de 12 de julho de 1960. 
D. O. de 12 de julho de 1960. 
Retificada no D. O. de 18 de julho de 1960 e D. O. de 20 
de setembro de 1960. 
Dispõe sôbre a Classificação de Cargos do Serviço Civil do 
Poder Executivo, estabelece os vencimentos correspondentes c 
dá dutras providências. 

LEI n9 3. 807, de 26 de agôsto de 1960. 
D. O . de 5 de setembro de 1960. 
Dispõe sôbre a Lei Orgânica da Previdência Social. (Art. 74, 
letra a) . 

DECRETO n Q 49.096, de 10 de outubro de 1960. 
D.O. de 25 de outubro de 1960. 
Retificado no D.O. de 29 de outubro de 1960 
Aprova o Regulamento das Pensões Militares. (Art. 76) . 

LEI nQ 3.830, de 25 de novembro de 1960. 

150 

D. o. de 28 de n6vembro de 1960. 
Retificada no D.O. de 3 de dezembro de 1960. 
Dispõe sôbre deduções da renda bruta das pessoás naturais ou 
jurídicas para efeito da cobrança do impôsto de renda. 



Ll,I n '1 3.850, de 18 de dezembro de 1960. 
D.O. de 20 de dezembro de 1960. 
Retificada no D. O. de 23 de dezembro de 1960. 
Abre crédito especial de Cr$ 1.082.001.445,20, para atender 
às indenizações decorrentes dos danos causaddS pelo extrava
zamento das águas do Açude Orós, no Estado do Ceará, e dá 
outras providências. (Arts. 79 e 89) • 

DECRETO n9 50.138, de 26 de janeiro de 1961. 
D.O. de 26 de janeiro de 1961. 
Retificado no D. O. de 11 de fevereiro de 1961. 
Altera o parágrafo 7~ do art. 138, do Regulamento aprovado 
com o Decreto n~ 47.373, de 7 de dezembro de 1959 (per
centagens) . 

DECRETO nQ 50.375, de 22 de março de 1961. 
D. O. de 23 de março de 1961. 
Cria, no Departamento Federal de Segurança Pública, o Ser
viço Federal de Prevenção e Rep~essão de Infrações contra a 
Fazenda Nadonal e dá outras providências. (Art. 4"). 

DECRETO n'1 50.594, de 15 de maio de 1961. 
D. O. de 15 de maio de 1961. 
Acrescenta parágrafo ao art. 58 do Regulamento aprovado 
pelo Decreto nl) 47.890, de 9 de março de 1960. (Art. 58, 
§ 49- SUDENE). 

LEI n '1 3.898, de 19 de maio de 1961. 
D. O. de 20 de maio de 1961. 
Retificada no D. O. de 22 de maio de 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 PaIs. 

DECRETO nl) 50.966, de 17 de julho de 1961. 
D.O. de 17 de julhd de 1961. 
Retificado no D. O . de 18 e 20 de julho de 1961. 
Regulamenta os serviços de fiscalização do Impôsto de Renda. 

DECRETO nQ 51.106, de 1'1 de agôsto de 1961. 
D.O. de I" de agôsto de 1961. 
Define o que possa ser considerado filme brasileiro, para os 
efeitos legais, e dá outras providências. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL nQ 5, de 21 de novembro de 1961. 
D.O. de 22 de novembro de 1961. 
Institui nova discriminação de rendas em favor dos municípios 
brasileiros. (Art. 15, § 59). 

DECRETO n9 197, de 22 de novembro de 1961. 
D.O. de 23 de novembro de 1961. 
Retificado no D.O. de 24 de novembro de 1961. 
Aprova o Regulamento do Serviço Federal de Prevenção e 
Repressão de Infrações contra a Fazenda Nacional. (Art. 49) • 

LEI n9 3.995, de 14 de dezembro de 1961. 
D. O. de 21 de dezembro de 1961. 
Aprova o Plano Diretor da SUDENE, para o ano de 1961, e 
dá outras providências. (Art. 34). 

DE,CRETO LEGISLATIVO nQ 20, de 15 de dezembro de 1961. 
D. O . de 18 de dezembro de 1961. 
Determina ao Tribunal de Contas da União, o registro do 
contrato celebrado entre a União e a Remington Rand do 
Brasil, para a execução, no exercício de 1958, dos serviços 
mecanizados de lançamento, arrecadação e estatística do Im
pôsto de Renda, nas Delegacias Regionais do Impôsto de 
Renda, em São Paulo, Belo Horizonte, Pôr to Alegre, Recife, 
Fortaleza, Salvador, Niterói e Curitiba. 

LEI nQ 4.004, de 15 de dezembro de 1961. 
D.O. de 21 de dezembro de 1961. 
Revigora por mais três anos, os créditos especiais autorizadOs 
pelas Leis ns. 2.974, de 28 de novembro de 1956, 3.057, de 
22 de dezembro de 1956, e 3.244, de 14 de agôsto de 1957, e 
dá outras providências. (Art. 19, letras a e b) . 

DECRETO n 9 1.166, de 8 de junho de 1962. 
D.O. de 8 de junho de 1962. 
Regulamenta o disposto no art. 34 da Lei n9 3.995, de 14 de 
dezembro de 1961. 

LEI n9 4.068, de 9 de junho de 1962. 
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D.O. de 18 de junho de 1962. 
Declara comerciais as emprêsas de construção, e dá outras 
providências. 



LEI nQ 4.069, de 11 de junho de 1962. 
D. O. de 15 de junho de 1962. 
Retificada no D.O. de 18 de junho de 1962. 
Fixa novos valôres para ôs vencimentos dos servidores da 
União, institui empréstimo compulsório e altera legislação do 
Impôsto de Renda, autoriza emissão de títulos de recupera
ção financeira, modifica legislação sôbre emissão de letras e 
Obrigações do Tesouro Nacional. (Capitulo lI) . 

LEI n Q 4.069-B, de 12 de junho de 1962. 
D.O. de 22 de junho de 1962. 
Retificada no D. O. de 26 de junho de 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. 

LEI n? 4.090, de 13 de julho de 1962. 
D.O. de 26 de julho de 1962. 
Institui a gratificação de Natal para os trabalhadores. 

LEI nQ 4.116, de 27 de agôsto de 1962. 
D. O. de 27 de agôsto de 1962. 
Retificada no D. O. de 29 de agôsto de 1962. 
Dispõe sôbre a regulamentação do exercício da Profissão de 
Corretor de Imóveis. 

LEI nQ 4.131, de 3 de setembro de 1962. 
D. O. de 27 de setembro de 1962. 
Retificada no D. O. de 28 de setembro de 1962. 
Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de 
valôres para o exterior, e dá outras providências. 

LEI n Q 4.137, de 10 de setembro de 1962. 
D.O. de 12 de novembro de 1962. 
Retificada no D. O. de 6 de dezembro de 1962. 
Regula a repressão ao abuso do poder econômico. 

DECRETO n Q 1.394, de 13 de setembro de 1962. 
D . O . de 19 de setémbro de 1962. 
Regulamenta o Capítulo II da Lei nQ 4.069, de 11 de junho 
de 1962, que institui o "Empréstimo Público de Emergência", 
de caráter compulsório, e dá outras providências: 
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DECRETO n? 1.518, de 13 de novembro de 1962. 
D. O. de 19 de novembro de 1962. 
Altera a redação do parágrafo 7'1 do art. 5'1 do Decreto 
n" 48.130, de 20 de abril de 1960, que aprovou o Regula
mento para execução do disposto nos arts. 91, 92 e 93 da 
Lei n" 3.470, de 28 de novembro de 1958. 

LEI n? 4.154, de 28 de novembro de 1962. 
D. O. de 30 de novembro de 1962. 
Dispõe sôbre a legislação de rendas e proventos de qualquer 
natureza. 

