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APRESENTAÇÃO 

Da colaboração estabelecida entre a Fundação Getúlio Vargas, atra
vés da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, e o Tesouro 
Americano, por intermédio da USAID do Brasil, surgi-am vários eff'itos 
práticos e fecundos. O volume n. 27, desta série, divulga dez relatórios 
de viagens de estudos aos Estados Unidos, apresentados por membros 
do primeiro e segundo grupos de servidores da Comissão de Reforma e 
(iJo Ministério da Fazenda, que visitaram aquêle pais, em conseqüênda 
do acôrdo de assistência técnica firmado entre as referidas instituições. 

Penúltimo da série de publicações da Comissão de Reforma do Mi
nistério da Fazenda, o presente volume divulga alguns dos estudos rea
lizados no B:-asil por membros do grupo americano de especialistas em 
administração fiscal, para aqui enviado, em janeiro de 1965, pelo Foreign 
Tax Assistance 8taff do Tesouro Americano a fim de func;("'''r romo 
assessôres, junto à Comissão de Reforma. Em virtude de acôrdo poste· 
rior negociado entre a U8AID e o Ministério da Fazenda, o grupo pas
sou a dar assistência técnica diretamente aos departamentos dêsse Mi
nistério que se ocupam com a administração dos impostos. 

Os estudos e relatórios constantes desta publicação foram elabora
dos em diferentes épocas, durante o ano de 1965 e o primeiro semestre 
de 1966. Referem-se, portanto, às condições então existentes no Minis
tério da Fazenda, muitas das quaIs, ror fôrça mesmo da Comissão de 
Reforma, desde então foram modificadas ou transformadas, no todo ou 
em parte, 

Trata-se de algumas das contribuições apresentadas pelos membros 
permanentes ou transitórios do grupo de especialistas americanos, sôbre 
diferentes aspectos da administração fiscal, ora em têrmos comparativos, 
como o trabalho do 8r, Paul T. Maginnis, Sistemas Brasileiro e Norte
Americano do Impôsto de R'Jnda, ora versando apenas situações brasilei
ras, como os trabalhos dos 8rs. Edwa'ro Lewis, Sugestões ao SERPRO, 
e Paul O'Roul'k, Administração de Treinamanto, ora focalizando, 
para fins puramente info:-mativos, situações americanas, como os traba
lhos dos 8rs. Patrick F. Keaney, Organização do Mlnk·<ério do T~"ouro 
dos Estados Unidos da América, e 8tanley 8tein, Prcgra'ma de Treina
mento do Servi.,;o dIe Rendas Internas dos Estados Unidos da América. 
Tanto quanto foi pORsivel e oportuno, a Comissão de Refo ma se ins
pirou nessas e em outras contribuições dos expertos americanos para 
analisar os problemas organizacionais e funcionais do Ministério da F'i
zenda e formular as propostas das soluções cor::,espondentes. 

XI 



Ocioso é declarar que êstes estudos e relatórios não representam a 
totalidade das contribuições dos expertos americanos. Muitos de seus 
estudos, projetos, sugestões e recomendações receberam, na ocasião, a 
devida consideração da Comissão de Reforma, mas tiveram o tratamen
to correspondente à sua natureza de documentos de trabalho, ,elaborados 
simplesmente para esclarecimento e o,rientação internos, não se desti
nando à divulgação externa. 

Ao tornar públicas essas contribuições do grupo de especialistas ame
ricanos em administração fiscal, a Comissão de Reforma do Ministério 
da Fazenda aproveita a oportunidade para expressar à USAlD do Bra
sil, ao Foreign Tax Assistance Staff do Tesouro Americano e direta
mente aos participantes do grupo, especialmente a seus dirigentes, Geor
g·e Leibowitz e Paul Maginnis, os melhores agradecimentos pela valiosa 
colaboração recebida desde agôsto de 1964, ininterruptamente, até à con
clusão de seus trabalhos, em novembro de 1966. 
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SUGESTõES 

AO SERPRO 

Edward ]. Lewis 
(ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE 

PROCESSAMENTO ELETR6NICO DE DADOS) 



RELATÓRIO DAS OBSERVAÇõES SOBRE A ADMINISTRAÇÃO. O 

PLANEJAMENTO E O FUNCIONAMENTO DO SERViÇO FEDERAL 

DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 

I - INTRODUÇÃO 

A concepção, criação e organização do Serviço Fe
deral de Processamento de Dados ( SERPRO) consti
tuem sucesso indiscutível, máxime levando-se em conta 
o curto espaço de tempo em que foram efetivadas. 

Das palestras mantidas com o dirigente do órgão 
e seu grupo, dos relatórios publicados pela Fundação 
Getúlio Vargas, dos estudos preparados pelo próprio 
SERPRO e das reuniões com os funcionários dos depar
tamentos interessados do Ministério da Fazenda, chega
mos à conclusão de que poderíamos colaborar com o 
SERPRO, fazendo neste relatório recomendações neces
sárias ao aperfeiçoamento de cada setor por nós ob
servado. 

11 .- .ANTECEDENTES 

O SERPRO desincumbe-se, atualmente, das seguin
tes tarefas primordiais, com prazos estabelecidos pela lei, 
pela política do Govêrno e pela sua própria iniciativa e 
escopo, a saber: 
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1 - contrôle das instalações para processamento 
de dados existentes na sede do Ministério da Fazenda e 
nas repartições regionais; 

2 - elaboração de sistemas, normas e planos para 
a execução dos serviços já solicitados; 

3 - organização dos recursos administrativos ne
cessários, que possam servir de base a êsses esforços. 

Existem no Ministério da Fazenda (Anexo I) 29 
-instalações, das quais 6 na Alfândega, 9 nas Delegacias 
Fiscais, 2 na Casa da Moeda, 2 na Diretoria da Despesa 
Pública, 1 no Serviço de Estatística Econômica e Finan
ceira, 1 na Contadoria-Geral da República, 2 no Departa
mento de Arrecadação, 1 no Departamento de Rendas In
ternas e 5 no Departamento do Impôsto de Renda (destas, 
3 nas Delegacias Regionais funcionam mediante contrato 
com emprêsa particular). No ccnjunto,· essas repartições 
operam com mais de 500 máquinas, entre perfuradoras, 
classificadoras e computadores (do tipo IBM 1401 e 
UNIV AC 1004), alimentadas por cartões. 

Tôdas essas máquinas têm sido utilizadas nos se
guintes misteres: 

a) preparo de recibos para os efeitos da cobrança 
do impôsto de renda, na Guanabara e em São Paulo; 

b) contrôle dos direitos de importaçã'O devidos e 
dos arrecadados; 

c) levantamento estatístico dos tributos cobrados 
pelo Departamento de Arrecadação; 

d) comparação entre a receita depositada na con
ta do Govêrrio e os demonstrativos das declarações, guias 
e outrosdocumentüs; 

e) estatística da receita e dados econômicos. 
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IH - RESUMO 

Releva acentuar que as nossas observações tiveram 
por escopo a obtenção da melhor qualidade possível do 
trabalho a ser executado, a precisão nos rumos que o 
Processamento Automátic·o de Dados está tomando nO 
Ministério da Fazenda, e a utilização, ao máximo, dos 
recursos disponíveis, razão por que organizamos um es
quema geral dos itens indispensáveis ao melhor aprovei
tamento e aperfeiç'oamento do SERPRO. Ei-Io: 

1 - o SERPRO só deve aceitar trabalhos que es
teja capacitado a executar; 

2 - deve dar prioridade ao processamento auto
mático de dados para a Administração Fiscal; 

3 - deve baixar instruções para uso intei"no, de 
modo a facilitar e a uniformizar o seu serviço; 

4 - sua direçã-o deve delegar competência e" auto
ridade aos escalões inferiores a fim de que as decisões 
sejam tomadas com rapidez; 

5 - deve proporcionar treinamento a seus fun
cionários graduados, utilizando os cursos oferecidos pelo 
Serviço de Rendas Internas do Govêrno Americano; 

6 - os departamentos de receitado Ministério da 
Fazenda devem ser aconselhados a adotar os métodos 
diretos de cumprimento das leis fiscais utilizados no pro
cessamento automático de dados; 

7 - as fontes de informação e os serviços de ar
quivo dos departamentos de receita devem funcionar 
perfeitamente entrosados de modo a permitir a total efi-
cácia do processamento automático de dados; . 

8 - os cadastros dos departamentos de receita de
vem ser revistos e atualizados de forma tal que pa~sem a 
comtituir um arquivo sistematizado de dados fiscais, e 
não um repositório de devedores remissos; 
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9 - os modelos de. declarações de rendimentos e 
de guias de recolhimento de impostos devem ser melho
rados, tanto para reduzir o seu número como também 
as respectivas dimensões, além de impressos em tipos mais 
legíveis, a fim de facilitar o preenchimento pelos contri
buintes e a manipulação pelos órgãos competentes; 

10 - exame acurado de tôda a rotina burocrática, 
quer para eliminar a possível duplicação de trabalho, 
quer para assegurar a melhor maneira de executar a au
tomação, notando-se que deve ser dada atenção especial 
ao protocolo, à contabilização, aos relatórios e ao arquivo; 

11 - devem ser determinados os tipos de espaço, 
de equipamento, de material e de mobiliário utilizáveis, 
a fim de que sejam assegurados os meios adequados e o 
preço justo, assim como a base real para a previsão orça
mentária dêsses gastos; 

12 - devem ser estabelecidos os níveis da apti
dão exigida dos ocupantes de funções técnicas capazes de 
permitir a verificação da necessidade de treinamento e 
da conseqüente elaboração de programas com tal ob
jetivo. 

IV - OBSERVAÇÕES, DISCUSSÕES 
E RECOMENDAÇÕES 

Ainda em fase de organização, o SERPRO vem cui
dando da sua implantação, do recrutamento de seu pes
soal, da localização de suas instalações, da avaliação de 
seus recursos e, simultâneamente, dos estudos para en
campar, tão logo seja possível, as operações de processa
mento automático de dados. Apesar disso, está recebendo 
enc'omendas de serviços que excedem de muito as pos
sibilidades atuais de seu pessoal e equipamento. Grande 
parte dessas solicitações relaciona-se com tarefas que an
teriormente não eram executadas a máquina, outras que 
jamais foram realizadas e o restante sem a mínima rela-
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ção com a administração fiscal (Anexo n), conquanto 
importantes para outras áreas do Ministério da Fazenda. 

Afigura-se-nos inviável que o SERPRO possa absor
ver a totalidade do serviço constante do Anexo n tão rà
pidamente como ali está previsto, porque o volume de 
certos pmblemas é enorme, como, por exemplo, a deter
minação da capacidade do equipamento e a elaboração 
escrita de programação. Por outro lado, quanto ao traba
lho que ainda não está sendo realizado, será necessário 
'Organizar e redigir a programação, localizar e filtrar as 
fontes de informação, fixar regras auxiliares para os de
partamentos de receita e outros, bem como determinar os 
recursos humanos necessários para dirigir e executar as 
operações no SERPRO e nos mesmos departamentos. 

É óbvio que 'O SERPRO para produzir satisfatoria
mente deve selecionar os trabalhos que se enquadrem na 
sua capacidade. As determinações sôbre os setores priori
tários do Ministério da Fazenda, contidas no "Relatório 
Preliminar", da Comissão de Reforma, são precisas. Na 
publicação da Comissã'O de Reforma intitulada "Serviço 
Federal de Pmcessamento de Dados" e na Mensagem do 
Presidente da República encaminhando ao Congresso o 
Projeto de Lei que criou o referido órgão, foi dito que a 
sua funçã-o primordial seria aperfeiçoar os processos de 
administração fiscal, reduzir a evasão, e eliminar a fraude 
e a sonegação (Anexo In) . 

É certo que não somente os problemas de capaci
dade operacional do SERPRO, mas também os de ordem 
administrativa são de suma importância; e, note-se, am
bos se agravaram pelo vultoso trabalho advindo da época 
anterior à sua criação, o qual deverá ser executado agora 
nos curtos prazos permitidos pata o seu levantamento e 
sistematização. 

Conquanto o SERPRO conte a seu favor com o fato 
de não ter herdado nenhum ônus de organizações ante
riores com estruturas, comunicações e relações precárias, 
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carece êle, todavia, de uma organização capaz de assegu
rar diretriz correta e utilização justa de seus recursos. 

Poderá ter dificuldades, máxime no terreno das 
comunicações, já que o seu trabalho englobará grande 
número de atividades e se ramificará por quase todo o 
País, precisando, assim, de manter relações operacionais 
e administrativas com inúmeras organizações. Faz-se ne
cessário, portanto, elaborar determinadas instruções de 
fácil compreensão, que possam ser emendadas sem difi
culdade, para distribuição rápida. Essas instruções de
vem compreender os atos emanados do SERPRO e dos 
outros órgãos, sôbre o bom desempenho de suas funções. 

Como é sabido, a Comissão de Reforma, ao criar o 
SERPRO e ao elaborar o seu Regimento, reconheceu a 
necessidade de dar-lhe flexibilidade administrativa e ope
racional. A fim de tornar isso possível, colocou nas mãos 
do Superintendente a responsabilidade de comando, tan
to que êle recebe orientação, apenas, de alto nível, isto f, 
do Conselho Administrativo. O referido Superintendente 
tem sob o seu contrôle 3 divisões, 3 departamentos com 
16 grupos, 10 unidades regionais com centros de proces
samento e tantos núcleos operacionais (turmas localiza
das nas capitais dos Estados e em outros locais que não 
possuam centros de processamento), quantos sejam ne
cessários. Para utilizar a capacidade de cada funcionário 
e para evitar hesitações, quando fôr necessário decidir, o Su
perintendente deve atribuir e autorizar a redistribuição 
de competência e responsabilidade necessárias à realiza
ção de cada trabalho. Estas delegações de competência 
devem ser outorgadas por escrito e constar das instruções 
mencionadas, de forma a manter os interessados delas 
cientes. 

Não tem0S dúvidas de que o SERPRO conta com 
técnicos absolutamente identificados com o equipamento 
e com o processamento automático. Entretanto, afigura
se-nos que não há número suficiente de funcionários ex
perimentados para o desempenho dos níveis alto e médio 
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da administração. Seria útil, numa organização dêste tipo, 
proporcionar aos' seus diretores e chefes treinamento 
adequado para desenvolvimento da capacidade adminis
trativa de cada um. Cursos para administradores de auto
mação são ministrados pelo Serviço de Rendas Internas 
norte-americano, os quais poderiam ser estendidos ao pes
soal do SERPRO. 

Como ficou evidenciado, pelo volume crescente de 
pedidos de serviços que já encaminharam, os departa
mentos de receita têm em alta conta a capacidade da au
tomação para rápida e econômicamente processar gran
de número de dados. Cada departamento organizou 
um modêlo de informação estatística (Anexos IV -A a 
IV-C), que lhe fornece base para cada tipo de impôsto. 
Isto permite a fiscalização com base nos padrões esta
tísticos e indica, de algum modo, a infração constante da 
declaração, da guia, ou do tributo recolhido. Além disso, 
o processamento automático pode prop.Jrcionar meios pa
ra melhorar a aplicação das leis, devido à facilidade de 
identificar aquêles que declararam a menos a renda au
ferida, ou que se valeram de deduções ou abatimentos 
indevidos, ou deixaram de recolher o impôsto descontado 
na fonte etc. 