LEI n? 4. 155, de 28 de novembro de 1962. 
D. O. de 30 de novembro de 1962. 
Estabelece normas para restituição de receita, autoriza a reor
ganização interna das repartições arrecadadoras e dá outras 
providências. 

LEI n" 4.166, de 4 de dezembro de 1962. 
D.O. de 10 de dezembro "de 1962. 
Modifica a redação do parágrafo único do art. 6'1 e do inciso 
I do art. 7'1, da Lei 1.533, de 31 de dezembro de 1951, que 
altera disposições do Código do Processo Civil relativas ao 
mandado de segurança. 

LEI n" 4.200, de 5 de fevereiro de 1963. 
D. O . de 18 de fevereiro de 1963. 
Retificada no D. O. de 19 e 22 de fevereiro de 1963. 
Estabelece medidas de amparo à indústria de transporte aéreo 
e dá outras providências. 

DECRETO n? 51.730, de 21 de fevereiro ele 1963. 
D . O. de 22 de fevereiro de 1963. 
Altera a redação do art. 3'1 do Decreto n Q 1.166, de 8 de 
junho de 1962. 

DECRETO n? 51. 900, de 10 de abril ele 1963. 
D.O. de 17 de abril de 1963. (Suplemento). 
Retificado no D. O. de 19 de junho de 1963. 
Aprdva o Regulamento para cobrança e fiscalização do Im
pôsto de Renda. 

LEI n" 4.216, de 6 de maio de 1963. 
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D. O. de 28 de maio de 1963. 
Estende à região amazônica os benefícios do art. 34 da Lei 
n Q 3.995, de 14 de dezembro de 1961. (Plano Diretor da 
SUDENE). 



DECRETO nQ 51. 990, de 6 de maio de 1963. 
D.O. de 9 de maio de 1963. 
Altera o parágrafo único do art. 29, do Decreto-Lei nQ 10.280, 
de 19 de agôsto de 1942. 

DECRETO n9 52.025, de 20 de maio de 1963. 
D.O. de 21 de maio de 1963. 
Aprova o regulamento da Lei n Q 4.137, de 10 de setembro de 
]962, que regula a repressão ao abuso do poder econômico. 
(Arts. 116 e 117) . 

LEI n Q 4.269, de 22 de outubro de 1963. 
D . O. de 24 de outubro de 1963. 
Retificada no D. O. de 11 de novembro de 1963. 
Dá nova redação ao art. 19 da Lei n'1 4.154, de 28 de novembro 
de 1962 (dispõe sôbre legislação de rendas) . 

DFCRETO n Q 52.779, de 29 de outubro de 1963. 
D . O. de 30 de outubro de 1963. 
Regulamenta o disposto no art. 17 da Lei nQ 4.239, de 27 
de junho de 1963. 

LEI n Q 4.329, de 30 de abril de 1964. 
D. O. de 30 de abril de 1964. 
Dispõe sôbre o prazo para declaração do impôs to de renda e 
d;i outras providências. 

LEI n Q 4.357, de 16 de julho de 1964. 
D.O. de 17 de julho de 1964. 
Retificada no D. O. de 22 de julho de 1964. 
Autoriza a emissão de Obrigações do Tesouro Nacional, alte· 
ra a legislação do impôsto sôbre a renda, e dá outras provi
dências. 

LEI nQ 4. 380, de 2 I de agôsto de 1964. 
D. O. de 11 de setembro de 1964. 
Institui a correção monetária nos contratos imobiliários de 
interêsse social, e sistema financeiro para aquisição da casa 
própria, cria o Banco Nacional de Habitação (B.N.H.) e So
ciedade de Crédito Imobiliário, as Letras Imobiliárias, o Ser
viço Federal de Habitação e Urbanismo, e dá outras provi
dências. 
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LEI nQ 4.390, de 29 de agôsto de 1964. 
D. O. de 11 de setembro de 1964. 
Retificada no D.O. de 18 e 24 de setembro de 1964. 
Altera a Lei nQ 4.131, de 3 de setembro de 1962, e dá outras 
providências. 

DFCRETO nQ 54.252, de 3 de setembro de 1964. 
D . O. de 8 de setembro de 1964. 
Retificado no D. O. de 11 de setembro de 1964. 
Regulamenta as disposições dos artigos 19 a 49 e 14 da Lei 
n9 4.357, de 16 de julho de 1964. 

LEI nQ 4.439, de 27 de outubro de 1964. 
D.O. de 30 de outubro de 1964. 
Retificada no D. O. de 6 de novembro de 1964. 
Fixa os vencimentos de magistrados, membros do Ministério 
Público e do Serviço Jurídico da Uni~o e dá outras provi. 
dências. 

LEI nQ 4.440, de 27 de dUtubro de 1964. 
D.O. de 29 de outubro de 1964. 
Institui o salário-educação e dá outras providências. 

LEI nQ 4.480, de 14 de novembro de 1964. 
D.O. de 17 de novembro de 1964. 

Regula a tributação pelo Impõsto de Renda dos direitos de 
autor, da remuneração de professõres e jornalistas e dos ven
cimentos dos magistrados. 

LEI n9 4.481, de 14 de novembro de 1964. 
D.O. de 17 de novembro de 1964. 
Retificada no D.O. de 19 de dezembro de 1964. 
"Altera disposições das Leis ns. 4. 357, de 16 de julho de 1964, 
e 4.388, de 28 de agõsto de 1964". 

LEI n9 4.494, de 25 de novembro de 1964. 
D. O. de 30 de novembro de 1964. 
Regula a locação de prédios urbanos. 

LEI nQ 4.503, de 30 de novembro de 1964. 
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D.O. de 30 de novembro de 1964 (Suplemento) 
Institui, no Ministério da Fazenda, o cadastro geral de pessoas 
jurídicas, cria o Departamento de Arrecadação e dá outras 
providências. 



LEI nQ 4.504, de 30 de novembro de 1964. 
D.O. de 30 de novembro de 1964 (Suplemento). 
Dispõe sôbre o Estatuto da Terra. 

LEI nQ 4.506, de ;)0 de novembro de 1964. 
D. o. de 30 de novembro de 1!:J64 (Suplemento). 
Dispõe sôbre o impôs to que recai sôbre as rendas e proventos 
de qualquer natureza. 

L.EI n Q 4.5!:Jl, de 16 de dezembro de 1!:J64. 
D. O. de 21 de dezembro de 1 !:J64. 
Dispõe sôbre (j condomínio em edificações e as incorporações 
imobiliárias. 

LEI Irq 4.593, de 29 de dezembro de 1964. 
D. o. de 5 de janeiro de 1965. 
Retificada no .1):.0. de 20 de janeiro de 1965. 
Disciplina a desapropriação para as obras de combate às sêca~ 
do Nordeste. 

LEI nQ 4.5!:J5, de 31 de dezembro de 1964. 
D . o. de 31 de dezembro de 1964 (Suplemento). 
Dispõe sôbre a política e as instituições monetárias, bancárias 
e creditícias, cria (j Conselho Monetário Nacional e dá outras 
providências. 

DECRETO n Q 55.334, de 31 de dezembro de 1964. 

D. O. de 31 de dezembro de 1964. 
Regulamenta a aplicação de incentivos fiscais administrados pela 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

DECRETO n Q 55.801, de 26 de fevereiro de 1965. 
D. O. de 3 de março de 1965. 
Regulamenta as operações de seguro agrícola. 

LEI nQ 4.621, de 30 de abril de 1965 
D. o. de 30 de abril de 1965. 
Dispõe sôbre subscrição compulsória de Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro pelas pessoas que recebem remuneração classificá
vel na cédula "C" de Rendimentos e dá outras providências. 

DECRETO Irq 56.284, de 14 de maio de 1965. 
D.O. de 17 de maio de 1965. 
Regulamenta as disposições dos arts. 19 a 10 da Lei nQ 4.621, 
de 30 de abril de 1965, e dá outras providências. 
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LEI n 9 4.663, de 3 de junho de 196b. 
D. O. de 4 de junho de 1965. 
Retificada no D. O. de 21 de junho e 24 de setembro de 1965. 
Cria estímulos ao aumento de produtividade e à contenção 
de preços, e dá outras providências. 