Observamos que os pré-mencionados modelos de in
formações foram organizados separadamente pelos depar
tamentos de receita, e nenhuma medida foi tomada no 
sentido de uniformizá-los e desvinculá-los dos diferentes 
tipos de impostos federais. Ora, isto prejudica a compara
ção entre as informações obtidas pela administração e as 
constantes das declarações dos próprios c·ontribuintes. É 
possível, por exemplo, apurar o lucro de uma sociedade 
anônima pela renda declarada por seus maiores acionis
tas. É possível também que os registros unificados redu
zam o tempo de utilização dos computadores, assim como 
eliminem uma programação supérflua. 
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o cadastro unificado teria, registrados em fita, tedos 
os dados de cada contribuinte, a saber: entrega de decla
rações e guias, pagamentos, evasões, fiscalizações, enfim, 
l1m programa completo para a Fiscalização, para a Arre
cadação e para a Estatística. 

Assim, os departamentos de receita deveriam: 

a) explorar o método mais eficiente de exigência 
de cumprimento das leis fiscais proporcionado 
pelo processamento automático de dades; 

b) padronizar os modelos de informações usados 
por todos os departamentos de receita; 

c) organizar um cadastro único, com o histórico 
completo de cada contribuinte. 

A lei que criou o SERPRO deu-lhe grande flexibi
lidade e autonomia administrativa. A fim de atrair e inte
ressar funcionários capazes, êle pode, dentro de certos li
mites, estabelecer escalas de vencimentcs e o grau de qua
lificação necessário ao seu pessoal. Assim procedendo, po
derá almejar progressos administrativos mais avançados. 

As rec-omendações a seguir contribuirão para reduzir as 
despesas, melhorar a compreensã-o e boa vontade dos con
tribuintes no cumprimento das leis fiscais e acelerar os 
processes administrativos. 

Notamos que para cada tipo de impôsto sã-o utili
zados formulários próprios muito parecidos, embora não 
idênticos. Pareceu-nos haver nêles muitos' espaços em 
branco, onde sã-o exigidas informações sôbre itens impres
sos ou entre êles. Seria mais simples utilizar menos for
mulários, organizados, porém, com o objetivo de facilitar 
o seu preenchimento. Isto Eimplificaria, por sua vez, a 
perfuraçã-o dos cartões e das informações retiradas das 
declarações. A adoção desta medida e a da revisão do 
modêlo tipográfico acarretará maior rapidez na perfura
ção de dados e, conseqüentemente, menor margem de 
erros. 
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Notamos também que muitas horas são dedicadas 
ao registro de documentos, à escrituração de livros e ao 
preparo de demonstrativos dos impostos arrecadados e 
das declarações e guias recebidas. Ora, uma vez introdu
zido o sistema de processamento automático, as declara
ções e as guias serão relacionadas mecânicamente, poden
do-se manter a localização e o contrôle em livro, através 
de máquinas, preparando-se os demonstrativos como um 
trabalho subsidiário daquelas. Portanto, cada processo 
mecânico deve ser examinado, a fim de que sejam elimi
nadas tôdas as rotinas manuais. 

Releva acentuar que grande parte da aparelhagem 
agora controlada pelo SERPRO é obsoleta e inadequada 
para o trabalho a que se destina, devendo, por isso, ser 
modernizada. Os centros de processamento devem ser 
instalados em locais selecionados e as máquinas e os mó
veis adquiridos de acôrdo com as necessidades dos novos 
funcionários. Havendo uma definição correta dos tipos de 
equipamento, mobiliário e outros artigos de apoio logís~ 
tic·o, podemos afirmar que as novas organizações serão 
fàcilmente estruturadas, sem perda de tempo, enquanto 
outras decisões irão sendo tomadas. Tal definição per
mitirá, ademais, a previsão racional para futuras exigên
cias logísticas, de substituição dos equipamentos obsole
tos ou gastos, bem como a expansão do SERPRO, à propor
ção que se forem desenvolvendo os seus trabalhos. 
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ANEXO N~ 1 

INST ALAÇõES MECANIZADAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

I 

Departa./ 

Ic="O"O 
Serviço de Departa. Departa-

Renda. Case: Estatística mento de mento de I mento de 
Adua· da Geral da Despesa Deleg:cia Econômica Impôslo Arreca. I Rendas 
neiraz Moeda República Pública F';sced e do dação Inlern=s 

Financeira Renda 
I 

Brasília x 

Rio de Janeiro x xx x x x x x x x 

São Paulo x x x 

Belém x x 

Pôrto Alegre J( x x 

Recife J( x x 

Salvador J( x 

Santos J( 

Belo Horizon~e x x 

Fortaleza x 

Curitiba x 

~-~-------



ANEXO li 

SERVIÇOS A SEREM PROGRAMADOS PARA OS COMPUTADORES 

1. Departamento de Arrecadação 
a) Implantação do Cadastro Geral de Contribuintes das 

Pessoas Jurídicas 
b) Contrôle e classificação da receita 

2. Departamento do Imp6sto de Renda 

a) Lançamento 
b) CunLrôle de cobrança 
c) Contrôle dos rendimentos pagos ou creditados 
d) Estatística 

3. Departamento de Rendas Internas 

(Impôsto de Consumo e Impôsto do Sêlo) 
a) Baixa de pagamentos 
b) Acompanhamento da conta-corrente por contribnintes 
c) Estatística 

4. Diretoria da Despesa Pública e Delegacias Fiscais 

a) Pagamento do Pessoal 
Ativo 
Pensionistas 
Aposentados 

b) Apropriação de despesas 

5. Contadoria-Geral da República 

a) Acompanhamento da execução da despesa orçamen
tária 

b) Apuração das contas da União no Banco do Brasil 
c) Acompanhamento provisório da receita e despesa 

PERíODO 

Janeiro/Abril 
Janeiro 

Marçol Abril 
Maio 
Junho 

Janeiro 
Março 

Fevereiro 
" 

Abril 

.l 
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6. Serviço de Estatistica EcOopômica e Financeira 

a) Estatistica 
Importação e Exportação 
Cabotagem 
Movimento Bancário 
Movimento Marítimo e Fluvial 
Transmissão de Imóveis 
Hipotecas 

Diretoria das Rendas Aduaneiras 

a) Contrôle do valor das mercadorias importadas e 
respectivo impôsto 

b) Estatistica das mercadorias importadas 

8. Caixa de A:mortização 

a) Contrôle de Titulos de Recuperação Financeira (cáL 
culo de juros. conta de depósitos, amortIzação etc.) 

b) Contrôle de Obrigações do Tesouro (cálculos de ju
ros, orçamentos da despesa, movimento da Bôlsa etc.) 

!I. Departamento Federal de Compras 

a) Previsão de consumo e suprimento automático 
b) Contrôle de preços 
c) Estoques mínimos 

10. Prefeitura do Distrito Federal e Autarquias vinculadas. 

(Por convênio em elaboração) 

a) Pagamento de pessoal 
b) Emissão de contas de luz, telefone, taxa de água e 

esgôto 
c) Contrôle da cobrança 
d) Contrôle material 
e) l'manc.amenLU e cobrança dos Impostos : Predial 

Territorial - Indústria e Profissões e licença 

11. Ministério do PlanejcNnento 

Estudos iniciados visando o acompanhamento do Orça
men"to-Programa 

12. Outros úrgãos do Govêmo Federal têm procurado () 
SERPRO para resolver os seus problemas de proccs.a
mento de dados. 
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ANEXO lU 

1. Extrato do Relatório Preliminar da (;omissão de Reforma do Ministério da 
Fazenda 

"O objetivo imediato dos estudos c demais tarefas confiadas a êste setor 
é abrir as portas do Ministério da Fazenda aos modernos recursos oferecidos 
pela automação e pela mecanização, para acelerar os serviços de administração 
financeira, os de arrecadação, os de previsão, os de contrôle da arrecadação, os 
de combate à sonega~'ão e à evasão de impostos, e outros da mesnla família." 

2. Extrato do Relatório do Serviço Federal de Processamento de Dados 

"Dentre os setores da administração pública, em que a eficiência pode 
atualmente atiugir os mais altos níveis, graças ao contigente de recursos repre
sentados pela automação, cumpre incluir a administra'ção fazendária ou fiscal. 

Com efeito, quando corretamente aplicado, o sistema de processamento 
automático de dados por meio de computadore.. eletrônicos permite a obtenção 
du resultados surpreendentes. 

Representa uma fonte apreciável de economia nas operações, simplifican
do~as, reduzindo-lhes os custos e tornando-as ITlenOS e menos sujeitas a erros 
e omissões, corrI inestimáveis vantagens tanto para a autoridade fiscal como 
parr. os contribuintes." 

E.rti'ulo d.1 Alensüyem do Executivo ao Congresso Nacional 

"Nos têrmos do art. 67 da Constituição e do parágrafo único do art. 40 
do Ato Institucional, tenho a honra de transmitir a Vossas Excelência, o anexo 
Anteprojeto de Lei, relativo à criação de uma entidade cujo objeto será o pro
cessamento eletrônico e eletromecànico de dados e informações pertinentes à exa
ção e fiscalização financeira." 
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ANEXO IV-A 

G - 348 Em 1 de junho de 1965 

Do Diretor das Rendas Aduaneiras 

Ao limo. Sr. ELSON DOS SANTOS MATTOS 
D. Diretor Superintendente do Serviço Federal de Processamento ,de .Da
dos (SERPRO) 

Assunto: Comunicação (faz) 

Senhor Diretor 

De conformidade com o disposto nos artigos 79 e 89 do Decreto n9.'55.827. 
de 11 de março de 1965, que dispõe sÔbre o funcionamento do Serviço Federal 
de Proccs>amento de Dados, e para efeito do estabelecido no parágrafo primeiro 
dO artigo 99 do citado Decreto, tenho a satisfação de comunicar a V. S' que 
esta Diretoria tem interêsse na realização, pelo SBrviço Federal de Processamento 
de Dados, dos seguintes trabalhos no exercício de 1966: 

I - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO SERPRO 

1. Mercadorias importadas, por item e subitem, com discriminação do pêso 
líquido e valor de importação. 

2. Mercadorias importadas, por item e subitem, com discriminação do valor 
da importação, valor do impôsto devido e valor do impôsto pago. 

3. Mercadorias importadas, por item, com discriminação do valor de impor
tação, valor do impÔsto devido e valor do impÔsto pago, segundo o pais 
de origem. 
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4. Mercadorias importadas, com i,mpôsto de importação reduzido, COm dis
criminação do valor de. importação, valor do impôsto devido e valor do 
impôsto pago, segundo : 

a) redução decorrente da aplicação de Tarifa-Notas 162 (Chumbo do 
subitem 78.01.001; Alumínio do subitem 76.01.001); 164 (Produto de 
aço alto carbono, de aço inoxidável ou de qualquer outro aço-liga dos 
itens 73.05 a 73.13; 183 (Caldeiras, máquinas do capitulo 64) ; 

b) redução decorrente dI' aplicação de aliquota negociada em acôrdos in_ 
ternacionais - GATT e ALALC. 

5. Mercadorias importadas com isenção de impôsto, com discriminação do 
valor de importação e valor do impôsto devido, segundo: 

a) isenção decorrente de imunidade constitucional; 
b) isenção outorgadl\ por lei especifica ou especial; 
c) isenção concedida por Resolução do Conselho de Política Aduaneira; 
d) isenção decorrente da aplicação da Tarifa-Notas 15 (Trigo dos sub

itens 10,01.001 e 002) ; 39 (Amianto do subitem 25.24.001) ; e 45 (Car
vão dos itens 27.01, 27.02, 27.03 e 27.04); 

e) isenção decorrente da aplicação de alíquota negociada em acôrdos lll· 
ternacionais - GATT e ALALC. 

6. Montante da "Taxa de despacho aduaneiro" e valor da isenção da "Taxa 
de despacho aduaneiro". 

7. Valor do impôsto de ccnsumo devido e valor do impôsto de consumo 
pago, das mercadorias ilnportadHs do estrangeiro, por item e SUbitCIll. 

8. Valor do impôsto de ccllcumo devido e valor do impôsto de consumo pag", 
das mercadorias importadas do estrangeiro, por firma importadora. 

11 - PERIODICIDADE 

1. Trimestral para os itens 1, 2, 7 e 8. 
2. Semestral para todos os itens, inclusive os de apuração trimestral. 

III - ESPECIFICAÇõES 

1, As apurações efetuadas trimestralmente (itens 1, 2, 7 c 8) deverão ,er 
apresentadas por Alfândegas e Mesas de Rendas; 

2. As apurações efetuadas sf'lllestralmente deverão ser apresentadas por l'ni. 
dade da Federaçao e Região Fiscal; 

3, Tôdas as apurações deverão ser apresentadas em três vias, 
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IV - ESTIMATIVA DO NúMERO DE NOTAS DE IMPORTAÇÃO 

Ó R G Ã O 

BRASIL 

10 Região Fiscal 

Distrito Federal ........ . 
Goiás ................. " 
Mato Grosso .......... . 

Alf. Corumbá ........ . 
MR- Bela Vista ...... . 
MR- Ponta Porã ..... . 
MR_ Pôrto Esperança .. 
MR_ Pôrto Murtinho .,. 

2. Região Fiscal 

Amazonas ............ . 
Alf. Manaus ........ . 
MR- Capacete 
MR- Boa Vista ....... . 
MR- Pôrto Velho ..... . 
MR- Rio Branco ..... . 

Pará .................. . 
Alf. Belém .......... . 

Roraima .............. . 
Amapá ............... . 

MR- Macapá ........ . 
Acre ................. . 
Rondônia ............. . 

3' Região Fiscal 

Maranhão .............. . 
Alf. São Luís ........ . 
MR- Tutóia ......... . 

Piauí ................. . 
Alf. Parnaíba ........ . 

Ceará .................. . 
Alf. Fortaleza ........ . 
MR- Camocim ........ . 

4' Região Fiscal 

Rio Grande do Norte 
Alf. Natal ............ . 
MR- Areia Branca ... . 
MR- Macau ........... . 

Paraíba .............. . 
Pernambuco .......... . 

Alf. Recife ........... . 
Alagoas .............. . 

Alf. Maceió .......... . 
MR- Penedo ......... . 

Fernando Noronha 

5. Região Fiscal 

Sergipe ............... . 
Alf. Aracaju ......... . 

Bahia 
Alf. 
MR_ 
MR_ 

Salvador ........ . 
Ilhéus .......... . 
Caravelas ••...... 

NOTAS DE 
IMPORTAÇÃO 

91 

50 
20 
30 

280 
O 
O 
O 
O 

130 
O 

900 
O 

o 
5 

·1829 

RO 
O 

30 

3.000 
10 
I) 

Ó R G Ã O 

6. Região Fiscal 

Minas Gerais .......... . 
S.I.A. - B. Horizonte 

7' Região Fiscal 

Espirito Santo ......... . 
Alf. Vitória .......... . 

Rio de Janeiro ........ . 
Alf. Niteróí ......... . 
MR- Angra dos Reis .. 

Guanabara ........... . 
Alf. R. de Janeiro 

8' Região Fiscal 

São Paulo ............. . 
E.R.I.A. - São Paulo 
S.I.A. - Brasilia ... . 
S.I.A. - Curitiba ... . 
S.I.A. - Campinas .. 
Alf. Santos .......... . 
MR- S. Sebastião 

9' Região Fiscal 

Paraná .........•...... 
Alf. Paran"guá ....... . 
MR- Antonina ........ . 
MR- Foz do Iguaçu .. . 

Santa Catarina ......... . 
Alf. Florianópolis ... . 
MR_ Laguna ......... . 
Alf. Itajaí .......... . 

10. Região Fiscal 

Rio Grande do Sul ..... . 
Alf. Pôrto Alegre .... . 
S. Pef. - Sta. Maria .. 
Alf. Rio Grande ..... . 
MR_ S. Vit. Palmares .. 
Alf. S. Fco. do Sul .. . 
Alf. Jaguarão ........ . 
MR_ Aceguá .......... . 
Alf. Livramento ..... . 
MR- D. Pedrito ...... . 
MR- Quaraí .......... . 
Alf. Pelotas ... , ...... . 
Alf. Uruguaian'l ..... . 
MR_ Pôrto Lucena ... . 
MR_ Itaquí ........... . 
MR_ São Borja ...... . 

NOTAS DE 
IMPORTAÇÃO 

80 

570 

150 
50 

97.000 

5.000 

800 

140.00~ 

2.000 
170 

26~ 
64 

210 

1.100 
O 

170 
70 
70 

420 
O 
O 

120 
479 

I) 
O 
I) 

Prevaleço-me do ensejo para apresentar a Vossa Senhoria a segurança de 
minha p.s.tima P. consideração. 

-. " 

ROSSINI GONÇAI.VES MARANHÃO 
Diretor 
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ANEXO IV.B 

or - 258 Em 5 de maio de 1965 

Do Diretor do Departamento de Rendas Internas 

Ao Diretor do Serviço Federal de Processameõlto de Dados 

Senhor Diretor 

De conformidade com o disposto nos artigos jQ e 8" do Decreto nQ 55.827, 
de 11 de março último, que dispõe sôbre o funcionamento do Serviço Federal de 
Processamento de Dados, e para efeito do estabelecido no parágrafo primeiro do 
artQ 9Q, do cUado Decreto, comunico a V. S' que êste Departamento tem inte. 
rêsse na realização, por êsse Serviço, de trabalhos constantes da relação anexa, 
no exercicio de 1966. 

Esclareço que o serviço mencionado no item 1. a é hoje realizado de fOrma 
precária por meio de assentamento mensal, enquanto o serviço referido no item 
1. e é realizado com atraso por processo de mecanização através da condensa
ção dos resultados rpcebidos das exatorias. 

........" 
Lembro finalmente que a classificação de Posições - Alineas e Incisos 

até então utilizados para as apurações do impôsto de consumo, passou de 27, 
para 900 posições, o que tornará impraticável sua apuração sem o uso de equi
pamento de processamento de dados. QUaJlto aos demais serviços, esclareço que 
não foram objeto de apuração até a presente data. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria protestos de 
estima e aprêço. 

JULIO BARBIERI 
Diretor 
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! 
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I - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO SERPHO 

1. Impôsto de eo,nsumo 

a) Contrôle de baixa de pagamento; 

b) contrôle de débito e crédito, por contribuinte; 

c) relacionamento das firmas faltosas; 

d) registro mecânico dos contribuintes obrigados ao recolhimento do im_ 
pôsto; 

e) apuração estatística, para fins tributários e de orientação da fiscali_ 
zação, segundo posição, alinea e inciso, com indicação de quantidades 
e valôras. 

2. Impôslo do Sêlo (Somente contrihuintes obrigados ao recolhimento quin_ 
zenal) . 

o mesmo estabelecido para o Impôsto de Consumo, exceto quanto aos ser_ 
"iços indicados no item 1. b. 

3. lImpôslo do Sêlo (Contribuintes avulsos) 

a) Apuração estatística, para fins tributários c de fiscalização, segundIJ 
posição, aUnea e inciso, com indicação de valôres. 

II - PERIODICIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

1. Quinzenal, para os itens 1. a; 1. e; 2. a; 2. c . 

2. Trimestral, para os itens 1.b; 1.d; l.e; 3.a. 

As apurações trimestrais deverão ser consolidadas por ano. Tanto as apu_ 
rações trimestrais como as anuais deverão ser apresentadas por órgão arrecada_ 
dor, Unidade da Federação e Região Fi .• cal. 
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111 - NúMERO ESTIMADO DE CONTRIBUINTES 

.É o seguinte o número provável de contribuintes a serem cobertos, segundo 
as Unidades da Federação: 

Número Estimado de Conto em, 1966 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO 
Impôsto do Sêlo Impôsto 

de 
Consumo 

(média 
quinzenal) 

Recolhimento ',Recolhimento 

1- Região Fiscal 
Distrito Federal ................... . 
Goiás ........................... . 
Mato Grosso ..................... . 

2- Região Fiscal 
A'1'nzonas ....................... . 
Pará ........................... . 
Roraima ........................ . 
Amapá .......................... . 
Acre ........................... . 
Rondônia ......... , .............. . 

3' Região Fiscal 
Maranhão ..................... . 
Piaui .............. , ............ . 
Ceará .............. , ............ . 

4- Região Fiscal 
Rio Grande do Norte ......... , .... . 
Paraíba ......................... . 
Pernambuco 
Alagoas .... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Fernando de Noronha ..... , ..... , .. 

5- Região Fiscnl 
Sergipe .......... , .............. . 
Bahia ................. , ......... . 

6' Região Fiscal 
Minas Gerais .................... . 

1.858 
1.382 

1.009 
3.039 

27 
135 
421 
80 

4.164 
1.879 
3.927 

1.642 
1.'673 
5.325 
2.017 

2.765 
8.323 

15.297 

quinzenal avulso 

52 
151 

91 

21 
46 
2 
3 
9 
6 

31 
21 
65 

29 
58 

122 
33 

36 
318 

957 

6.008 
15.150 

5.700 

3.750 
9.000 

300 
600 

1.800 
300 

10.650 
7.500 

11.850 

7.200 
6.300 

15.300 
5.850 

6.300 
26.700 

58.650 
7' Região Fiscal 

Espirito Santo ..................... 2.243 86 5.100 
Rio de Janeiro ...................• 5.328 315 8.700 
Guanabara .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. \/.643 711 45.000 

8- Região Fiscal 
São Paulo .... .................... 43.477 2.495 '67.320 

9> Região Fiscal 

~:~~:á Cat~~i~~····.·.·.·.·.::: '.: .............. :: ~:m m ~~:~~~ 
10> Região Fiscal 

Rio Grande do Sul .. "" .... , ..... r __ -::-:-l-;:.5_. 2~5~7~ _-."..;;63;:.6;;.... ___ -::-~2:-2~. 8;-::0:;;0:--_ 
145.481 7.131 381.420 

IV - ESPECIFICAÇõES 

1. O número de inscrição do contribuinte deverá figurar nas tabelas relacio
nadas com os itens 1. a; 1. b; 2. a . 

2. O nome, ende.rêço e número de inscrição do contribuinte deverão figurar 
nas tabelas relacionadas com os itens 1. c; 2. c; 2. d. 

:1. Tôdas as tabulações deyerão ser apresentadas em três vias. 
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DIH--GB--2U:l/65 

Do Diretor do Departam(lllto do Impôsto de Henda 

Ao Senhor Diretor Superintendente do SEHPRO 

Assunto: Serviços de mecanização (impôsto de renda) 

Senhor Diretor 

ANEXO IV-C 

Em 29 de março de 19'65 

Tendo em vista as disposiçÕ6S do Decreto n Q 55.827, de 11 dêste mês (D. O. 
de 15), referentes à execução dos serviços de processamento eletromecânico !>u 
elEtrônico de dados, de interêsS/2 das repartições fazendórias. solicito de Vossa 
Senhoria que informe a êste Departamento quanto a possibilidade de serem 
transferidos a êsse Serviço os trabalhos de tal natureza, das Delegacias Regionais 
do Impôsto de Renda no Estado da Guanabara e nas Capitais dos Estados de 
São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, ainda no corrente ano. 

2. Na primeira dessas rapartições, os serviços mecanizados são realizados 
c$ pessoal próprio (funcionários lotados no D.I.R. e suas Delegacias) e equi
pamento alugado da I.B.M. do Brasil, enquanto nas demais Delegacias indica
das têm sido executados mediante prestação de serviços, contratada com a Rc.. 
mington Rand do Brasil - Divisão Univac Brasil. A D.R. em São Paulo tem 
:I (dois) conjuntos Univac 1.004, comprados no ano findo. incluindo-se no 
contrato a manutenção dêsse equipamento, o aluguel de outras máquinas c a 
locação de serviços de p6ssoal técnico especializado. 

3. Em cinco outras Delegacias êste Departamento resolveu suspender essa 
prestação de serviços, pela exigüidade dos recursos financeiros qu~ lhe foram 
concedidos para tais despesas, no exercício em curso, com a dotaçao de Cr$ ... 
375.000.000 (trezentos e setenta e cinco milhões de cruzeiros), a qual ficaria à 
disposição do SERPHO, no caso de aceitação dêsse pedido. 

4. Sôbre o assunto, foi submetida à consideração das autoridades superiores 
a proposta apresentada ao D.1. H. pela Remington Rand do Brasil - Divisão 
Univac do Brasil, com o parecer de que essa proposta fôsse ajustada aos re
cursos disponíveis, do que dá conta o proc. n Q 42.143/65 (S. C.) . 

5. Encaminhamos a Vossa Senhoria '" inclusa especificação dos serviços ne· 
cessários ao D.1. R., oue deverão ser executados mediante processamento eletro
mecânico ou eletrônicô, com as respectivas estimativas de volume e períodos 
correspondentes, nas mencionadas repartições subordinada .... êste Departamento. 
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6. Esclareço, outrossim, que o D.I.1\. licou incumbido de realizar ainda 
neste exercício os trabalhos de contrôle da arrecadação e classificação da re
ceita, de interêss6 comum das repartições do impôsto de renda e das reparti
ções arrecadadoras, no Estado da Guanabara e nas Capitais de São Paulo e 
Minas Gerais, como vinha fazendo, até que o Serviço de Processamento de Da
dos e o Departamento de Arrecadação possam assumir tais encargos, como 
de sua competência. 

7. No prôximo exercício financeiro, pretende o D.I.R. manter serviços mc. 
canizados nas Delegacias Regionais, em número de 10 (dez), nas sedes das Re
giões Fiscais, bem como nas Delegacias Seccionais em Niterôi e em Campinas. 
Deverão ser centralizados na Delegacia Seccional em Niterôi os serviços de todo· 
o Estado do Rio de Janeiro e do Estado do Espirito Santo, enquanto na última. 
seriam executados os trabalhos do interior do Estado de São Paulo, exceto da 
Delegacia Seccional em Santos. 

8. Solicito, finalmente, o necessário assessoramento dêsse Serviço a êste D~.· 
partamento para a elaboração das especificações dos trabalhos de mecanização
a serem executados em 1966. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protest" .. 
de minha estima e consideração. 
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ESPECIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DE MECANIZAÇÃO DO IMPôSTO DE RENDA 

SERVIÇOS 

1. Perfuração - em cartões -- - dos dados das 
informações para cadastro c contrôle da en_ 
trega das declarações de pessoas jurídícas, 
fornecidos pelas repartições estaduaís (vendas 
e consignações) e municipais (licenças). 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Classifice ~ão dêsses cartões, em ordem alfa
bética dos nomes comerciais ou firmas, in
tercalação dos cartões de inscrição das pessoas 
jurídicas e emissão de listagens para atua
lização do cadastro dêsses contribuintes. 

Perfuração - em cartões - dos dados de 
identificação das declarações de rendimentos : 
número da declaração, nome. enderêço, en
cargos de família, profissão ou atividade (có
digo), estado civil ou espécie (código), de 
pessoas físicas e jurídicas. 

Perfuração - em cartões - dos dados refe_ 
rentes aos valõres declarados, para fins de 
lançamento e de estatística, sendo um para 
cada cédula (rendimento bruto e dedução) 
um para cada abatimento dn renda bruta de 
pessoa física, ou até 4 (quatro) cartões de 
valôres das declarações de pessoas jurídicas. 

Cálculo do impôsto e dos adicionais, mecâni
camente, de tôdns as declarações, inclusive 
para determinação das isentas. com a divi_ 
são do valor do impôsto em quotas, até o 
máximo de 10 (dez). 

Emissão das notificações do lançamento co
mum, inclusive o suplementar, das pessoas fí
sicas e jurídicas, os respectivos recibos do 
impôsto até o máximo de 10 (dez) bem como 
os avisos de recebimento de notificações 
(A.R. postaI). 

7. Emissão de quartas vias de recibos, para os 
lançamentos referentes às Coletorias, no inte. 
rior dos Estados. 

8. Emissão de fichas de contrôle de entrega das 
declarações pagas no ato e isentas, de pes_ 
soas físicas ou jurídicas, sem notificação de 
rnçamento. 

9. Emissão de listagens das notificações c re
lações para o Correio. 

10. Emissão de listagens dos recibos, cOm a clas
sificação da receita correspondente, para en
caminhamento aos órgãos arrecadadores. 

DELEGACIAS 

Tôdas as D. R. indicadas 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem, quanto às pesso~s 
físicas, excluídas as pe ... 
soas Jurídicas da D.R. em 
S. Paulo e da D.R. na 

Guanabara 

Somente as D. R. em M i. 
nas Gerais e Rio Grande 

do Sul 

Tôdas as D.R. indicadas 

Idem 

Movimento da.. CO'letorias, 
nas D.R. Minas Gerais e 

Rio Grande do Sul 
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11. Emissão de cartões-resumo do lançamento com 
a classificação da receita quando incluir vá
rias parcelas_ 

12. Classificação dos cartões-resumo de débitos 
para arquivamento até o contrôle do paga
mento_ 

13. Perfuração dos dados referentes ao paga
mento, de débitos do lançamento comum. 

14. Perfuração dos dados referentes aos paga
mentos sem lançamento, inclusive da arre
cadação nus fontes. 

15. Classificação da receita arrecadada, pelas ru
bricas orçamentárias e segundo codificação 
para fins de estatística, com listagens de 
pngamentos. 

16. Porfuração dos dados referentes aos débitos 
em suspenso e cancelados (reclamações ou 
recursos), restituições c cancelanH~ntos de lan
çamentos. 

17. Listagens dos débitos remanescentes, periodi
camente, com elnissão de avisos para co
brança. 

18. Contabilização do lançamento e da arreca
dação, com apuração de saldos, para con
trôle mensal da receita lançada e da arre
cadada. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 
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Revisão da classificação dos cartões..resumo 
e dos cartões de pagamento das quotas, após 
encerramento dos prazos de cobrança amigá
veJ, c listagem para a inscrição da divida 
ativa. 

Classificação dos cartões de valôres das de
clarações de rendimentos das pessoas juridi
eas e das pessoas fisieas, para apuração dos 
respectivos dados, segundo os critérios esta
belc.cidos previamente, por classes de renda, 
profissão ou atividade, estado civil e es
pécie. 

Emissão de listagens dos dados apurados, 
para fins de estatística, pela forma estabele
cida. 

Perfuração dos dados das informações de ren
dimentos pagos ou ereditados às pessoas fí
sicas por outras pessoas físicas ou jurídicas 
(fontes), com indicação de nome e enderê~o 
do beneficiado, valôr e espécie do rendimento 
e número de identificação da fonte informan
te (inscrição ou declaração). 

Classificação de todos êsses cartões pela or
dem dos nomes dos beneficiados, e por es
pécie de rendimentos (codificada) de cada 
um dêles. 

Emissão de notas de contrôle (relação indi
vidual) para as informações de cada bene
ficiado, contendo todos os dados dos respec
tivos cartões. 

Perfuração dos dados referentes às declara
ções de lucros, das pessoas juridicas, para 
fins de lançamento do impôsto adicional dI! 
renda. 