LEI n'! 'i. 728, de 14 de julho de 1965. 
D.O. de 16 de julho de 1965. 
Disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas pala o 
seu desenvolvimento. 

LU U" '1. 'i4~, de H de julho de 1%5. 
D.O. de 1~ de jUlho de 1%5. 
Detine o crime de sonegação fiscal e dá outras providências. 

LU U" 4. í ;$2, de 14 de julho de 1%5. 
D. U. de 1~ de jUl1l0 de EJ65. 
Altera o an. :J Y ua Lei .1Jel.Cgada n y 6, de :::6 de setembro de 
1~o4, que "autonza a consutUlção da Companiua liras!leua 
ue ~lUllelllos', e dá ouu'as provlue11C1d~. 

DECR.ETO n'! 56. no, de 1;$ de agosto de 1 %5. 
D. O. de 16 de agosto de 1~65. 
Relllll:ado no 1). U. de ;::;:1 de agoslo de 1!:165 
Altera ll1SpOS1l1VOS do KegulalllClllQ aprovado pelo Decreto 
n" :JD. l:l6ti, de :::5 de março de 1 !:Itif>. 

DECRETO n l
) 56.792, de 26 de agôsto de 1965. 

D. O. de 31 de agôsto de 1965. 
Regulamenta o Capítulo 1 do Título IH da Lei 11'1 4.504, de 30 
de novembro de 1%4 - Estatuto da Terra. 

LEI 11'1 4.771, de 15 de setembro de 1965. 
D. O. de 16 de setembro de 1965. 
Retificada no D. O . de 28 de setembro de 1965. 
Institui o nôvo Código .Florestal. 

DECRETO n9 57.050, de 11 de outubro de 1965. 
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D. O. de 19 de outubro de 1965. 
Dá nova redação aos diversos artigos. do RegulamentO da Lei 
n'! 4.216, de 6 de maio de 1963, aprovado pelo Decreto 
11'152.149, de 25 de junho de 1963. 



DECRETO n9 57.307, de 23 de novembro de 1965. 
D.O. de 29 de novembro de 1965. 
Aprova o Regulamento do Cadastro Geral de Contribuintes 
em relação às pessoas jurídicas. 

LEI n" 4. ti62, de 29 de novembro de 1965. 
D. O. de 29 de novembro de 1965. 
Altera a legislação do impõsto de renda, adota diversas me
didas de ordem fiscal e fazendária, e dá outras providências. 

LEI n'! 4. ti6o, de 29 de novembro de 1965. 
D. O. de 00 de novembro de 1%5. 
Reajusta os vencimentos dos servIdores civis e militares, alte
ra as alíquotas do imposto de renda, importação e consumo, 
sêlo e da quota de previdência SOCial, unifica contribUlções 
baseadas nas fôlhas de salários, e dá outras providências. 

L.EI 1l~ 4. ~64, de 29 de novembro de 1965. 
D.O. de 30 de novembro de 1965. 
Cria medidas de estímulo à indústria de construção civi1. 

EMENDA CONTITUCIONAL nV 18, de Iv de dezembro de 1965. 
D. O. de 6 de dezembro de 1965. 

LEI n'! 4. 869, de 1 v de dezembro de 1965. 
D . O. de 2 de dezembro de 1965. 
Aprova o Plano Diretor do Desenvolvimento do Nordeste para 
os anos de 1967, 1968, e dá outras providências. 

LEI n9 4.923, de 23 de dezembro de 1965. 
D. O. de 29 de dezembro de 1965. 
Institui o cadastro permanente das admissões e dispensas de 
empregados, estabelece medidas contra o desemprêgo e de assis
tência aos desempregados, e dá outras providências. 

DECRETO n9 57.585, de 6 de janeiro de 1966. 
D. O. de 7 de janeiro de 1966. 
Regula a cobrança do adicional previsto no art. Z8 da Lei 
n9 4.863, de 29 de novembro de 1965. 

DECRETO n Q 57.609, de 7 de janeiro de 1966. 
D. O. de 11 de janeiro de 1966. 
Disciplina a ação das autoridades administrativas federais em 
casos de crime de sonegação fiscal e de apropriação indébita, 
previstos nas Leis ns. 4.729, de 1965, e 4.357, de 1964. 
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DECRETO n'! 57.6i8, de 10 de janeiro de 1966. 
D. O. de 13 de janeiro de }~66. 
Regulamenta os arts. 34 e 35 da Lei n Q 4.862, de 29 de no
vembro de 1!:l65, e complementa dispositivos do Decreto 
nY 56.%7, de 1'1 de outubro de 1965. 

DECRETO nY 57.641, de 14 de janeiro de 1966. 
D.O. de 19 de janeiro de 1966. 
Altera o regulamento aprovado pelo Deneto nY 55. ~66, de 
~5 de março de 1965, que dispõe sôbre o impôs to que recaI 
sóbre as rendas e proventos ete qualquer natureza. 

DECRETO nQ 57.784, de 11 de fevereirô de 1966. 
D. O. de 15 de fevereiro de 1966. 
Promulga o Acôrdo sôbre privilégios e imunidades da Asso
ciação Latino-Americana de Livre Comércio. 

DECRETO n'l 57.821, de 15 de fevereiro de 1966. 
D. O. de 18 de fevereiro de 1966. 
Regulamenta os arts. 56 e 71 da Lei n'! 4. 72~, de 14 de julho 
de 1965, no que se refere a Obrigações do Tesouro Nacional -
Lei nQ 4. 357 -64. 

DECRETO nQ 58.185, de 13 de abril de 1966 
D. O. de 14 de abril de 1!:l66 
Revoga ôs §§ I'! e 2'1 do art. 3'1 do Decreto n'! 57.271, de 16 
de novembro de 1965, e dá nova redação ao inciso I do art. 
6'1 do mesmo decreto. (Favores fiscais) . 

DECRETO n'l 58.193, de 14 de abril de 1!:l66 
D.O. de 29 de abril de 1966 
Retificado no D. O. de 6 de maio de 1966 
Cria o "Fundô de Estímulo Financeiro ao uso de Fertilizantes 
e Suplementos Minerais - FUNFERTIL", e dá outras provi
dências. 

DECRETO n'l 58.250, de 25 de abril de 1966 
D.O. de 2 de maio de 1966 
Altera o que cria o "Fundo de Estímulo Financeiro ao uso de 
Fertilizantes e Suplementos Minerais - FUNFERTIL", e dá 
outras providências. 

DECRETO nQ 58.394, de 10 de maio de 1966 
D. O. de 17 de maio de 1966 
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Altera o § 2'1 do art. 8'1 do Decreto nQ 57.271, de 16 de no
vembro de 1965. (Favores fiscais) . 



DECRETO n9 58.400, de 10 de maio de 1966 
D. O. de 12 de maio de 1966 (Suplemento) 
Retificado no D. O. de 5 de julho de 1966 
Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do im
pôsto de renda. 

LEI nQ 5.010, de 30 de maio de 1966 
D.O. de 1 de junho de 1966 
Organiza a Justiça Federal de primeira instância e dá outras 
providências (arts. 83 e 84) . 