Tôdas as D. R. indicadas 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

ldem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 



26. Emissão das notificações, recibos e listagens 
do lançamento do mesmo impôsto adicional, 
observado o sistema do lançamento comum 
das declarações d" pessoas juridicas. 

27. Emissão de cartões, classificação e listagens 
para contrôle da arrecadação dês se impôsto 
c'dicional, conforme os itens 11 a 19. 

28. Perfuração dos dados referentes à revisão de 
declarações, a processos de lançamentos ex 
officio ou outros, para fins de lançamento, 
de pessoas físicas e de possoas jurídicas. 

29. Emissão das notificações, recibos e listagens 
do lançamento de revisão e processos. 

30. Perfuração de cartões, classificação e lista
gens, para contrôle da arrecadação de revi
são e processos. 

Tôdas as D.R. indicada., 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 
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ESTIMATIVA 1!Q[ TRABALHOS REFERENTES !§. DECLARACÕES 12! ~ FtSICAS ! ~CAS 

(Keoanizaçio do lançamento, contrôle da arrecad~ç~e, estatística 8 oontrôle das'declar~ções) 

PESSOAS FtSICAS PESSOAS ll.!L!DICAS 

DeOlarações lITotifi cações ~ormações DeclaraÇoes 
N ... 

Recibos lITotifioaçoes Reoibos Infomaçoe. 
de de de para de de de para 

Rendimentos Lançameuto Pagamento .!22ntrôle Rendimentos Lançamento Pagamento Coutrôle 

BELO HORIZON'l'E 
(Minas Gerais) •••••••• 21.000 15.000 60.000 120.000 9.000 8.000 40.000 18.000 

GtJ.A.ll.&B.ARA ••••••••••••• 120.000 80.000 400.000 600.000 40.000 35.000 210.000 80.000 

sÃo P A'ULO ••••••••••••• 130.000 90.000 450.000 700.000 60.000 55.000 330.000 120.000 

PORTO ALEGRE 
(Rio Grande do ~~l) ••• 28.000 20.000 80.000 150.0'::0 17.000 15.000 75.000 35.000 



CALENMRIO DA mcuçÃo DOS SERVIÇOS MECANIZADOS (PEl!!ODO DE 12 MESES DE OPERACÕES) 

S E R V I ç O S 

1. PerfUraçao de 4&dos das into~ções para oa -
~~tro e controle das declaraçoes de pessoas 
júrídioes. 

~ •. ClaBaiticaç;o de cartões e emissão de relações 
d. oontribuintes (pessoas jurídioas), para a
tualizaçao do oadastro. 

3.· PerfUraçao de dedos das deolara~~es, para e -
feito de lançamento e de apuraçao estat!stica 
(oom impôsto ou isentas). 

4. Cla!sitioação de oartões e emiss;o de notiti
ca90.. do lançamento comum de peesoas jurídi
oas • de pessoas tísicas. 

5. Classitioação de o~tões A apuração estatísti 
oa dos dados das declaraçoes (com impôsto aü 
isentas). 

6. Perfuração de dados dae intorma~õee das ton
tos, para oontrôle das declaraçoes de pessoas 
tísicas. 

7. Classitioa2ão de cartões e_emissão de notas 
para oontrole dae declaraçoes de pessoas tí -
8icas. 

8. Perfuração de dados dos P[OcessoB e emissao 
das respectivas notiticaçoes. 

9. Contrôle da arrecadação l com cl~ssiticaçao da 
receita e listagem de debitos nao pagos nos 
prazos. 

10. Cobrança amigável e preparo de inSCriç:o da 
dÍvida ativa do exerc!cio. 

11. Complementação doe serviços do exeroício en -
oerrado. 

JAN. FEV; xço. .ABR. MAI.l JUN. 1 JUL. Aoo. SET. OUT. NOV. DEZ. 
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r---; LEGE'lfDA 

._- PerfUração de cartões 

Classificação de Cartges, cálcu
lo, impressão e emissao de papéiS 
diversos. 



ORGANIZAÇÃO 

DO 

MINISTÉRIO DO TESOURO 

DOS 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Patrick F. Keaney 
(ESf>ECIALlSTA EM PROBLEMAS DE ARRECADAÇÃO) 



MtNISTÉRIO DO TESOURO D,OS ESTADOS UNIDOS 

o Ministério do Tesouro foi criado por Lei de 2 de 
setembro de 1789. Leis posteriores complementaram o 
seu funcionamento, atribuindo-lhe novas funções e orga
nizando os diversos Serviços e Divisões que hoje o com
põem. 

A finalidade do Ministério era a de superintender 
e dirigir as finanças nacionais, conforme a lei original. 
Esta conferia podêres ao Ministro do Tesouro para' plani
ficar a administração da receita e a manutenção do cré
dito público. Determinava mais que êle estabelecesse a 
forma da contabilização e da prestação de contas da Ad
ministração Pública, bem como a da apresentação de re
latórios, informações, esclarecimentos, declarações etc. O 
Ministro tinha podêres para liberar, respeitadas as limita
ções legais, tôdas as verbas orçamentárias, assim como pa
ra atender aos pedidos de informações das Casas do Con
gresso sôbre qualquer matéria a êle referente ou ao seu 
Gabinete. Estabelecia, ainda, que caberia ao Ministro de
sempenhar todos os encargos financeiros que viessem a lhe 
ser atribuídos. 

O desenvolvimento do País e o da sua estrutura fi
nanceira, com freqüentes' revisões e emendas da primitiva 
lei, ampliaram tanto a esfera de ação do Ministério do Te
souro que, atualmente, ela abrange um conjunto dos mais 
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variados Serviços, Divisões e Setores; e, sobretudo, mui
tos novos encargos lhe foram atribuídos. Além de admi
nistrar as finanças da Nação, o Ministério controla a 
cunhagem e a impressão do dinheiro. 

A Guarda Costeira, o Departamento de Narcóticos e 
o Serviço Secreto estão também sob sua supervisão e ju
risdição. 

Cumpre ao Ministro do Tesouro encaminhar relató
rios periódicos ao Congresso sôbre as operações fiscais do 
Govêrno, afora o relatório anual sôbre a situação financei
ra do País. 

ORGANIZAÇÃO 

o Ministro do Tesouro é auxiliado pelo Subministro 
do Tesouro, pelo Subministro para Assuntos Monetários, 
pelo Procurador-Geral do Tesouro, por quatro Ministros
Assistentes do Tesouro, pelo Ministro-Assistente para As
suntos Fiscais, pelo Ministro-Assistente para Assuntos Ad
ministrativos e por um quadro de assistentes administra
tivos, especiais e técnicos, os quais supervisi:mam as ativi
dades dos diferentes órgãos. Cada dependência é dirigida 
por um chefe subordinado ao Ministro e respectivos auxi
liares imediatos. 

A estrutura do Ministério do Tesouro é mostrada no 
organograma anexo. 

Procurador-Geral do Tesouro 

O Procurador-Geral é o encarregado dos assuntos le
gais do Ministério do Tesouro e responsável, perante o 
Ministro, pelos pareceres que norteiam a conduta dêste 
nos assuntos jurídicos do Ministério. Para o desempenho 
das suas funções, o Procurador local é assessorado por um 
quadro de funcionários do seu Gabinete e pelos Pr·ocura
dores-Chefes dos vários Serviços e Divisões do Ministério. 

São os seguintes os Serviços do Tesouro, nos quais 
há Procuradores-Chefes: Guarda Costeira, Serviço de Con-
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trôle do Meio Circulante, Rendas Aduaneiras, Dívida In
terna para a Defesa Nacional, Contrôle de Bens Estran
geiros, Rendas Internas, Assuntos Internacionais, N arcó
ticos e Dívida Pública. 

Ministro-Assistente para Assuntos Fiscais 

o Ministro-Assistente para Assuntos Fiscais desem
penha as funções concernentes: 1) à administração das 
atividades específicas; 2) à supervisão geral dos órgãos 
grupados nos serviços de Fiscalização a saber: os de Con
tabilidade; os de Dívida Pública; os de Tesoureiro do Go
vêrno; 3) à orientação quanto à participação do Ministé
rio no programa conjuntD para melhoria da administração 
financeira; e 4) à supervisão do Serviço de Empréstimos 
para a Defesa. 

Ministro-Assistente para Assuntos Administrativos 

o titular dêste cargo dirige tôdas as funções admi
nistrativas do Ministério. Preside o Comitê de Adminis
tração do Tesouro e supervisiona os Serviços Administra
tivos, ou sejam os de Administração e Organização; .os de 
Orçamento e Finanças, os de Pessoal; e os de Segurança. 

Grupos Especiais 

Desempenham atribuições especiais no Gabinete do 
Ministro e coordenam as atividades analíticas do Minis
tério do Tesouro relativas à taxação, às finanças e ao con
trôle de dívidas, os seguintes grupos: 

1. Secretaria Executiva; 
2. Gabinete do Assess-or do Ministro (Relações com o 

Congresso) ; 
3 . Gabinete do Assessor do Ministro (Relações Pú-

blicas) ; 
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4 . Serviço de Análises de Dívidas; 
S. Serviço da Dívida Interna para a Defesa Nacional; 
6. Serviço de Operações relativas a Ouro e Prata; 
7. Serviço de Análises Financeiras; 
8. Serviço de Contrôle de Bens Estrangeiros; 
9. Serviço de Assuntos Internacionais; 

10 . Serviço de Fiscalização do Cumprimento das Leis, 
cujo Diretor representa o Govêrno na INTERPOL; 

11. Gabinete do Ministro-Assistente para Política Fiscal; 
12. Serviço de Análises Tributárias; 
13. Assessoria para Assuntos de Legislação Tributária. 

ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

Casa da Moeda 

Compete à Casa da Moeda a fabricação de moeda 
nacional e estrangeira, a cunhagem de medalhas e a guar
da, uso e movimentação de lingotes de ouro e prata para 
fins monetários, industriais, profissionais e artísticos. Com
pete-lhe também a distribuição de moedas às agências do 
Sistema dos Bancos Federais de Reserva; inclusive aná
lise dos dados gerais, de âmbito universal, sôbre o ouro, a 
prata e moedas, abrangendo as funções que lhe são pró
prias, quanto à contabilização, ao orçamento e ao pessoal. 

Serviço Secreto 

O Serviço Secreto está incumbido de proteger a pes
soa do Presidente da República e a dos membros de sua 
família; do Presidente eleito; do Vice-Presidente; dos ou
tros funcionários na ordem imediata de sucessão e do Vi
ce-Presidente eleito. Cumpre-lhe igualmente dar prote
ção aos ex-Presidentes, se fôr esta solicitada, ao deixarem 
a Presidência; a investigar e a prender quem quer que in
frinja as leis relativas a moedas falsas, a débitos fiscais e à 
segurança dos Estados Unidos, bem como dos governos es
trangeiros . 
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Serviço de Rendas Internas 

o Serviço de Rendas Internas é o responsável pelo 
lançamento, cobrança e fiscalização das receitas tributá
rias que lhe são pertinentes. Ver no anexo o quadro da 
sua organização. 

Serviço de Contrôle do Meio Circulante 

o Serviço de Contrôle do Meio Circulante, criado por 
lei aprovada em 25 de fevereiro de 1863, faz parte do 
Sistema Bancário Nacional. O Controlador, por fôrça da 
referida lei, presta esclarecimentos anuais ao Congresso. 

É êle o responsável pela execução das leis e pela ado
ção de normas relativas aos bancos nacionais e do Distrito 
de Colúmbia, os quais perfazem soma superior a 4. 600 
estabelecimentos. Dependem da sua aprovação a orga
nização de novos bancos nacionais, a transformação de 
bancos estaduais em nacionais, bem como a fusão de ban
cos nacionais com estaduais, e vice-versa. É também ne
cessária a sua aprovação para a instalação de agências dos 
bancos nacionais. 

Divisão de Obrigações do Tesouro 

À Divisão de Obrigações do Tesouro compete a ven
da e a guarda das obrigações do Govêrno, assim como a 
venda de "selos de economia" da União. 

Departamento de Impressão de Papel-Moeda e outros 
Valôres 

O Departamento de Impressão de Papel-Moeda e 
outros Valôres desenha, grava e imprime todos os caracte
res do numerário emitido pelo Govêrno, a saber: papel
moeda, obrigações do tesouro, cédulas, certificados, notas 
do Banco Central e outros papéis de natureza financeira, 
inclusive os selos de franquia postal, de rendas internas, 
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de rendas aduaneiras e de economia. O referido Departa
mento paga também comissões e fornece a vários órgãos 
governamentais, certificados de recompensa, de licença 
e grande variedade de documentos similares. 

Guarda Costeira 

A Guarda Costeira, como serviço militar, é um ramo 
das Fôrças Armadas, pois faz parte da Marinha, quando 
em operações de guerra. Entretanto, quando o Presiden
te da República o determina, é ela um serviço do Minis
tério do Tesouro. 

Suas principais funções são as seguintes: promover 
os serviços de busca e salvamento; organizar e administrar 
os planos de segurança da Marinha Mercante; ficar de 
prontidão, para operações de natureza militar, nos casos 
ele guerra externa cu de emergência nacional; planejar a 
ajuda nas operações das Fôrças Armadas e do comércio 
marítimo; elaborar os planos de segurança portuária e fis
calizar o cumprimento, em alto mar, das leis federais, den
tro da jurisdição legal dos Estados Unidos da América. 
Executa programas hidrográficos; mantém estações oceâ
nicas; presta serviços de quebra-gêlo e treina reservistas. 

Departamento de Narcóticos 

O Departamento de Narcóticos, chefiado pelo Co
missário-Geral, supervisiona a aplicação do Código de 
Rendas Internas relativamente a narcóticos e entorpecen
tes, inclusive maconha, bem como da Lei de Contrôle do 
Ópio, de 1942, e diplomas legais correlatos sôbre a impor
tação e a exportação de entorpecentes, quando permitidas. 
Coopera com o Departamento de Rendas Aduaneiras na 
execução das medidas coercitivas de que tratam as men
cionadas leis. 

Departamento de Rendas Aduaneiras 

Ao Departamento de Rendas Aduaneiras, chefiado 
pelo Comissário-Geral, competem as atribuições pertinen-
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tes à importação e à exportação de mercadorias e de cer
tas atividades relacionadas com a navegação. 

As principais funções dêsse Departamento são a ar
recadação dos direitos, impostos e taxas incidentes sôbre 
as mercadorias importadas, a prevenção do contrabando, 
descaminho e fraudes, a administração de determinadas 
leis e~pecíficas e a execução dos tratados de navegação. 

Departamento de Contabilidade 

Êste Departamento faz parte do Grupo-Fisco do Mi
nistério do Tesouro, e compõe-se de: Gabinete do Conta
dor, Divisão de Sistemas, Divisão de Fiscalizações Inter
nas, Divisão Central de Contabilidade, Divisão de Rela
tório, Divisão de Pagamentos, Divisão de Depósitos e In
ve~timentos e Divisão de Administração. Tôdas as ativi
dades do Departamento estão sujeitas à supervisão do 
Contador. 

Departamento da Dívida Pública 

Competem a êste Departamento, de modo geral, a 
execução e a orientação de transações relativas à dívida 
pública da União e dos governos anteriores de Pôrto Rico 
e Ilhas Filipinas, bem como das entidades governamentais 
de que o Tesouro é agente. 

Tesouraria 

~: a repartição responsável pelo recebimento, custó
dia e pagamento dos dinheiros da União, pela manutenção 
dos registros das fontes de renda do govêrno federal e pe
los depósitos e guarda dos fundos públicos. 
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SISTEMAS BRASILEIRO E NORTE-AMERICANO 
DO IMPOSTO DE RENDA 

(COMPARAÇÃO DA INCIDENCIA DO IMPOSTO) 

INTRODUÇÃO 

Objetiva-se neste estudo, unicamente, a análise 
comparativa da incidência do impôsto de renda vigoran
te no BraEiI e nos Estados Unidos da América. Não se 
trata de comentários sôbre os méritos de qualquer dos 
dois sistemas nem dos vários casos e regras respeitantes 
a situações especiais. A análise entre dois países de siste
mas monetários, padrões de vida e preços diferentes re
quer a utilização de fórmulas e equações que permitam 
relacionar as rendas com as taxas do impôsto. Conse
qüentemente, ao dispormos os gráficos, as tabelas e os 
exemplos, adotamos o câmbio de Cr$ 1 . 000 para 
US$ 1.00. Nos casos em que nos afastarmos dessa taxa 
cambial, na organização das estatísticas, isto será assi
nalado. 

O presente estudo está dividido em quatro partes, a 
saber: 
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I 

1 
J 

1 
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Parte 

Parte 

I 

H 

Taxas do Impôsto (Pessoas físicas). 

Número de Contribuintes e Distri
buição das Obrigações Fiscais. 

Parte IH - Impôsto sôbre as Pessoas Jurídicas. 

Parte IV - Ônus Fiscal Total - Federal, Esta
dual e Municipal 



i 
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I 
1 
1 
1 
i 

I 
1 
j 
1 
1 
! 
1 
I 
~ 

SUMÀRIO 

PARTE I 

TAXAS DO IMPOSTO - PESSOAS FíSICAS 

TABELA I 

TABELA I! 

TABELA lI! 

GRÁFICO A 

GRÁFICO B 

TABELA IV 

TABELA V 

TABELA VI 

TABELA VI! 

GRÁFICO C 

ANALISE 

Taxas do Impôsto nos Estados Unidos 
Declarações conjuntas (casados) - (1963-64-65) 

Taxas do Impôsto nos Estados Unidos 
Dec,a"a!;óes conJuntas (casados) - (1963-64-65) 

Taxas do Impôsto de Renda no Brasil 
Declarações uas Pessoas Físicas (1964-65 e proposta 

para 1965) 

Taxas do Impôsto - Renda de 1965 - Solteiros 
E.U.A. - Brasil 

Taxas do Impôsto - Renda de 1965 - Casados 
E.U.A. - Brasil 

Estudo comparativo do impôsto de renda no Brasil 
e nos Estados Unidos para 1966, com base nos sa
lários de 1965. 

Casados, sem dependentes 

Estudo comparativo do impôsto de renda no Brasil 
e nos Estados Unidos para 1966, com base nos salá
rios de 1965. 

Casados, dois dependentes 

Estudo comparativo do impôsto de renda no Brasil 
e nos Estados Unidos para 1965, com base nos salá
rios de 1964. 

Casados, sem dependentes 

Estudo comparativo do impôsto de renda no Brasil 
e nos Estados Unidos para 1965, com base nos salá
rios de 1964. 

Casados, dois dependentes 

Estudo comparativo das obrigações fiscais como per
centagem da renda bruta 

E.U.A. - Brasil 

Casados - Renda de 1965 
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~! 

RElDA 

nlBO'!'.1Dl 

%Aai 1Q. IHPÔS+o & MUDOS UNIDOS 

PlÇURAÇr.ss SlPABApt,s Dl PlSSOlS EfslÇAS 

RElDA DE 196:5 
Impa.to sabre ~ .8bre 

a coluna I excedentes 

RENDA DE 1964 
Impasto s8bre % sabre 

a coluna I excedentes 

RENDA DE 1965 
Impasto sabre % s8bre 

a coluna I excedentes 

S S 20 S 16 S •••••• 14 
500 100 20 80 16.5 10 15 

1.000 200 20 162.50 11.5 _______ 145 16 

1,500 :500 20 250 18 225 11 
2,000 400 22 ~40 20 :510 19 
4.000 84~L __ 26 140 23.5 690 22 

6,000 1,:560:50 1,210 21 1,130 25 
8,000 1,960:54 1,150 :50.5 1,6:50 28 
10.0002 ___ 640__ 3~ __ ____ 2~~ 34 __ _ _ ____ 2~0 __ 32 

12,000 :5,400 4:5 :5,040 31,5 2,8:50 :56 
14,000 4,260 47 :5.1~0 41 :5,550 :59 
16.000 5.200_ 50 _ 4.610__ 44.5__ _ ___ _ A • .230 _____ 42 

18,000 6,200 53 5.500 41.5 5,110 45 
20,000 1,260 56 6,450 50.5 6,010 48 
22.0008.3ª{L _ 59 J ___ 4~0_ 53.5_~_ 7.0:50 _ _ _ 50 

26,000 10,140 62 9.600 56 9,0:50 53 
:52,000 14,460 65 12.960 58.5 12,210 55 
38.000 ______ 18.360 _ 6~ 16.410 61 15.510 58 

44,000 22,500 12 20,1:50 6:5.5 18,990 60 
50,000 26,820 15 23,940 66 22,590 62 
60.000 34.320 78 30~540_ 68.5 2~0 _64 

10,000 42,120 81 :51,'90 11 ",190 66 
80,000 50,220 84 44,490 H.5 41,790 68 
90.000 58.'20 __ ____ 87 ___ 51~1t4.0_ __15_ 48.590_ 69 

100,000 67,'20 89 59,'40 76.5 55,490 70 
190,000 111,820 90 97,590 76.5 90,490 70 
200.000 156.820 91 13~840__77_ 125.490 70 



~!! 

REIDA. 
~RIB1Jtil).1 

!YY • IMPOca .08 .... MWW 
mçyMCl7lS cgrptm!A§ Dl pSSSoy rfanaa 

(gASA1.\lB) 

RENDA DE 1963 
Impe.to aebre % e6bre 
a coluna I excedontes 

RENDA DE 1964 
Impeato s&bre ~ s&bre 
a coluna I excedente. 

RElIDA DE 1965 
Iapesto .&bre ~ .e_r. 
a coluna I axo.tent •• 

s •....• S •••••• 20 S 16 S 14 
1,000 200 20 160 16.5 140 15 
2~OOO_~__ _ ___ AOO _~~ ___ ~~ __ ~_ 325 17.5 290 16 

3,000 600 20 500 18 450 17 
4,000 800 22 680 20 620 19 
8~O_QO _1.680 _______ ~2L ____ ~8Q 23.5 1.380 22 

12,000 2,720 30 2,420 27 2,260 25 
16,000 3,920 34 3,500 30.5 ,,260 28 
20,000 5.280 38 4.720 34 _~ 4,380~~ __ ~2 

24,000 6,800 43 6,080 H. 5 5,660 36 
28,000 8,520 47 7,580 41 7,100 39 

~ 32.000 lOdQ.O 50 9.220 44.5 8.660 42 

36,000 12,400 53 11,000 47.5 10,340 45 
40,000 14,520 56 12,900 50.5 12,140 48 
44.0QO 16.760 59 14,920 53.5 14.060 50 

52,000 21,480 62 19,200 56 18,060 53 
64,000 28,920 65 25,920 58.5 24,420 55 
~QOO___ ___ _ _ _-,6.720 69 32.940 61 _~_1.020 58 

88,000 45,000 72 40,260 63.5 H,980 60 
100,000 53,640 75 47,880 66 45,180 62 
120&QO_~ __ ~~ __ -º-8-,640 ___ 78 61,080 68.5_~ ____ ~7.580 64 

140,000 84,240 81 74,780 71 70, '80 66 
160,000 100,440 84 88,980 73.5 83,580 68 
180.000 117.240 87 103,680 75 97.180 69 . 

200,000 134,640 89 118,680 76.5 110,980 70 
300,000 223,640 90 195,180 76.5 180,980 70 
400,000 313,640 91 271,680 77 250,980 70 



--------------'--------__________ ~·_~_M_~,~.~~~,~,_~~_._." ______ _ 
%AXAS J!2 IMPÔS'.rO S ~ 1& BRASIL 

DECLARACl5ES DA.S PESSOAS P'fSlCA8 - -

~ill.. 

RENDA RENDA 'I'AXAS PROPOS'l'AS 
1964 1965 1965 

Renda Taxas Renda 'l'a~as aenda 'I'-;a. 
_'l'ributável ~ Tributável 'fributável 

O a 504 isento O a 1.008 isento O a 1.200 iaento 

505 a 630 3 1.009 a 1.260 3 1.201 a 1.800 3 
631 a 945 5 1.261 a 1.890 5 1.801 a 2.400 5 

946 a 1.260 8 1.891 a 2.520 8 2.401 a 3.300 8 

1.261 a 1.575 12 2.?21 a ;.150 12 3.301 a 4.800 12 

1.576 a 1.890 16 3.151 a 3.180 16 4.801 a 6.600 16 

1.891 a 2.520 20 3.781 a 5.040 20 6.601 a 9.000 20 

2.521 a 3.150 25 5.041 a 6.300 25 9.001 a 12.000 25 

3.151 a 3.780 30 6.301 a 1.560 30 12.001 a 18.000 30 

3.181 a 5.250 35 1.561 a 10.500 35 18.001 a 24.000 35 
5.251 a 1.350 40 10.501 a 14.100 40 24.001 a 36.000 40 

1.351 a 9.450 45 14.101 a 18.900 45 36.001 a 48.000 45 
9.451 a 12.600 51 18.901 a 25.200 51 Aci_ ele 48.001 50 

12.601 a 16.800 51 25.201 a 33.600 51 
acima de 16.801 65 Acima de 33.601 65 

l!.Q!!' A mesma taxa se aplica a contribuintes solteiros e casados. Os últi.08 entretanto t:. direito a uaa deduçã~ 
por cOnjuge ao ser atingido o teto tributável. 
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TAXA 

'I. 

65 

60 
55 
50 

45 

40 

35 
30 

25 

20 

IS 

10 

5 

O 
O 2 4 6 

TAXAS DO IMPOSTO • RENDA DE 1965 
EI. UU. -IRASI L 

SOLTEIROS 

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 4244 46 48 50 

fAIXA DE RENDA TRIBUTAVEL _. Milhõe6 de Cruzeiros e Milhares de Dólares 

LEGENDA: 

EE UU. 

BRASIL 

• BRASIL (proposta) 

Cr6flco A 



TAXA 

"/0 

65 

60 

55 
50 

45 

40 

35 

30 

25 
20 
15 

10 
5 

O 
O 

TAXAS DO IMPOSTO - RENDA DE 1965 
EE. UU. - BRASIL 

CASADOS 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

F.ltIXA DE RENDA TRIBUTAvEL - Milhões de CruzeiroS e Milhares de Dólares 

- EE. UU. 

LEGENDA: BRASIL 

- BRASIL (proposta) 

Cráfico B 

Et3 
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E~ C<I1PABATIVO J22 IMPÔsro m. ~ 1iQ. BRASIL! a J!..Jm. 
IMPÔmo ~ lq66 BASJW)O NOS sulRIOS m lQ6; 

~1! 
CAs.yx?S - Se. Denend'PtI! 

Contribuintes País Renda Bruta IlIp&sto 

A 

B 

C 

D 

E 

p 

G 

H 

I 

J 

OBSERVACIo. 

Brasil Cri ~ 600 000 80 ~20 
li " n 4} 840 

Estados Unidos usa ~ 600 296 
Brasil Cri 6 000 000 }69 860 

" .. .. 228 480 
Estados Unidos USI 6 000 6')8 

Brasil Cri 10 200 000 1 210 860 
n .. .. 760 800 

Estados Unidos USS 10 200 1 ~80 
Brasil Cr$ 15 000 000 2 428 260 

" " n 1 5}6 750 
Estados Unidos USS 1') 000 1 996 

Brasil Cr$ 20 400 000 4 100 760 
" " " 2 719 800 

Estados Un1dos USI 20 400 3 060 
Brasil Cri 25 200 000 5 75} 160 

" .. " } 855 }OO 
Estados Unidos USI 2~ 200 A 100 

Brasil Cr$ }O 000 000 7 64} 820 
" .. .. 5 158 000 

Estados Unidos USS 30 000 '5 276 
Brasil Cri }5 400 000 9 818 580 .. .. .. 6 718 000 

Estados Unidos usa 35 400 6 812 
Brasil Cra 42 000 000 14 655 860 

n " .. 10 0}9 600 
Estados Unidos usa 42 000 8 828 

Brasil Cri 50 400 000 16 707 260 
" .. .. 11 460 000 

Es tados Unidos_ usa ~Aº-Q 11._1&0 

Em cada exemplo, 
A primeira linha apresenta o imp8sto sabre a legislação brasileira atual 
A .egunda linha apresenta o iapesto •• função da legislaçÃo proposta 
A terceira linha apresenta o imp8sto norte-amerioano aprovado e. 1964 

~ s8bre a renda bruta 

2 
1 
8 
6 
4 

11 
12 

11 
16 
10 
1'3 
20 
1} 
l~ 

2} 
15 
16 
25 
17 
18 
28 
19 
19 
~5 
24 
21 
}} 
2} 

- - 23 -



TABELA V 

IIJW9P9 >tSQMAé%!+6'Y ~ HK9R+Y IA AIiíIII!!I AIt MAPU. A ~ 

~OÔSTQ E.W. ~ M§fiAP9 llQâ. S.UIBIOS m. ~ 
CASADOS - Rei!. DepepdenHs 

Contribuintes Pais Renda Bruta lape.to 

A 

I B 

C 

D 

E 

., 
~ 

H 

I 

• J 

OllSERTAClo. 