DECRETO nq 58.664, de 16 de junho de 1966 
D. O. de 20 de junho de 1966 
Altera e revoga dispositivos do Decreto nQ 58. 193, de 14 de 
abril de 1966, que cria o Fundo de Estímulo Financeiro ao 
uso de Fertilizantes e Suplementos Minerais - FUNFER TIL, 
e dá outras providências. 
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PARTE IV 

QUADROS ESTATíSTICOS SÔBRE 

O IMPÔSTO DE RENDA 



I _ DESENVOLVIMENTO DA RECEITA DOS IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS - PERíODO: 1893.1923 

(EM MIL R~IS) 

Lucro Líquido I 
das Lucro Líquido Lucro das Soma 

Anos Dividendos Vencimentos Hipo&caSJ lndústrias do Profissões 

I l Fabris Comércio Liberais 

1893 .... . 320:492$855 I 1.374:288$271 - " - - " - 1.694:781$1 
1894 •... . 316:936$098 , 1.364: 193$814 - - - I - 1.681:129$9 
1895 ..•. 776:757$695 , 1.520:383$104 - I - - - 2.297: 140$7 I 

1896 .... ·683:817$434 I 1.569:224$276 - - - I - 2.253:041$7 
1897 .... 508:453$012 I 1,499:593$598 - - - I - 2.008:046$6 
{898 .... 1.004:311$150 : 3.415:566$342 - - - I - 4.419:877$4 
1899 .••• 1.540:231$502 I 3.372:419$940 - - - I - 4.912:651$4 
1900 .••• 1.543:849$664 I 3.284:203$624 - - - I - 4.828:053$2 
1901 .••• 1.382:449$767 I 3.365:315$216 - I - - I - 4.747:764$9, 
1902 .... 1.549:626$439 3.631:847$757 - - - I - 5.181 :474$1 
1903 .... 1.387:996$940 , 3.088:762$580 - I - - I - 4.476:759$5 
1904 ...• 1.487:697$014 I 3.364:643$384 - - - I - 4.852:340$3 
1905 .... 1.568:983$476 3.371:127$807 - I - - , - 4.940: 111$2 
1906 .... 1.663:193$592 í 3.632:843$350 - - -

I 
- 5.296:036$9 

1907 .... 1.860:496$080' 4.072:822$551 - I - - - 5.933:318$6 
1908 .... 1.630:876$535 í 4.008:660$082 - I - - - 5.639:536$6 
1909 .... 1.705:343$930 I 859:687$815 - I - - I - 2.565:031$7 
1910 .... 2.032:748$963 982:006$338 - , - - I - 3.014:755$3 
19ft .... 2.198:086$370 1.537:462$349 - I - - - 3.735:548$7 
1912 .... 2.702:753$054 , 1. 734:226$150 - I - - I - 4. 436: 979$2~ 
1913 .... 2.659:323$708 1.841 :386$274 - I - - I - 4.500:709$9. 
1914 .... 2.090:073$258 I 1.615:077$174 -

I 
- - I - 3.705: 150$4: 

1915 .... 3.337:542$923 I 12.496:434$143 - - - I - 15.833:977$ÜI 
1916 .... 4.804:181$569 13.813:780$613 - - - - 18.617:962$1. 
1917 .... 6.699.748$611 15.770:375$606 666:330$542 I - - - 23.136:454$7~ 
1918 .... 6.344:842$720 I 5.851: 117$944 1.273:474$181 - - - 13.469 :43-f$8' 
1919 .... 8. 199 :958$389 - 1. 564 : 855$935 ...- - - 9.764:814$3: 
1920 .... 10.895:435$734 , - 1.554:738$220 214:320$626 - - 12.664:494$51 
1921 .... 8.007:561$418 - 2.080:538$637 696: 183$538 1.670.832$830 - 12.455: 116$4: 
1922 .... 10 . 903: 160$437 I - 1 .438: 684$207 I 1.199:697$131 8.558:343$025 I 17:325$329 22.117:210$1: 
1923 .... 13 .056:475$822 6.521 :581$867 2.120.815$595 I 1.591: 134$365 11.449:661$051 I 263.451$466 35 .003: 120$1~ 

6 
2 
9 
O 
O 
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11 - IMPOSTO DE RENDA - PERIODO: 1924-1965 

DESENVOLVIMENTO DA ARRECADAÇAO 

(EM MIL RgIS ATg 1941; EM CRUZEIROS DE 1942 A'rn 1965) 

Exerdcio 

1924 ........................................... . 
1925 ........................................... . 
1926 ., ..................•..........•............ 
1927 ........................................... . 
1928 ............................................ . 
1929 ........................................... . 
1930 ............................................ . 
1931 .... . ..............•..............•......... 
1932 .................•..•.•..................... 
1933 ..............................•............. 
1934 ........................................... . 
1935 .........•.............................. 
1936 ...............•............................ 
1937 ........................................... . 
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 ............................................ . 
1963 ..................................•......... 
1964 ........................................ . 
1965 ........................................... . 

166 

Importância 

25 190 000 
27 246 068 
35 540490 
54 589 452 
63 668 910 
63 009 791 
54 551 274 
85 458 389 
82 299 816 

122 845 261 
130 490 017 
154 704 978 
184 507 410 
215 947 414 
267 903 280 
309 329 102 
402 459 403 
531 104 730 
983 020 066 

1 567 384 957 
2 175 378 082 
2 577 104 238 
3 028 716 918 
3 880 324 419 
4 241 993 766 
4 779 845 175 
5 556 792 689 
8059 264 176 
9 984 815 551 

11 563 332 223 
15 232 856 491 
19 880 042 292 
25 604 473 966 
28 602 883 288 
33 510 082 001 
47 679 698 325 
63 322 086 037 
85 042 513 366 

116 901 770 000 
242 433 490 000 
488 089 032 000 

1 063 167 980 000 



III - LUCRO TRIBlITADO DAS PESSOAS JURIDICAS SEGUNDO O TIPO DE SOOEDl\DE -- PERIODO: 1951-1964 

LUCRO TRIBUTADO 

Anos Anônimas ) Limitadas I Civis 
1 

Individuais I Concessionárias \ Coletivas I Total 

Cr$ 1.000 I Cr$ 1.000 I Cr$ 1.000 i Cr$ 1.000 I Cr$ 1.000 ) Cr$ 1.000 I Cr$ 1.000 

1951 .... 10.091.434 4.923.076 91. 288 II 3.390.863 480.582 3.508.631 22.485.587 
1952 .... 14.693.286 6.916.357 30.618 5.478.467 781.960 6.774.028 3.4.674.716 
1953 .... 14.432.948 6.907.751 69.285 5.007.021 545.239 4.510.331 31.472.575 
1954 .... 22.469.395 9.035.965 50.494 5.762.558 452.534 5.622.846 43.393.792 
1955 .... 32.778.710 13 . 336. 96') 65.659 5.223.256 343.727 I 5.824.628 57.572.940 
1956 .... 35.088.642 13.257.805 102.210 6.089.064 2.443.679 5.425.639 62.407.039 
1957 .... 41.951.985 12.664.827 97.882 9.468.185 1.974.410 6.138.116 72.295.405 
1958 .... 43.729.907 13.937.802 116.795 7.543.744 2.558.295 5.023.959 72.910.502 
1959 .... 67.856.622 19.297.619 140.368 14.551.-106 3.328.378 6.294.432 111. 468 . 525 
1960 .... 92.255.106 23.247.920 1.091.983 17.129.549 2.358.981 7.192.783 143.276.322 
%1 .... 133.413.928 I 31.217.734 397.864 13.753.269 5.266.324 10.299.794 194.348.913 

1%2 .... -- I - .- -- .- I -- --963 .... 322.792.867 I 74.307.'136 1.395.408 \ 26.691.541 '1.927.601 I 17.261.035 455.375.588 
964 .... 542.445.124 140.434.576 3.134.844 53.776.927 9.09:>.488 28.665.944 777.547.903 

I I 



IV - MOVIMENTO DAS DECLARAçõES DE RENDIMENTOS - PERíODO: 1962~1965 

1962 . 

1%3 . 

1961 . 

Anos 

1965 ..... . 