Brasil Cr$ } 600 000 27 600 
" .. n isento 

Estados Unidos usa 3 600 112 
Brasil Cr$ 6 000 000 189 060 .. .. n 76 800 

Estados Unidos usa 6 000 450 
Brasil Cr$ 10 200 000 982 860 

" .. n 41} 600 
Estados Unidos usa 10 200 1 152 

Brasil crS 15 000 000 2 140 110 
" .. .. 1 236 750 

Estados Unidos usa 15 000 1 5'32 
Brasil CrI 20 400 000 3 778 260 

" .. " 2 359 800 
Estados Unidos usa 204()0 2~60 

Brasil CrI 25 200 000 5 412 960 
M M " 3 461 400 

Estados Unidos usa 25 200 '3 964 
Brasil CrI }O 000 000 7 258 260 .. .. li 4 778 000 

Estados lJnidos usa '30 000 4 892 
Brasil CrI 35 400 000 9 387 660 

n .. lO 6 238 000 
Estados Unidos usa 35 400 6 380 

Braail Cr$ 42 000 000 13 895 3.0 .. ... .. 9 498 000 
Estados Unidos usa 42 000 8 348 

Brasil Cr$ 50 400 000 16 267 860 
" li li 10 896 000 

Estados Unido~_ usa 50 400 11 2jO 

Ea cada ex •• pl0, 
i pri.eira linha apr.senta o i.pesto .. tUDjÃO da 1.lis1aiÃo brasi1.ira atual 
A segunda linha apr.senta o iapasto •• tUD9ao da 1.lislat" proposta 
i terc.ira linha apr ••• nta o i.pasto nort.-aa.r1cano aproYa4o •• 1964 

~ .ebre a renda bruta 

1 
O 
3 
} 
1 
8 

10 
4 

11 
14 -

8 
10 
19 
12 
14 
21 
14 
16 
24 
16 
16 
26 
18 
18 

" 23 
20 

'2 22 
22 
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BS'.I.'UDO C()MI>ABA'fIYO DO INP8sro IB RENnl NO lIlASlL B !lOS IL UU. 
====~::.;.;;.- --- ----

IMP6sro PABl1!iei BASEADO NOS SlLlRIos'p'! ~ 

CA8AJ)()B - lia DePSl"mf;" 

TABELA VI --
Contribuintes País Renda Bruta Renda Líquida ImpOsto % sObre a 

renda bruta 

A 
Brasil Cr$ 3.600.000 Cri 2.412.000 104.400 3 

Estados Unidos usa 3,600 usa 2,040 329 9 

Brasil 6.000.000 4.300.000 369.860 6 B Estados Unidos 6,000 4.200 720 12 

Brasil 10.200.000 7.560.000 1.210.860 12 
C Estados Unidos 10.200 8,000 1,480 15 

Brasil 15.000.000 10.971.000 2.428.260 16 
D Es tados Unidos 15,000 10,800 2,138 14 

Brasil 20.400.000 15.102.000 4.100.760 20 
E Estados Unidos 20,400 15,200 3,284 16 

Brasil 25.200.000 18.774.000 5.753.160 23 
F Estados Unidos 25,200 19,000 4,415 18 

Brasil 30.000.000 22.496.000 7.643.820 25 
G Estados Unidos 30,000 22,800 5,672 19 

Brasil 35.400.000 26.596.000 9.818.580 28 
H Estados Unidos 35,400 27 ,200 7,280 21 

Brasil 42.000.000 34.900.000 14.655.860 35 I Estados Unidos 42,000 32,400 9,398 22 

Brasil 50.400.000 38.056.000 16.707.260 33 
J Estados Unidos 50,400 39,200 12,520 25 

OBSERVAÇZOI 1. Base: US$ 1,00 Cr$ 1.000 



--------------------~.=._-~~-~-,~-,-"~~_._,--_ .. ~----
ESTUDO C0MPABA1'IJO m IMPÔsro la ~ lW. BRASnllQlll-lm

IMPôsro IAM. 1965 BASEADO ~ S!WUOS 1& !2til. 

ÇASADQS - !&!!. DePOP&m1ie' 

.~!!! 

Contribuintes País Renda Bruta Renda Líquida ImpOsto 

A 
Brasil cra 3.600.000 cra 1.656.000 cra 66.600 

Estados Unidos uss 3,600 USs 840 100 
Brasil 6.000.000 3.300.000 189.060 B Eatados Unidoa 6.000 3,.000 500 

C 
!Sraal.l 10.200.000 5.800.000 982.1560 

Estados Unidoa 10,200 5,160 1,032 

D 
Brasil 15.000.000 10.215.000 2.140.110 

Estados Unidos 15,000 5,600 1,056 
Brasil 20.400.000 14.346.000 3.118.260 E Estados Unidos 20,400 14,000 2,960 

F Brasil 25.200.000 18.018.000 5.412.960 
Estados Unidos 25,200 11,800 4.049 

G Brasil 30.000.000 21.140.000 1.258.260 
Estados Unidos 30,000 21,600 5.260 

H 
Brasil 35.400.000 25.840.000 9.381.660 

Estados Unidos 35,400 26,000 6.830 

I Brasil 42.000.000 33.730.000 13.8915.,60 
Estados Unido. 42,000 '1,200 .g,302 

J B1'Uil 50.400.000 '7.~·OOO 16.267.860 
EIItados Unido. 50,400 38.000 11.950 

OBSERVACIo'l 1. Basel usS 1,00 • cra 1.000 

2. Percentagens arredondadas para a oasa seguinta. 

" sObre a 
renda bruta 

2 
3 

3 
8 

10 
10 

14 
12 

19 
15 
21 
18 

24 
18 

27 
19 

33 
21 

32 
24 
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PARTE I 

TAXAS DO IMPOSTO (PESSOAS FrSICAS) 

ANÁLISE 

LEGISLAÇÃO NORTE-AMERICANA 

Nos Estados Unidos, as taxas do impôsto de renda fo
ram mantidas em níveis relativamente altos, desde o tér
mino da Segunda Guerra Mundial até 1964, ano em que 
foi promulgada a Lei Orçamentária Federal 88-272, de 
22-2-1964. Um dos principais escopos desta lei foi redu
zir as taxas tributárias em duas etapas, ou seja, a primeira, 
sôbre as rendas de 1964, e, a segunda, sôbre as rendas de 
1965 em diante. 

Os resultados da redução em questão vêm demonstra
dos nas Tabelas I e 11, as quais apresentam as taxas esta
belecidas para os contribuintes solteiros e casados, respec
tivamente. As taxas referem-se aos ancs fiscais de 1963, 
1964 e 1965. 

Verifica-se pelas mencionadas tabelas a redução de 
30% na taxa inicial do impôsto de renda, isto é, 20%, em 
1963; 16%, em 1964; e 14%, em 1965 e anos subseqüen
tes. Além disso, houve também redução nas taxas inciden
tes sôbre rendas altas nas seguintes proporções: 91 %, em 
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1963; 77%, em 1964; e 70%, em 1965 e anos subseqüen
tes, - ou seja, pouco menos de 23%. Houve reduções 
correspondentes nas taxas intermediárias. 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

No Brasil houve importante revisão, de igual teor, 
pela Lei do Impôsto de Renda de 1964 (n.o 4.506, de 
30 de novembro de 1964). Entretanto, não objetivou es
sa lei alterar as taxas do impôsto; modificou apenas o sis
tema de descontos, de modo a que maior proporção do im
pôsto fôsse cobrada das pessoas físicas. Todavia, a elimi
nação da taxa cedular e do empréstimo compulsório trou
xe certa diminuição do impôsto e a simplificação adminis
trativa. 

Além disso, houve uma readaptação das categorias 
de rendas sujeitas à tributação para compensar os efeitos 
da inflação. Isso se fêz duplicando tôdas as categorias de 
rendas (ver Tabela 111) . 

As pessoas cujos débitos fiscais foram saldados pelo 
desconto do impôsto na fonte ficaram dispensadas da apre
sentação da declaração de renda. Eliminaram-se 
1 . 000. 000 aproximadamente de declarações através des
sa medida. 

Em setembro de 1965, propôs-se nova revisão da lei, 
destinada a causar efeito substancial sôbre as taxas do 
impôsto. Tal efeito vem demonstrado na Tabela 111, que 
contrapõe as taxas de 1964 às atuais e às propostas para 
1965. 

ESTUDO COMPARATIVO DAS TAXAS 

As taxas aplicáveis em 1965, nos dois sistemas, es
tão comparadas no Gráfico A, que mostra, ainda, a modi
ficação que se processaria, caso o anteprojeto de lei de se
tembro de 1965 viesse a ser aprovado. 
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As classes de rendas tributáveis, nos dois países, pro
gridem em proporções diferentes e não compreendem as 
mesmas faixas de rendas. No Brasil, por exemplo, as ren
das são classificadas em faixas de Cr$ 252.000, para o 
primeiro nível; Cr$ 630.000, para os quatro níveis se
guintes; progredindo desigualmente por faixas de Cr$ .. 
1.260.000, Cr$ 2.940.000, Cr$ 4.200.000, Cr$ 
6.300. 000 e Cr$ 8.400.000, para a penúltima classe. 

Nos Estados Unidos, essas classes obedecem a uma 
gradação diferente: ao nível das rendas baixas, há três fai
xas de $ 500; ao nível das rendas compreendidas entre 
$ 2.000 e $ 22.000 há faixas iguais de $ 2.000 cada uma; 
e até $ 50.000, as faixas são de $ 6.000 cada uma, exceto 
para a faixa compreendida entre $ 22.000 e $ 26.000, que 
é da ordem de $ 4.000. 

Outra diferença nas tabelas do impôsto é que, nos 
Estados Unidos, as taxas progridem em percentagens me
nores, assim: 1 %, para as três primeiras faixas e, daí por 
diante, em escalas de 1 %, 2 %, 3 % ou 4 % , ao passo que 
na progressão brasileira, a taxação é feita em escalas de 
2%,3% e 4%, nos níveis infericres; 5%, nos níveis in
termediários; e 6% e 8%, no nível superior .. 

A principal diferença existente en.tre as taxas bra
sileiras e norte-americanas - na vigente legislação -. 
refere-se aos contribuintes de baixa e alta renda. Na 
legislação norte-americana, a taxa do impôsto, para 1965, 
começa ao nível de 14%, enquanto no BraEiI, ela é da 
ordem de 3%. Nos níveis mais elevados as taxas brasi
leiras são quase 10% mais altas que as correspondentes 
norte-americanas, para as rendas cumpreendidas entre 
Cr$ 33. 600 . 000 e Cr$ 44. 000 . 000, e 5 % mais altas 
para as rendas até Cr$ 50. 000 . 000. 

Relativamente às rendas compreendidas entre 
Cr$ 7.500.000 e Cr$ 10.000.000, as taxas brasileiras 
são 7 % mais altas que as norte-americanas, entre $ 7 . 500 
e $ 10.000. 
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Com relação aos níveis inferiores, isto é, até 
Cr$ 4.000.000, as taxas norte-americanas são de 10 a 
14 % superiores às brasileiras. 

O diagrama do Gráfico A, compreendendo as faixas 
de renda entre Cr$ 10.000.000 e Cr$ 33.000.000, 
mostra que a escala das taxas é quase paralela, notan
do-se, todavia, que a lei brasileira impõe uma taxa ligei
ramente superior. 

As Tabelas IV e V contêm exemplos ilustrativos 
das diferenças de taxas para as várias classes e mostram o 
impôsto devido pelos casados, sem dependentes, e pelos 
casados, com dois dependentes. A primeira linha, em cada 
uma das pré-mencionadas tabelas, mostra o impôsto a 
ser pago em 1965, de acôrdo com a legislação atual, e a 
respectiva percentagem calculada sôbre a renda bruta. A 
segunda linha mostra a diferença que ocorreria, caso o 
anteprojeto de lei brasileira, proposto em setembro de 
1965, tivesse sido aprovado. A terceira linha correspon
de às taxas norte-americanas. 

Releva acentuar que nos exemplos de que se trata, 
aos contribuintes foram concedidos todos os descontos le
galmente permitidos. As Tabelas IV e V revelam também 
que é maior a percentagem da renda tributada nos Es
tados Unidos, quanto aos contribuintes com renda 
até $ 10.000, do que no Brasil, para os que têm até 
Cr$ 10.200.000. Mostram, ainda, aquelas tabelas que, 
ultrapassado êsse nível, a lei brasileira exige maior per
centagem. 

A diferença entre a legislação atual e a proposta em 
1965 seria substancial em todos os níveis de renda, uma 
vez que a percentagem do impôsto cairia de 50%, (2% 
para 1 % da renda) no nível mais baixo, para quase 33 % , 
no nível mais elevado (33% da renda para 22%). Da 
modificação proposta resultaria percentagem quase idên
tica, para os contribuintes com renda superior a Cr$ .... 
20.000.000, como occrre nos Estados Unidos com os 
que têm salários entre $ 20.000 e $ 50.000. 
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ESTUDO COMPARATIVO DO ÔNUS 
FISCAL DE 1964 

O impôsto de renda recolhido por brasileiros e nor
te-americanos, em 1965, sôbre os salários de 1964, consta 
das Tabelas VI e VII para os casados, sem dependentes, 
e os casados, com dois dependentes, respectivamente. Os 
contribuintes norte-americanos recolheram bem meno~, 
do que em 1964, sôbre os salários de 1963, devido à apli
cação da primeira etapa de redução no impôsto aprovada 
em 1964. Como já foi assinalado, a segunda etapa será 
aplicada aos rendimentos de 1965, e representa decrés
cimo substancial relativamente às rendas de 1963 (redu
ção de 20% para 14%, no nível inicial, e de 91 % para 
70%, no nível mais elevado). 

No Brasil, a redução do impôstosôbre as rendas de 
1964 obedeceu ao mesmo critério, como explicada, em re
lação às rendas de 1965, isto é, de uma taxa inicial baixa, 
de 3%, para uma taxa de 65%, no nível mais elevado. 
Por conseguinte, os contribuintes norte-americanos de pe
quena renda recolheram de impostos maior percentagem 
do que os brasileiros em idêntica situação. Por outro lado, 
nas categorias de renda média e elevada, os contribuintes 
brasileiros recolheram maior percentagem. 

SUMÁRIO DO ESTUDO COMPARATIVO 
DE PERCENTUAIS 

A legislação norte-americana, promulgada em 1964, 
propiciou considerável redução em relação às taxas de 
1963, aplicáveis em duas etapas: a primeira sôbre cs ren
dimentos de 1964 e, a segunda, sôbre os de 1965. Tal 
redução afetou a percentagem do impôsto em tôdas as 
classes de renda. 

A revisão do impôsto de renda brasileiro, determi
nada na Lei 4.506, de 30-11-64, não trouxe maiores mo
dificações nas taxas, entretanto, o anteprojeto de lei de 
setembro de 1965 previa redução considerável nas mes
mas taxas, comparável às determinadas nos Estados Uni-
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dos, em 1964. Além disso, a reclassificação das faixas 
isentaria do impôsto as pessoas de baixa renda. 

Comparativamente, os contribuintes norte-america
nos recolhem em impôsto percentagem maior no nível de 
baixa renda. Um casal nerte-americano, por exemplo, com 
uma renda de $ 3. 600 em 1965, pagará 8 % de sua renda 
bruta, ou seja, $ 296, enquanto um casal brasileiro com 
renda anual de Cr$ 3. 600 . 000, pagará Cr$ .80.820, 
isto é, um pouco mais de 2 % da sua renda. Se a legis
lação proposta, no Brasil, fôsse aprovada, o impôsto seria 
da ordem de Cr$ 43. 840, vale dizer, pouco mais de 1 % . 

Ao nível da taxa brasileira mais elevada - 65 % 
- um contribuinte com renda de Cr$ 50. 000 . 000, em 
1965, recclheria 33% da sua renda, contra 23% de um 
contribuinte norte-americano com renda de $ 50. 000 . 
De acôrdo com o referido anteprojeto brasileiro as per
centagens seriam idênticas, isto é, 23 %. 

No Gráfico C, compara-se a percentagem da renda 
bruta ajustada, paga em impostos no Brasil e nos Estados 
Unidos, de acôrdo com as taxas vigorantes em 1965, com 
os resultados que produziriam as novas taxas propostas 
para o Brasil. 