Pessoa Física Pessoa Jurídica TOTAL 

N' de Declarações N' de Declarações N' de Declarações 

I C/Impôsto Isentas Total C/Impôsto I: Isentas 

./ 138 699 370 573 509 272 334 258 1I 97 768 
I I 

./ 358 653 560 676 919 329 380 986 11 83 846 

528 902 8i5 725 1 344 627 407 448 I 72 692 
I 

187 516 166 4"7 353 923 ! 214 303 I 105 849 

i-i 
C/Impôsto I Isentas I Total 

I I 
432 026 I 472 957 I 468 341 I 941 298 

I I 
464 832 I 739 639 I 644 522 I 1 384 161 

I I 
480 140 I 936 35.0 I 888 417 I 1 824 767 

I I 
320 152 I 401 819 I 272 256 I 674 075 

Total 



v - MOVIMENTO DAS DECLARAÇCES DE RENDIMENTOS. 
POR REGICES FISCAIS - PERfODO: 1962-1965 

Regiões 
Fiscais 

QUADRO I 

1 962 1 9 6 3 

P. Física I P.luríd. 1 Total P. Física I P.luríd. I Total 
I I I: 

==========~====~====~======~=====--=F=====7======. 
I I I I 

1· Região 
D. Federal .. 
Goiás ..... 
Mato Grosso . 

2' Região 
Pará .... 
Amazonas . 
Acre (*) .. 

3" Região 
Ceará . . . 
Maranhão . 
Piauí .... 

'I" Região 
Pernambuco 
R. G. Norte 
Paraíba 
Alagoas .. 

5' Região 
Bahia .. . 
Sergipe .. . 

6' Região 
Minas Gerais . 

7" Região 
Guanabara .. 
Espírito Santo 
Rio de Janeiro 

8' Região 
Suo Paulo .. 

9' Região 
Paraná .... 
Sta. Catarina . 

lO" Região 
Rio G. do Sul 

D.T.B. no Ext. 

TOTAL ... 

12026 I 10 664 I 22690 25707 I 12540 I 
4906 I 956 I 5862 12 123 I I 369 I 
3736 I 5955 I 9691 7899 I 7024 I 
3384 I 3 753 ! 7 137 5685 i 4 147 I 

I I I I 
9199[ 6555 [ 15754 133601 56991 
6241\ 42381 lQ.479 9690145061 
2958 2317[ 5275 3670 [ 1193 [ 
-I -[ - -I -I 
[[ \ I 

10718 I 10014 I 20732 18157 11169 I 
6703 [ 5 158 [ 11 861 11 612 \ 5846 I 
2 306 [ 3 098 [ 5404 3 5{)4 3 292 [ 
1709 I 1758 I 3467 3041 I 2031 I 

16658 I 17700 I 34358 26093 I 19003 I 
9260 I 8443 I 17703 !3530 I 8427 I 
24681 24761 4944 44091 31721 
2982 1 4059 1 7041 4343 1 4532 I 
1 918 1 2722 1 4670 3811 1 2872 1 

138321 12292/ 26124 30211 I 129771 
12313 [ 10099 [ 22412 27596 [ 10457 I 
1519 I 2 193 1 3712 2615 I 2520 I 

1 I I I 

38247 
13 492 
14 923 
9832 

19059 
14 196 

4863 

29326 
17158 
6796 
5072 

45096 
21957 

7581 
8875 
6683 

43188 
38053 
5135 

41180 1 46471 I 87651 80158 I 51895 \ 132053 
41 180 I 46471 [ 87651 80158 I 51895 132053 
[I \ 1 

136646 1 75887 [ 212533 225923 87045 1 
107916 I '12037 1 149953 165916 1 52879 1 

4866 1 8465 I 11 331 9687 I 8038! 
23864 1 25385 1 49249 50320 1 26128 1 

I I I [ 

312968 
218795 

17725 
76448 

182646/ 157754 I 34040:) 3453171 1639341 509251 
182646 1577541 340400 3453!7 I 1639341 509251 
[I I I 

31400 I 45497 1 76897 58722 1 47477 I 
21601 I 29433 I 51034 39203 I 31 129 I 
9799 I 16064 1 25863 19519 1 16348 1 

106 199 
70332 
35867 

I I I I 
54 185 1 49192 I 103377 95681 I 53093 1 148774 
54185 I 49192 I 103377 95681 I 53093 1 148774 

782 I - 1 782 - I - I 

509272 I 432026 11 941298 919329 I 464 832 11384 161 

( • ) Inclu!do no Estado do Amazonas. 



v - MOVIMENTO DAS DECLARAÇOES DE RENDIMENTOS, 
POR REG(OES FISCAIS - PERIODO: 1962-1965 

QUADRO 11 

1 964 1 9 6 5 
Regiõe$ 
Fiscais 

P. Física I P. 'uríd. 11 
I I 

Total P. Física I P.Jurid. I Total 
I I I I 
I 

14 419 I I 
l' Região 34695 I 49114 10993 8816 19809 

D. Pederal .. 17853 I 2059 I 19912 2511 978 3489 
Goiás ..... 9134 I 7784 I 16918 6595 6622 13217 
Mato Grosso . 7708 I 4576 I 12284 1887 1216 3103 

2' Região 16901 7510 240411 .f 159 5283

1 

9H2 
Pará .... 9802 4693 140495 2742 I 2957 5699 
Amazonas . 7099 2817 9916 14~1 2326 3743 
Acre (*) .. - -I - -I ..-

I 
8697\ 

I 
3' Região 27339 14 955 I 42294 78771 16574 

Ceará .. 19039 9092 I 28131 5590 \ 3765 9355 
Maranhão 3620 3835 I 7455 1517 2553

1 

4070 
Piauí .. 46800 2028

1 

6708 1590 I 1559 3149 
i I 

4' Região 34822 22944 I 57766 16726 I 11 229 I 27955 
Pernambuco 16609 I 9879 I 26488 7412 I 5695 I 13107 
R. G. do Norte 5752

1 
4437

1 

10189 2280 I 1707 I 3987 
Paraíba .... 7261 5141 12405 5432 I 2530 I 7962 
Alagoas ... 5 197 I 3487 I 8684 1602 I 1297/ 2899 

I 
126771 

I 
5' Região 31959 I 44636 13038 I 8607 I 21645 

Bahia. .. 28560 I 9886 I 38446 10 823 I 7534 I 18357 
Sergipe ... 3399 I 2791 I 6190 2215 I 1073 I 3288 

! I I I 
6' Região 102337 I 52848 I 155 185 37848 I 33551 I 71399 

Minas Gerais . 102337 I 52848 155 185 37848 33551 I 71399 
I I 

7' Região 296050 I 76564 I 372 614 72200 58244 130444 
Guanabara .. 212064 \ 40724 I 252788 59983 36681 96664 
Espírito Santo 11321\ . 1\ 318 : 19666 2677 4370 7047 
Rio de Janeiro 72 658 I 27502 1 100160 9540 I 17193 26733 

i 
172 277 I I I 

8' RegUlo 623008 I 795285 115580 I 874% I 203076 
São Paulo .. 6230081 172277 I 795285 115580 87496 203076 

9' Região 64 775 51526 I 116301 29013

1 

496561 78669 
Paraná .... 40211 33953 74164 21418 39414 60832 
Sta. Catarina . 24564 17573 42137 7595 10242 17837 

10' Região 112741 54420 167 161 45669 \ 49393 95062 
Rio G. do Sul 

112 7~ I 54420 167 161 45669 49393 95062 
D.T.B. no Ext .. - - -I .- -

TOTAL ... 353923 11 320 152 I 
I 

134046271 480 140 I 1 824 767 674 075 

( *) Incluldo no Estado do Amazonas. 