(Ver estudo comparativo, entre o número de contri
buintes e a distribuição das obrigações fiscais, por classes 
de rendas, na Parte 11.) 
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M!!]! TRIlro'f.(VEL E.Q! N1VBIs 

APllOXIM1DOS ~!!!M. ~ 

ESTADOS UNIDOS ( 2 ) 
(1962) 

Nível aproxi_do de renda bruta Declara9ões 
( I 1.000 ) Número 

Abaixo de 600 ••••••••••••• 4,002,04} 
$600 abaixo de Sl,OOO · ........ },001~512 
11,000 .. " 11,500 },95},747 ......... 
11,500 n " 12,000 },}1},266 ......... 
12,000 " " 12.500 },292,7l8 · ........ 
12,500 " " I},OOO },266,170 · ........ 
I},OOO .. " 1},500 },}49,192 · ........ 
B,500 .. " 14,000 },2}9,140 · ........ 
14,000 .. " 14,500 },159,556 · ........ 
14,500 .. " 15,000 3,121,298 · ........ 
15,000 .. " 16,000 6,157,541 · ........ 
16,000 " " 17,000 5,}73,806 · ........ 
17,000 • " 18,000 4,};2,207 ......... 
18,000 .. " 19,000 ;,2ü,914 · ........ 
19,000 • " 110,000 2,404,470 · ....... 
110,000 .. li IU,OOO 1,798,}71 · ....... 
IU,OOO • " 112,000 ........ 1,248,}76 
112,000 .. ti 11},OOO ........ 857,5}0 
11},000 .. " 114,000 · ....... 594,214 
114,000 " " 115,000 ........ 441,639 

115,000 .. n 120,000 ........ 1,047,768 
120,000 • " 125,000 ........ 405,854 
125,000 .. " 150,000 · ....... 5}7,511 
150,000 " " 1100,000 ....... 121,552 
1100,000" " 1150,000 ....... 15,781 (3) 

1150,000" " 1200,000 ....... 5,0'0 

m 
$200,000· " S500,000 ....... 5,167 
1500,000" " SI,OOo,OOO ..... 821 
11,000,000 ou mais •••••••• 11 •• }55 

, o t & 1 .$ •••••••••••••• 62,712!~86 

(1) Inc1~i 12 620.023 declara9ões não tributáveis 

IlIp&sto cf. s&bre 

cf. de Renda o total 

6.4 - -
4.8 42,}79 0,1 
6.} 20},759 0,5 
5.} }01,728 0,7 
5.} 445,048 1,0 

5.2 619,001 1.4 
5.} 826,100 1.8 
5.2 995,71} 2.2 
5.0 1,181,229 2.6 
5.0 1,}69,120 }.O 

9.8 },}1l,60} 7.4 
8.6 },607,868 8.0 
6.9 },599,628 8.0 
5.2 },283.692 7.; 
}.8 2,892,;6; 6.4 

2.9 2,498,655 5.6 
2.0 1,996,485 4.4 
1.4 1,554.72; ;.5 
0.9 1,206,799 2.7 
0.7 991,070 2.2 

1.7 2,970,82; 6.6 
0.6 1,716,65; ;.8 
0.9 4,;08,594 9.6 
0.2 2,684,994 6.0 

748,068 1.7 

;61,066 0.8 
6;1,123 1.4 
242,861 0.5 
310,895 0.7 

100.0 44,902,840 100.0 

(2) Dad08 tirados de V.S. Statistics of Income (Estatísticas de Rendas Norte~ 
aae ri can&s ) 

(}) Interior a O,~ 



,_ .... __________ ,, __ ................. """'_.....,~ ... ~~ •. ....".' .. ,,~cl.."'<o .................. ...., .. ~_,._.... .~~ ......... """"_"'*""~ 

~l! 

Renda por faixa 

O a 504 
505 a 6~0 

631 a 945 
946 a 1.260 

1.261 a 1.575 
1.576 a 1.890 
1.891 a 2.520 
2.521 a 3.150 
3.151 a 3.780 
3.781 a 5.250 
5.251 a 7.350 
7.351 a 9.450 
9.451 a 12.600 

12.601 a 16.800 
Aoima de 16.801 

ATO FISCAL RI ~ 

mml!\lI.~ 

Taxa de Impesto 
Peroentual 

isento 

3 
5 
8 

12 
16 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
51 
57 
65 

Número de Deolarações (Pessoas Físicas) 
IDtr~es 1.344.717 
Isentas 963.705 
Lançadas 380 982 

Número de 
Deolarações 

66.176 
128.598 

67.505 
4~.~44 

24.1~0 

19.639 
10.152 

5.863 
6.939 
2.507 
2.979 
1.599 

828 
723 

380.992 

•• de deolarações de pes.oas jurídioas 480.139 ~72.678 isentd.) 
Arrecadação total 200 bilhoe. . 

pEl(EIlTAgm·I 1». ARR~ADAçXO .f.QI mIXAS 

Bl~ - PESSOAS FíSICAS - BRASIL 

Percentagem da Arrecadação por Faixa 
Arrecadação 

11 

20,5 
14 
9 
8 

7 
6 

; 5 
2,5 
2 
3,5 
3 
4 

-L.í. 
100,0 

Arreoadação total 
Ano Fiscal - 1964 

(crS 1.000.000) 

6.138 
11.439 

7.912 
5.022 
4.464 
3.916 
3.348 
2.790 
1.395 
1,.1~6 

1.953 
1.674 
2.212 
2.511 

55.910 

( Pago apó. lançamento 55.910.000 
Desconto na fonte 234.103.700 



PERCENT. 

DISTRIBUIÇlo DA TAXA DE RENDA 
OBRIGACAO POR CLASSES DE CONTRJ8UINTfS 

BRASIL - ESTADOS UNIDOS 
CLASSE DE CONTRIBUINTE - RENDA BRUTA 

Gró!lco O 

SO ___________________________________________________________ r~--~ 

45 __ [[,O] fMill 

40 __ ~E.UNIDOS 

35 ~ 

30 

25 

20 ______ 
1 

15 O ____________ ~ 

o 
RENDA BAIXA 

De O a S 5.000 

De O a c.a 5.000.000 

RENDA MÉDIA 

De 8 5.000 " 8 10.000 

De Cra 5.000. 000 li Cr$ 10.000.000 

RENDA ALTA 

Acima de 810.000 

Acima de Cr$ 10.000.000 EB 



PARTE II 

NúMERO DE CONTRIBUINTES E DISTRIBUICÃO 
DAS OBRIGAçÕES FISCAIS • 

ANÁLISE 

A Tabela VIII mostra o púmero de contribuintes 
norte-americanos por classes de renda, com o correspon
dente volume e percentagem de contribuição de cada 
classe, para arrecadação total. Êsses dadçs totalizam 
62 . 712 . 386 declarações, das quais 12.620.023 isentas, 
e~tas apresentadas com o objetivo de assegurar a devolu
ção do impôs to descontado na fonte. 

Nos Estados Unidos, os contribuintes são agrupados, 
para fins estatísticos, em três cla~ses de renda, a saber: 

Renda baixa inferior a $ 5.000; 
Renda média - de $ 5.000 a $ 10.000; 
Renda alta - superior a $ 10.000. 

Se aplicarmos tal classificação acs dados da Tabela 
VIII, teremos o seguinte demonstrativo: 

RENDA DE 1962 

Declarações 
Impôsto % si 

Classes de Renda arrecadado em total 
Número % milhares de $ 

Inferior a $ 5.000 34.120.459 54 5.984.677.000 13 
De $ 5.000 a $ 10.000 21.511.983 35 16.695.354.000 37 
Superior a $ 10.00e 7.079.989 11 22.222.809.000 50 

TOTAL ......... 62.712.4'31 100 44.902.840.000 100 

Vê-se, portanto, que em 1962, nos Estados Unidos, 
54% dos contribuintes com renda baixa pagavam 13% 
do impôsto de renda; os classificados no nível de renda 
alta, ou seja, 11 %, contribuíram com 50% da arrecada
ção; e os de renda média, constituídos de 35% dos c'::m
tribuintes, pagavam 37% do total arrecadado. 
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A Tabela IX mostra os dados comparativos dos 
contribuintes brasileiros, com base nas rendas de 1963. 
Entretanto, existem algumas diferenças entre as duas ta
belas. A primeira de~sas diferenças. e aliás bastante sig
nificativa, é que o impôsto de Cr$ 55.910.000, cons
tante da Tabela IX, não foi arrecadado de 381.012 
contribuintes, e sim o impôsto lançado sôbre as declara
ções apresentadas. Cr$ 234.103.700 foram desconta
dos na fonte sôbre salárbs, dividendos, juros, locação de 
imóveis etc. Infelizmente, parece que não há maneira de 
vincular esta arrecadação às declarações corresponden
tes, quer individualmente, quer por classes de renda. 
Tem-se entendido que uma porção substancial do impôs
te descontado nas fontes corresponde aos salários que 
por sua vez, dão lugar a maior número de declarações 
isentas (963. 705). É verdade também que outra por
ção corresponde aos dividendos e cutros rendimentos pa
gos ou creditados aos contribuintes de média e alta ren
da. Pode-se argumentar, portanto, que a renda é vinculá
vel, em têrmos de taxa, nas mesmas prcporções per
centuais dos rendimentos incluídos nas declarações tri
butadas. 

Se o impôsto descontado nas fontes fôr desprezado, 
sob o fundamento de que esta medida não fi'Jdificaria a 
distribuição percentual do total arrecadad:>, pode-se pre
parar uma tabela comparativa mediante o grupamento 
dos contribuintes, como a seguir: 

CLASSE DE RENDA 

(Cr$ 1. 000) 

Renda baixa - zero a 945 
Renda média - de 946 a 3.150 
Renda alta - superior a 3. 151 

Sugere-se esta classificação, com base na opinião de 
alguns funcionários categorizados do impôsto de renda. 
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Justifica-se o critério, porque em 1963, uma pessoa de 
renda baixa era a que auferia três vêzes 0' salário-mínimo 
anual; de renda média, aquela cuja renda não corres
pondia a mais de doze vêzes o salário-mínimo anual; e a 
de renda alta a que tinha uma renda anual superior ao 
nível anterior. Em 1963, o salário-mínimo anual era de 
Cr$ 252.000 (Cr$ 21. 000 por mês). 

Se a classificação tomasse como base comparativa 
Cr$ 1.000 por $ 1.00, o grupo de renda baixa se dis
tribuiria por 9 das 14 classes de renda e, obviamente, 
produziria um resultado desequilibrado; além do mais, essa 
taxa seria irreal para 1963, razão por que, a excluímos 
da avaliação. 

Em suma, a melhor análise comparativa da Tabe
la IX seria a seguinte: 

RENDA DE 1963 

Declarações 
Impôsto % sôbre 

Classes de Renda arrecadado o total 
Número % 

Inferior a Cr$ 945.000 .. 194.744 51 17.577 31,5 
De Cr$ 945.000 a Cr$ 

3.150.000 ............ 164.800 43 24.662 44 
Superior a Cr$ 3.150.000 21.438 6 13.671 24,5 

TOTAL ............ 380.982 100% 55.910 100% 

A estatística acima, concernente ao número e à per
centagem de contribuintes das diversas classes de renda, 
deve ser aceita com a ressalva de que se relacbna com 
o número de' declarações lançadas. Quer isto dizer 
que milhares de contribuintes saldaram seu débito 
fiscal através de desconto do impôsto nas fontes e foram 
dispensados da obrigatoriedade de fazer declarações. 
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Com base nos dados constantes das Tabelas VIII 
e IX, torna-se evidente que, nos Estados Unidos, 13% 
do impôsto de renda, arrecadado em 1962, provieram de 
contribuintes com renda baixa (menos de $ 5.000, por 
ano), enquanto que, no Brasil, a mesma classe de con
tribuintes (menos de Cr$ 945. 000, por ano) represen
ta 31,5% dr., impôsto arrecadado em 1963. 

As classes de renda média, no Brasil e nos Estados 
Unidos, assemelham-se mais estreitamente, pois que no 
Brasil esta classe pagou 44 % do impôsto lançado em 
1963, enquanto que nos Estados Unidos, em 1962, a 
mesma classe representou 37% da receita total. 

A classe de renda alta pagou 24,5% do impôsto 
lançado no Brasil, em 1963, e nos Estados Unidos, 
a mesma classe pagou 50% do impôsto arrecadado 
em 1962. 

Nas estatísticas brasileiras, o número de contribuin
tes de renda alta é irrealisticamente baixo, de acôrdo com 
os sinais exteriores de riqueza. Vejamos, por exemplo, 
nas três últimas classes de renda, o número de contri
buintes. 

Classes de Renda 
Cr$1.000 

De 9.451 a 12.600 ......... . 
De 12.601 a 16.800 ......... . 
Acima de 16.801 .............. . 

TOTAL ... 

N.Ode 
contribuintes 

1.599 
828 
723 

3.150 

É possível que êsse número de contribuintes esteja 
em consonância com o de pessoas sujeitas ao impôsto 
nos têrmos da lei; mas se assim fôr, os contribuintes de 
rendas alta e média estarão subestimando suas receitas e, 
conseqüentemente, não foram arrolados conveniente
mente, isto é, nas suas verdadeiras classes de renda. Esta 
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conclusão está apoiada no fato de que num sistema de 
taxas gradativas, como é o brasileiro, tal qual o sistema 
norte-americano, deveria haver maior contribuição dos 
contribuintes de renda média e um aumento substancial 
dos de renda alta. 

Outra possibilidade é a de que há sonegação em alto 
grau. Em qualquer dos casos, é permitido supor que o 
número de contribuintes pode ser aumentado através de 
um programa razoàvelmente severo de fiscalização e de
vassa dos sonegadores. Quando isto fôr feito, o agrupa
mento estatístico das classes de renda não divergirá dos 
moldes norte-americanos. 

Releva observar, igualmente, que se a revisão tribu
tária proposta fôr aprovada. e não houver um esfôrço 
correspondente, com vistas ao exato cumprimento das 
obrigações fiscais, os resultados serão desastrosos, quer 
do ponto de vista comparativo, quer em função da receita 
que deixará de ser arrecadada. 

Conforme já acentuamos, o Anteprojeto de Reforma 
reduz sensivelmente as taxas do impôsto para tôdas as 
classes de contribuintes (ver Tabela IH). Êle reduz tam
bém o número de contribuintes de baixa renda, através 
do aumento do mínimo tributável. Por conseguinte, não 
é possível pensar em aumento de receita sem um plano 
para contrabalançar tais resultados, por meio do aperfei
çoamento da administração fiscal e do aumento do nú
mero de contribuintes de média e alta renda. Essa provi
dência é igualmente necessária como medida de eqüidade 
com os assalariados, que cumprem suas obrigações fiscais 
através do sistema de arrecadação nas fontes. 
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PARTE III 

IMPOSTO SOBRE AS PESSOAS JURíDICAS 

As diferentes manelras de tributar as entidades 
(pessoas jurídicas, sociedades em nome coletivo, firmaI'»' 
individuais), usadas nos Estados Unidos e no Brasil, di .. 
fic'ultam, sobremaneira, uma comparação interessante sô
bre a incidência do impôsto. Ademais, ainda carece de 
melhor interpretação a nova lei brasileira, sob o n.o'4:506, 
de 30-11-1964. Entretanto, é pt)ssível estabelecer algu~ 
mas comparações de caráter geral e assinalar os fatôres 
e as condições responsáveis pelas diferenças notadas no 
tratamento fiscal dispensado pelos dois países. 

TAXAS DO IMPÔSTO 

As taxas do impôsto, no Brasil e nos Estados Uni
dos, diferem consideràvelmente, quanto às pessoas jUJ;"í:
dicas de maior porte, isto é, as norte-americanas com 
renda superior a $ 25. 000 e as similares brasileiras. De
corre essa diferença do fato de que, no Brasil, o impôsto 
das pessoas jurídicas é da ordem invariável de 28%, ao 
passo que nos Estados Unidos elas estão sujeitas ao im
pôsto fixo de 22 %, acrescido de uma sobretaxa de 26%, 
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quando a renda tributável é superior a $ 25.000. Quer 
isto dizer que uma pessoa jurídica de grande porte está 
sujeita, nos Estados Unidos, a uma taxa conjugada de 
46%. Esta taxa, que é nova nos Estados Unidos, incide 
apenas na renda de 1965. As taxas em vigor, anterior
mente, foram reduzidas em duas etapas, por lei de 1964 
como a seguir: 

Taxas do impôsto 1963 1964 1965 

Sôbre tôda a renda (impôsto fixo) 30% 22% 22% 
Sôbre a renda superior a $ 25.000 

(sobretaxa) .............. 22% 28% 26% 

Nas pessoas jurídicas de pequeno porte, quer dizer, 
com renda da ordem de $ 25. 000 ou menos, nos Esta
dos Unidos e similares no Brasil, as taxas do impôsto são 
de 22% e 28%, respectivamente. Todavia, a nova legis
lação brasileira dispõe que as pessoas jurídicas que man
tiverem seus preços atuais, para contrôle da inflação, se
rão tributadas com apenas 23 % . 