VI - IMPóSTO DE RENDA 
LANÇAMENTO - PESSOAS FISlCAS 

PERIODO: 1956-1965 

Número de Contribuintes e Renda Líquida, Segundo as Unidades Federadas 

QUADRO I 

1 9 5 6 195 7 

Unidades Federadas I 
N· de I Renda N· de Renda 
Contri. Líquida Contri. Líquida 
buintes 

\ 
buintes 

}unazonas . . . • . 1 599 
I 

321 642 14431 288 706 
Pará .. ... 2049 506 820 3 035 689 335 
Maranhão ..... 1 154 203 859 1 252 218 386 
Piauí ........ 650 104 378 741 134 697 
Ceará ........ 2 160 379 136 2 365 444081 
Rio Grande do Norte 826 128 740 1 015 182 801 
Paraíba ... 1 454 I 228 856 1 654 269 000 
Pernambuco . 5 681 I 1 189 216 6 089 1 313 413 
Alagoas ... 916\ 172 416 1 203 250 240 
Sergipe ... 756 127 934 861 \ 160 223 
Bahia ....... 6 662 I 1 242 597 6 431 1227 694 
Minas Gerais . 17 056/ 2 9J6 288 16 637 3 078 865 
Espírito Santo . . . . 1 973 329 024 1 871 I 324 245 
Rio de Janeiro . . . . 8 598 1 1 349 753 10 620 1 1 682 298 
Guanabara. 74 466 1 14 106 033 102 641 I 18 994 499 
Brasília - Dist. Federal -I - -1 -São Paulo ...... 88 841 16 823 938 82 846 I 16 567 133 
Paraná .. ... 8 975 1 647 943 9 471 I 1 730 071 
Santa Catarina . 4613 840 470 4 412 I 852 595 
Rio Grande do Sul . . 31 169 6 166 579 31 455 1 6 483 542 
Mato Grosso . 1 476 I 243 376 1 480 \ 247 701 
Goiás ....... 1 335 I 206056 845 148 852 

,.......,..---1 ----- ----- I ---,.......-
TOTAL. 262 409 I 49 225 054 288 367 I 55 288 377 

111 



VI - IMPOSTO DE RENDA 
LANÇAMENTO - PESSOAS FISICAS 

PERIODO: 1956-1965 

Número de Contribuintes e Renda Liquida, Segundo as Unidades Federadas 

Unidades Federadas 

Amazonas .... 
Pará. .. .. 
Maranhão ... . 
Piauí ..... . 
Ceará ....... . 
Rio Grande do Norte 
Paraíba ...... . 
Pernambuco . . . . . 
Alagoas. 
Sergipe ...... . 
Bahia ...... . 
Minas Gerais . 
Espírito Santo . . . . 
Rio de Janeiro .... 
Guanabara. 
Brasília - Dist. Federal 
São Paulo. 
Paraná.. .. 
Santa Catarina . 
Rio Grande do Sul 
Mato Grosso . 
Goiás ....... . 

TOTAL. 

172 

QUADRO II 

195 8 

N· de , 
Contri_ \ 
buintes I 

I 

1 534\ 
3 243 I 
1 520 I 

822 I 
2 930 I 

982 I 
1 756 I 
7 228) 
1 205 
1 004 
8 345 I 

20 836/ 
2790 

11 905 ) 
114 6~ 

103 309/ 
10590 
5 791 / 

36398 
1 852/ 
1 442 

3401ÕÍ / 

Renda 
Líquida 

339 215 
763 203 
293 294 
152 555 
547 263 
193 615 
314 661 

1 618 259 
255 240 
197 261 

1 580 482 
3 854 57'5 

470 755 
1 995 060 

23 949 980 

23 249 414 
2 055 623 
1 086 335 
7 464 318 

307 846 
262 462 

70 951 416 

195 9 

N· de I 
Contri
buintes I 

I 

1 383 ) 
2 879 

1 223) 632 
2 524 

915 I 1 408 
5 634 

993 I 
265 1 

6 742 1 

17 565 / 
1 901 
9 403 I 

86 757 I 
-I 

77 439 I 
9 264 I 
4 963 1 

29 017 1 

1 473 I 
1 680 

----I 
264 060 1 

Renda 
Líquida 

375 590 
882 031 
319 062 
160 625 
604 059 
204 173 
341 454 

1 548 915 
252 860 

62 695 
1 831 040 
4 491 339 

463 900 
2 104 501 

23 748 120 

21 119 231 
2 448 130 
1 ?54 245 
7 663 125 

328 804 
411 173 

70 615 072 



VI ,....., IMPÕSTO DE RENDA 
LANÇAMENTO ,....., PESSOAS FíSICAS 

PERIODO: 1956-1965 

Número de Contribuintes e Renda Líquida, Segundo as Unidades Federadas 

QUADRO 1II 

1 960 1 9 6 1 

Unidades Federadas I 1 
N 9 de I Renda N- de 1 Renda 

Contri- Líquida Contri- I Líquida 
buintes I buintes 1 

1 

1 I 
Amazonas ....... 1 861 1 547 538 678 1 392 895 
Acre. .. . . . 

3 598 \ 
- -I -

Pará. 1 087 874 1 477 1 1 034 862 
Maranhão ...... 1 573 459 080 481 271 867 
Piauí .. ...... 896 234 533 277 1 15'1 258 
Ceará ........ 3 342 838 856 1 132 I 603 165 
Rio Grande do Norte 1 488 338 624 346

1 

188 934 
Paraíba ....... 1 926 486 214 201 130 166 
Pernambuco ..... 7 722 2 201 298 2 319 1 1 426 459 
Alagoas. 1 355 390 974 412 1 243 874 
Sergipe .... .. 1 116 284 096 269 1 143 659 
Bahia ....... 9 676 1 2 798 523 3 223 I 2 002 453 
Minas Gerais . 25 510 1 6 904 131 7 231 I 4 205 989 
Espírito Santo . . . 2 887 I 715 608 664 354 496 
Rio de Janeiro .•.. 15 5'06 3 509 472 3 532 I 1 839 190 
Guanabara. ..... 104 496 31 368 198 37 879 1 23 400 618 
Brasília,....., Dist. Federal 353 82 164 524 229 047 
São Paulo. 111 480 32 684 525 34 073 19 509 675 
Paraná .. . .. 13 531 ! 3 886 423 5 018 2 974 451 
Santa Catarina . 6 729 1 813 750 1 963 808 414 
Rio Grande do Sul . 39393 11 153 595 13 196 I 8 110 311 
Goiás ........ 1 861 501 751 690 I 367 508 
Mato Grosso . . 1 943 503 284 --~~ 

314 972 
---- ----- -----

TOTAL. 358 242 102 790 511 116 179 1 68 707 263 

'. 113 



VI - IMPOSTO DE RENDA 
LANÇAMENTO - PESSOAS F1SlCAS 

PERlODO: 1956-1965 

Número de Contribuintes e Renda Líquida, Segundo as Unidades Federadas 

QUADRO IV 

1 9 6 2 1 963 

Unidades Federadas N" de 

I 
I 

Renda N° de 
\ 

Renda 
Contri- LíqUida Contri- Líquida 
buintes buintes 

\ 

Amazonas ..... - 5% 678 1 706 ( 1 506 478 
Acre .. ..... - 69 621 123 111 800 
Parã . ...... - 1 218 080 2 295 2 280 403 
Maranhão ..... - 391 508 1 129 914 403 
Piauí ....... - 238 563 1 037 854 082 
Cearã ........ - 860 583 3 079 2 559' 014 
Rio Grande do Norte - 288 712 1 6181 1 311 424 
Paraíba ....... - 476 205 1 591 1 412 076 
Pernambuco ..... - 1 858 589 6 328 5 742 788 
Alagoas. - 367 912 1 553\ 1 318 991 
Sergipe ......• - 269 733 1 079 863 924 
Ba:hia .......• - 2 936 907 11 621 9 625 190 
Minas Gerais . ... - 6 090 349 20 687 17 632 410 
Espírito Santo . . . . . - 493 565 2 705 1 966 566 
Rio de Janeiro . . . . . - 2 868 334 15 774 11 291 946 
Guanabara. - 27 995 903 108 722 98 300 431 
Brasília - Dist. Federal \ - I 610 397 5 429 I 3 785 424 
São Paulo. - 16 019 087 (*) - I 43 137 632 
Paranã .. ... - - 12 264 I 11 141 088 
Santa Catarina . - - 5 340 I 4 902 167 
Rio Grande do Sul . - - '34569 I 31 631 847 
Goiãs ........ - I - 2 107 2 203 287 
Mato Grosso . . . --=---1 - 2 186 1 776 316 ----- ---- -----

TOTAL. - I - 242 942 256 269 687 

(*) Falta o número de contribuintes do Estado de São Paulo, 



VI - IMPOSTO DE RENDA 
LANÇAMENTO - PESSOAS FISICAS 

PERlODO: 195~1965 

Número de Contribuintes e Renda Liquida, Segundo as Unidades Federadaa 

QUADRO V 

1 964 1 965 

Unidades Federadaa N' de Renda 
I 

N' de I Renda 
., Contri~ Liquida Contri~. 

( 
Líquida 

buintes buintes 

I I 
Amazonas ..... 2 6581 3 856 654 780 I 3 499 862 
Acre ....... 162 257 280 48 231 931 
Pará ....... 1 651 I 3 488 741 1 334 5 575 661 
Maranhão ..... 1 7571 2 517 283 613 2 215 958 
Piauí ........ 1 493 1 885 343 642 2 191 196 
Ceará ......... 5 927 7 561 126 (*) 407 I 1 407 943 
Rio Grande do Norte . 2 246 2 715 895 835 I 2 757 455 
Paraíba ........ 2094 2 774 265 2 293 6 400 671 
Pernambuco . . . . . . 10 045 13 911 150 5 216 19 573 644 
Alagoas .. ..... 2277 3 070 405 796 3 489 154 
Sergipe ........ 1474 1 877 931 686 2 245 269 
Ba:hia . . . . . . . . 17 722 23 540 378 5 467 21 327 274 
Minas Gerais . . . . . 31 184 39 000 332 14521 47 813 440 
Espírito Santo . . . . . 1 386 1 369 351 755 3 182 382 
Rio d~ Janeiro ..... 27 057 29 213 202 3 931 15 259 353 
Guanabara .... 133 294 192 395 237 58 857 209 809 983 
Brasília - Dist. Federal 6 842 7 606 938 1 792 7 241 885 
São Paulo ... 159 352 214 584 787 62 686 250 030 128 
Paraná ...... 14045 19 875 578 6 365 23 291 524 
Santa Catarina . . 7 267 9 718 811 3 393 12 876 029 
Rio Grande do Sul 39 323 57 776 272 18 536 69411678 
Goiás ....... 1 647 2 087 722 2 134 5 723 099 
Mato Grosso . . (**) 495 733 273 -~~~I 5 045 587 

"4713981 ----- -----
TOTAL. 641 817 954 193 476 I 720601 106 

( *) Faltam os dados relativos à DR de Fortaleza. 

(* *) Foram incluídos os dados relativos à DS de Cuiabá, somente. 
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VII - ARRECADAÇÃO 00 IMPOSTO DE RENDA 

(Em milhares de cruzeiros) 

PERIODO: 1956-1965 

Pessoas 
Retenção 

Anos 
I 

na TOTAL 

Físicas 1 Jurídicas Fonte 

1 
I I 

1956 ....• 5 949 277 I 10 996 607 7 108 504 1 24 054 388 
,I' I 

1957 6 258 372 1 13 072 320 6 920 861 I 26 251 553 
I 1 

1958 . 7 749 869 I 13 672 349 9 422 188 1 30 844 406 

8 991 441 I 1 
1959 23 193 299 140110971 46 195 837 

I 1 
1960 10 919 996 I 30 682 615 20 447 396 1 62 080007 

1 1 
1961 9 495 217 1 43 561 9J4 30 423 930 1 83 481 051 

I I 
1962 8 599 122 57 803 065 48 891 439 1 115 293 626 

1963 27 449 427 121 391 071 91 076 949 I 239 917 447 

1964 57 286 473 190 632 377 234 103 700 I 482 022 550 
I 

1965 . 83 817 782 I 375 459 287 523 917 446 I 983 194 515 

176 



VIII -- ARRECADAÇAO DO IMPOSTO DE RENDA. 

Unidades Federadas 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 . 
Goiás ...... . 
Mato Grosso . 
Del. Tes. Bras. Nova 

Iorque ..... . 

TOTAL .. 

POR UNIDADE FEDERADA 
(Em milhares de cruzeiros) 

PERIODO: 1941-1965 
QUADRO I 

1941 

5077 
5 748 
1 518 
2 550 I 
5 543 I 
1 418 I 
1 757 

15 448 
2 391 
1 620 

13 228 
25 652 

1 289 
10 323 

195 874 
185 476 

8 682 
4 859 

38 509 
1 260 
2 301 

580 )/ 
531 103 

1942 I 
5 813 
9 553 
3 118 
4 653 
9148 
1 770 
2 628 

26 387 
4 783 
2311 

25 762 
49 541 
2 417 

16772 
399 264 
331 477 

14588 
10 297 
57 270 

1 898 
2 994 

576 

983 020 

1943 1944 1945 

I 
8 794 / 13 205 13 562 

15 240 23 533 27 593 
4 695 I 7 803 9 657 
3 979 / 5 224 5 453 

11 293 15 761 19 813 
2 957 4 778 6 019 
4 831 7 501 10 027 

44 361 71 887 104 097 
7 000 10 669 15 024 
3 847 7 107 8 é21 

34 644 54 591 64 053 
84 507 111 752 140 557 
2 772 5 863 9 444 

27 224 46 935 45 562 
646 989 679 931 867 206 
527 973 1 713 088 962 743 

25 916 36 228 I 53 088 
18 166 23 999 I 31 891 
82 7071 116 9121 168 110 
4 125 6 887 6 440 
4 295 7 275 7 824 

___ 8_8_71 3831 ___ 3_2_1 

1 567 202 / 1 971 312 / 2 577 105 



VIIl - ARRECADAÇAO DO IMPOSTO DE RENDA. 

Unidades Péderadas I 
Amazonas ... 
Pará ..... 
Maranhão ... 
Piauí ...... 
Ceará. 
Rio Grande do Norte 
Paraíba .. 
Pernambuco . . . 
Alagoas ..... 
Sergipe ..... 
Bahia. 
Minas Gerais . . 
Espirito Santo . 
Rio de Janeiro . . 
Distrito Federal . 
São Paulo .... 
Paraná ..... 
Santa Catarina . . . 
Rio Grande do Sul . 
Goiás ...•... 
Mato Grosso •... 
Del. Tes. Bras. Nova 

Iorque ..... 

TOTAL .. 

POR UNIDADE FEDERADA 
(Em milhares de cruzeiros) 

PERIODO: 1941-1965 
QUADRO 11 

1946 1947 1948 

14 250 15 288 17 445 1 
22 817 28 881 34 305 
10 327 10 300 13 433 I 
6 589 I 8 939 8 466 

22 277 \ 32 358 36 793 I 
5 866 7 911 9 769 I 

10 733 14 751 15 347 I 
121 055 I 127 266 136 017 

16 4091 14 753 24 801 
11 858 14 698 14 346 
70 663 86 767 98 425 

163 292 I 196 709 230 032 
11 293 12 833 13 034 I 
6'J 348 65 561 94 324 

1 069 062 1 216 230 1 375 612 
1 100 117 1 539 498 1 601 941 

58 373 I 83 737 88 086 
43 233 55 558 52 785 

194 772 I 331 765 354 501 I 
5 922 8744 10 929 
8 912 I 7 086 10 087 I 

5471 1 514 1 691 
I I 

1949 

-
I 

16 700 I 
35 698 I 
17 453 I 
10 830 I 
39 820 1 
10110 
16 108 I 

138 753 1 
21 917 
13 998 I 

100 325 I 
248 875 I 

17 682 \ 
88 835 

1 574 122 I 
1 881 674 1 

90 784 
53 916 I 

379 087 I 
12 534 I 
11 257 I 

I 
2465 I 

I 
3 028 7151 3 880 324 4 241 992 I 4 779 943 I 

1950 

20090 
42 252 
16 237 
9 712 

34 426 
11 798 
16 813 

154 0i7 
20 722 
11 600 

115 227 
288 136 
23 978 

119 111 
1 861 231 
2 228 801 

119 314 
55 325 

378 982 
14541 
12 534 

2 914 

5 556 791 



VlIl - ARRECADAÇAO DO IMPOSTO DE RENDA, 

. POR UNIDADE FEDERADA 

Unidades 
Federadas 

Amazonas . 
Parâ ..... 
Maranhão . 
Piam • . . . 
Ceará ..... 
R. G. do Norte . 
Paraíba . 
Pernambuco .. 
Alagoas ... 
Sergipe . 
Bahia .... 
Minas Gerais . 
Espirito Santo 
Rio de Janeiro . 
Distrito Federal . 
Silo Paulo .. . 
Paranã .... . 
Santa Catarina . 
R. Grande do Sul 
GOiãs ..... 
Mato Grosso . . 
Del. Tes. Bras. 

Nova Iorque 

Total. 

(Em milhares de cruzeiros) 

PERIOOO: 1904l~I965 

QUADRO 1lI 

1951 

27 321 I 
54 9044 1 

17 985 I 
13 916 I 
55 770 I 
H 176 
25 030 

209501 
23 233 
16 006 

171 346 
364 423 
30 855 

171 833 
2 587 030 
3 477 6904 

182 429 
85 353 

488 823 
20 036 
15 785 

1952 

36048 
79 075 
23 138 
18 994 
70 222 
20445 
34 498 

240(Jl7 
28 897 
22 450 

194 494 
507 649 
38 800 

190 965 
3 088 779 
4 208 406 

289 931 
118 230 
718 787 

28 676 
22 987 

2 775 3 268 
---I 

8 059 264 I 9 984 816 

1953 

I 
; 

44 576 1 
99 686 I 
26906 I 
17 804 
81 568 
18 684 
32 327 

283 792 
28 174 
21 663 

214 053 
578 123 
44 078 

239 781 
3 532 478 
4 852 976 

337 893 
151 159 1 
887 540 
36205 
30 288 

3 579 

11 563 333 

1954 

46 580 I 
125 341 1 
39490 
20 976 
82 734 
21 681 
H 137 

353 953 
40 599 ! 
28 754 

249 591 
802 705/ 
61 840 

301 655 1 
4 565 964 I 
6 510 732 1 

362 176 I 
205 206 I 

1 290 599 I 
32 219 I 
42 326 I 

3 5971 

15 232 855 I 
1 

1955 

77 891 
169 285 
49606 
29411 

105 011 
29 848 
62 639 

436066 
51 951 
39 321 

387 816 
1 045 570 

88646 
384 748 

5 868 IH 
8 322 625 

492 421 
324 047 

1 812 915 
44 159 
52 929 

5 026 

19 880 042 



VIII - ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, 

POR UNIDADE FEDERADA 

(Em milhares de cruzeiroo) 

PER:!ODO: 1941-1965 
QUADRO IV 

Unidades 1956 I 1957 1958 1959 1960 Federadas I 
I I i 

Amazonas . 101 061 I 108 296 130 658 172 756 I 263 409 
Pará ..... 219 959 I 263 342 317 774 435 922 I 537 396 
Maranhão . 68 260 67 339 74 271 92 715 I 111 123 
Piauí. 40 984 52 128 56 343 74 462 I 80 811 
Ceará ....• 156 133 182 050 198 307 291 010 I 377 982 
R. G. do Norte . 43 650 56 331 61 966 72 747 102 931 
Paraíba . 96 296 114 306 107 502 121 752 I 147 485 
Pernambuco . . 628 449 724 511 723 613 824 368 I 1 062 910 
Alagoas ... 95 590 108 691 124 476 115 514 I 140567 
Sergipe . 42 403 51 750 53 959 61 043 I 87 715 
Bahia .... 433 536 448 662 524 034 I 745 131 1 020 996 
Minas Gerais . 1 J06 838 1 443 274 1 684 000 2 842 221 I 4 233 057 
Espírito Santo 108 352 I 103206 116 231 164 552 I 213 238 
Rio de Janeiro . 498 540 I 606 785 704 133 i 889 483 I 1 122 467 
Distrito Federal . 7 684 602 I 8 942 005 11 095 243 i - I 
Guanabara ..• 

10 324 487 I 11 353 553 
I 15 512 484 I 19 610 533 

São Paulo ... 13 079 985 119 473 391 I 26 540 032 
Paraná ..... 711 458 I 712 095 835 673 1 186 134 I 1 766 989 
Santa Catarina . 424 487 463 338 509 959 I 728 148 I 965 337 
R. Grande do Sul 2 491 580 I 2 659 289 2 932 657 3 576 678 I 4 511 232 
Mato Grosso . . 56 758 I 69 774 69 284 I 101 925 I 140 733 
Goiás ..... 65 783 I 59 766 93 840 I 180 267 I 259 736 
Del. Tes. Bras. I 

Nova Iorque 5 269 I 12 392 16 1741 16 994 I 25 405 
I 

33 510.082 47 679 697 I Total. 25 604 475 I 28 602 883 63 322 084 
I I I 



VIII - ARRECADkÇÂO 00 IMPóSTO DE RENDA, 

POR UNIDADE FEDERADA 

Unidades 
Federadas 

Amazonas . 
Pará ..... 
Maranhão . 
Piauí ... . 
Ceará .... . 
R. G. do Norte . 
Paraíba ... 
Pernambuco . . 
Alagoas ... 
Sergipe . 
Bahia .... 
Minas Gerais . 
Espírito Santo 
Rio de Janeiro 
Guanabara ... 
Distrito Federal . 
São Paulo .. . 
Paraná .... . 
Santa Catarina . 
R. Grande do Sul 
Mato Grosso .. 
Goiás ..... 
Del. Tes. Bras. 

Nova Iorque 

Total. 

(Em milhares de cruzeiros) 

PERlODO: 1941-1965 

QUADRO V 

1961 1962 1963 1964 ! 
I 

357048 I 
626054 
149555 
111675 
578454 
156205 
212587 I 

1363042 
176550 
143542 

1331394 
5876582 I 

261 676 
1511113 I 

25346633 I 
-I 

36852273 I 
2396991 I 
1327564 I 
5681000 

162781 I 
399431 \ 

504 781 
713 128 
183663 
129232 
611 827 
216804 
232698 

1545528 
200862 
137376 

1418428 
7688743 

329566 
1 912644 

34775911 
307436 

51910969 
3555241 
1796492 
7900725 

207431 
612297 

831650 I1 1896630 I 
1 157 626 I 2 169 051 I 

323712 \ 797668 I 
267 188 537085 I 

1476826 3369519 
463176 \ 868226 I 
518316 1 oot) 7531 

3045084 I 5633918 
441 840 I 860 985 
323031 \ 603359 I 

2761 888 5853 194 I 
15854381 I 25025330 I 

727193 \ 1642801 I 
3848981 7691589 I 

67278170 I 158 133789 I 
678 065 I 1 889 562 i 

113 442 276 I 210 790 187 I 
6921 519 14 018 551 
3910019 i 7607752 I 

16762621 34987699 I 
466373 816959 I 
906442 1818689 I 

I 

1965 

3881405 
5093377 
1748430 
1351 190 
7607821 
1932376 
2703034 

14 693 940 
2262746 
1612558 

15405615 
59075549 
4525454 

21859884 
293387 187 

3434220 
484334170 
34312611 
16701400 
79235706 
2790 312 
4716448 

9989 20363 I 
1---

85042513 1116901 771 

27 116 I 69736 I 502547 

242433493 I 488089032 11 063 167 980 
I I 