Os exemplos a seguir servem para ilustrar a apli
cação das taxas cedulares nos Estados Unidos e também 
para comparar os. efeitos das diferenças de taxas. 

ESTADOS UNIDOS 

Pessoas Jurídicas Individuais 

Taxas do impôsto 1963 1964 1965 

Sôbre tôda a renda (impôsto fixo) 30 % 22 % 22% 
Sôbre a renda superior a $ 25.000 

(sobretaxa) .............. 22% 28% 26% 

Exemplos de cálculos (renda de 1965) 

I Emprêsa A, com renda de $ 20. 000 . 
Impôsto = 22% sôbre $ 20.000 ou $ 4.400 
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n Emprêsa B, com renda de $ 100. 000 
Impôsto = 22% sôbre $ 100.000 ou $ 22.000, 
mais 26% sôbre $ 75.000 ou $ 19.500, 'ou 
seja, impôsto total de $ 41.500. 

BRASIL 

Pessoas Jurídicas 

Taxas do impôsto 1964 1965 1966 
Sôbre tôda a renda .............. 28% 28% 28% 

ou 23% 
(se a emprêsa mantiver os preços estáveis) 

Exemplo: 1965 sôbre a renda de 1964 

I Emprêsa A, com renda tributável de Cr$ 
20.000.000 
impôs.to = 28% sôbre Cr$ 20.000.000 ou Cr$ 
5.600.000 

II - Emprêsa B, com renda de Cr$ 100.000.000 
Impôsto = 28% sôbre Cr$ 100.000. 000 ou 
Cr$ 28.000.000 

Arrecadação do impôsto das pessoas jurídicas 

Com relação ao impôsto sôbre as pessoas jurídicas, 
eis a comparação da receita entre os dois países: 

BRASIL 

Receita do Impôsto de Renda, em 1964 
(Bilhões de cruzeiros e bilhões de dólares) 

Total Pesscas Pessoas 
Jurídicas Físicas 

480 355 125 
ESTADOS UNIDOS 

% das 
P. Jur. 

s/o total 
74 
33.3 71.2 23.7 47.5 
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Ressalta dêste demonstrativo que, no Brasil, apesar 
de suas taxas serem inferiores às dos Estados Unidos, o 

impôsto pago pelas pessoas jurídicas concorre para a re
ceita com mais do dôbro da tributação das pessoas físicas. 
Como explicado adiante, o impôsto sôbre o comércio, no 
Brasil, é cc brado das pessoas jurídicas. Sob a legislação 
norte-americana, uma porção substancial do impôsto das 
pessoas jurídicas, no Brasil, seria cobrada das pessoas 
físicas. 

Importa dizer que o Brasil depende mais do impôsto 
sôbre as pessoas jurídicas do que daquele que recái sôbre 
as pessoas físicas, enquanto os Estados Unidos dependem 
de ambos igualmente. É possível também, que a maior 
dependência verificada no Brasil decorra, em parte, da 
dificuldade estatística de se separar as emprêsas indivi
duais das demais emprêsas e, outrossim, da necessidade 
administrativa de se aumentar a receita dos impostos das 
pess-oas físicas. 

DIFERENÇAS CONCEITUAIS E JURÍDICAS 

A aplicação simultânea do impôsto sôbre as pessoas 
físicas· e sôbre as pessoas jurídicas diverge bastante, nos 
Estados Unidos e no Brasil. Naquele país, as dispcsições 
fiscais referentes às pessoas jurídicas aplicam-se unica
mente às entidades com características típicas da forma 
c-orporativa, como continuidade, gerência e domínio dis
tintos, responsabilidade limitada dos proprietários e 
transferência livre de juros. Por conseguinte, com algu
mas exceções específicas, as emprêsas individuais e as cole
tivas não podem ser tributadas como pessoas jurídicas 
nos Estados Unidos. Assim, os rendimentos dêsses contri
buintes são incluídos nas respectivas declarações indivi
duais, ficando sujeitos à tributação referente às pessoas 
físicas. 

No Brasil, a regra é considerar as emprêsas indi
viduais . e as coletivas como pessoas jurídicas exigindo-se
lhes o pagamento em separado. Os lucros dessas eniprêsas 
são incluídos na renda dos respectivos beneficiados para 
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os efeitos do impôsto progressivo. Somente os lucros dis
tribuídos são incluídos nas declarações individuais. I 

Êste tratamento fiscal permite ao contribuinte bra
sileiro da faixa de renda mais alta obter que sua quota de 
lucros seja distribuída em anos diferentes, de modo a mi
nimizar seu impôsto. Nos Estados Unidos isto não é pos
sível, porque os lucros são tributados no ano em que são 
produzidos, quer sejB:m distribuídos ou não. 

Existe uma anomalia na lei brasileira: o titular de 
uma emprêsa cujo volume de negócios monte a Cr$ .... 
5 . 000 . 000 não paga impôsto porque está dispensado de 
apresentar declaração de pessoa jurídica, já que sua ren
da é inferior ao limite estabelecido. Nos Estados Unidos, 
tal negociante, se solteiro, pagaria de 8 a 12% de impôsto. 
Êste expediente é também permitido aos sócios de em
prêsas coletivas que aufiram lucros ainda não distribuí
dos, iguais ou inferiores a Cr$ 5. 000 . 000. 

Desconhece-~e quanto esta brecha na legislação é 
explorada pelos contribuintes. Parece-nos, entretanto, que 
ela equilibra o encargo tributário entre os Estados Unidos 
e o Brasil. Além disso, resulta em injustiça para o contri
buinte brasileiro, sujeito ao desconto do impôsto nas fon
tes ~ôbre rendimentos menores. 

No tocante à tributação de dividendos, há impor
tante diferença entre os dois países: os dividendos pagos 
ou creditados por entidades brasileiras estão sujeitos ao 
impôsto adicional de 7%, enquanto nos Estados. Unidas 
não há impôsto adicional. 

Os métodos de computação de lucros, para os fins 
do impôsto, de modo, geral, são análogos nos dois países. 

RESUMO 

Os Estados Unidos tributam as pessoas jurídicas 
com renda superior a $ 25.000 anuais mais pesadamente 
que o Brasil, no tocante àquelas com renda acima de 
Cr$ 25.000.000 - 46% contra 28%. 
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No Brasil, o impôsto de renda das pessoas jurídicas 
com menos de Cr$ 25.000.000 é ligeiramente superior 
ao que é cobrado ll'~s Estados Unidos de pessoas jurídica::
com menos de $ 25.000, 28% ou 23%, contra 22%. 

Emprêsas individuais e coletivas com Cr$ ..... . 
5 . 000 . 000 por ano não pagam impôsto no Brasil e gozam 
de situação privilegiada em comparação com os assala
riados. Nos Estados Unidos, tais pessoas pagariam o im
pôsto à razão de 14% a 25% da renda tributável e goza
riam tratamento fiscal semelhante ao das que vivem de 
salário. 

No Brasil, a percentagem do impôsto das pessoas 
jurídicas em relação ao total da receita é superior à dos Es
tados Unidos: 74% contra 33% . Não quer isto dizer que 
a percentagem da receita seja demasiado alta. Pelo con
trário, pode ser que a receita esperada das pessoas físicas 
seja inferior ao seu potencial, impondo-se, por isso, refor
mas administrativas. 

Há diferença no conceito reservado às pessoas jurí
dicas, emprêsas coletivas e emprêsas individuais na legis
lação dos dois países. As diferenças apontadas no presente 
trabalho servem de ilustração e não para insinuar sua 
eliminação. 
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TABELA X COMPARAÇÃO DO ENCARGO FISCAL (1960) 

B R A S I L ESTADOS UNIDOS 

E S P E C I F I C A ç ~ E S 
~CrS % da Renda pessoal US S % da Renda pessoal 

Milhões Total Bilhões Total 

Renda pessoal 

Declarada 300 17 317 80 

Não declarada 1.493 83 B4 20 
-- -- --

Total 1.793 100 401 100 

ia = Impôsto % Impôsto 
o = 

Renda Total Benda Total 

Impostos pagos 

Impôsto de renda 30 2 39 10 

Outros impostos federais 203 11 39 10 

Impostos locais 140 8 39 10 -- -- --
Total 373 21 117 30 

Impostos pagos por pessoas sujei-
tas à declaração de renda 

Impôsto de renda 30 2 39 10 

Outros impostos federais 35 2 31 8 

Impostos locais 23 1 31 8 -- -- --
Total 88 5 101 26 

Impostos pagos por pessoas não su-
je1;as à declaração de renda 

Outros impostos federais 168 9 8 2 

Impostos locais 117 7 8 2 -- -- --Total 285 16 16 4 



PARTE IV 

ôNUS FISCAL TOTAL - FEDERAL, ESTADUAL 
E MUNICIPAL 

ANÁLISE 

Para uma visão global da carga tributária, deve-se 
considerar, além do impôsto de renda, cs impostos fede
rais, estaduais e municipais. A tabela X relaciona êsses 
três componentes da carga tributária com a renda dos 
indivíduos e com a da generalidade dos contribuintes do 
impôsto de renda. 

A tabela em aprêço compara a renda individual to
tal nos dois países, a declarada pelas pessoas físicas, e a 
percebida pelos não-declarantes do impôsto de renda. Os 
impostos totais (renda e outros impostos federais, esta
duais e municipais) são apresentados a seguir e compa
rados com cs ônus fiscais estimados. A mesma comparação 
vem a seguir, com relação aos declarantes e não-decla
rantes do impôsto de renda. 

ESTUDO COMPARATIVO DO ÔNUS FISCAL TOTAL 

A carga tributária de quantos percebem rendimen
tos (ver tabela) é cêrca de 50% maior, nos Estadcs Uni
dos (30% da renda pessoal total), do que no Brasil 
( 21 % ). Essa diferença é devida quase inteiramente ao 
fato de que impôsto de renda federal norte-americano re
presenta 10% da renda pessoal total, ao passo que no 

93 



I 
I 
J 
t 
:j 
J 

I 
1 

1 

Brasil representa 2%. Todavia ela é ligeiramente com
pensada pelos outros impostos federais (principalmente 
o de consumo, no Brasil, e o das pessoas jurídicas, nos Es
tados Unidos), pois estão 1 ponto acima, no Brasil (11 
contra 10). Isto, por sua vez, é supercompensado pelo 
fato de que os impostos estaduais e municipais, nos Es
tados Unidos, estão dois pontos acima (10 contra 8). 

Com referência às declarações das pessoas físicas, 
destacam-se os seguintes fatos: primeiro, da renda pes
soal total norte-americana mais de 80% são declarados, 
enquanto, no Brasil, é de apenas 17% a cifra correspon
dente; segundo, os declarantes norte-americanos represen
tam 85% dos que percebem rendimentos (75 sôbre 90 
milhões), ao passo que no Brasil representam apenas 5 % 
(1 sôbre 20 milhões); terceiro, o número relativamente 
pequeno de declarantes no Brasil arca com um ônus fis
cal, total, quase igual ao de um grupo muito mais nume
roso nos Estados Unidos (30% da renda individual no 
Brasil, contra 32% nos Estados Unidos). 

Examinando-se os componentes da carga tributária das 
declarantes do impôsto de renda, verifica-se que o ônus 
do impôsto federal é um pr.uco inferior no Brasil (10 con
tra 12); que o ônus de outros impostos federais é um 
pouco superior (12 contra 10), devido, em grande parte, 
ao fato de ser o impôsto de consumo relativamente mais 
alto no Brasil; e que o ônus fiscal estadual e municipal é 
um pouco menor no Brasil (8 contra 10), em face de se
rem mais pesados os impostos de renda estaduais nos 
Estados Unidos. 

Não é prr.pósito dêste estudo comentar exaustiva
mente as razões do quadro exposto nesta tabela. Não obs
tante, dois fatôres mereceriam menção. Primeiro, parece 
haver certa confirmação da relativa subadministração do 
impôsto de renda no Brasil no fato de ser diminuto o nú
mero de declarantes do impôsto de renda (5 % dos que 
percebem rendimento) e baixa a percentagem (17 % do 
total da renda individual declarada). Segundo, o número 
diminuto de contribuintes e o papel relativamente insig-
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nificante do impôstc de renda em relação à população to
tal é uma indicação do subdesenvolvimento do Brasil. 
Vale a pena observar que um outro estudo feito pela 
Agência Internacional de Desenvolvimento, intitulado 
Finanças Públicas Brasileiras - Fatos Básicos - 1956-
1966, faz o seguinte comentário: 

"1. Os impostos e taxas totais arrecadados no 
Brasil (federais, estaduais e municipais) 
subiram de 14,7% do Produto Nacional 
Bruto, em 1947, para 22,9% em 1959; 
desceram a 19-20% do PNB nos últimos 
anos, devido, em grande parte, ao fato de 
o sistema não se ter ajustado ao ritmo da 
inflação durante êsse período. 

2 . O ônus fiscal no Brasil em 1960, como 
vem observado acima, é superior ao dos 
países subdesenvolvidos, tais como Costa 
Rica (14,8%), Equador (14,5%) e Co
lômbia (11,3%) mas é bastante inferior 
ao dos países desenvolvidos: Noruega 
(31,4%), Suécia (31,3%), Holanda 
(30,3%), Itália (28,8% ), Grã-Bretanha 
(28,2%), Estados Unidos (27,7%), Ca
nadá (24,2%), Bélgica (24,2%), e Aus
trália (23,1 % ) ." 

Conclusão lógica desta análise: são duas as prin
cipais necessidades brasileiras - maior desenvolvimento 
econômico e aperfeiçoamento da administração fiscal. 

NOTAS SÔBRE A ELABORAÇÃO DA TABELA X 

O métcdo e os pressupostos relacionados a seguir 
foram usados na elaboração da Tabela. O ano de 1960 
foi escolhido por ser o último sôbre o qual existem dados 
estatísticos oficiais completos de grande valia para os 
cálculos exigidos. 
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Para efeito de demonstração do ônus fiscal total 
as receitas tributárias são expressas como percentagem da 
renda pessoal total. A renda pessoal total deriva-se do 
produto nacional bruto, com a exclusão da renda das pes
soas jurídicas e as importâncias de transferência do go
vêrno e das emprêsas. Inclui a renda de trabalhadore~, 
firmas individuais, propriedade rural ou profissão, alu
guéis, dividendos e juros. Inclui ainda as receitas indi
viduais de pensões e benefícios similares. 

A Divisão do Impô~to de Renda no Brasil divulgou 
em 1960 a renda e o impôsto bruto de 374. 000 pessoas 
físicas que entregaram declarações com o cálculo do im
pôsto adicional. Mais de 463. 000 outros contribuintes 
declararam sem o impôsto adicional. 

As pessoas jurídicas individuais são incluídas pela 
Divisão do Impôsto de Renda na categoria de pessoas ju
rídicas, que engloba ainda as emprêsas de vários tipos e 
as sociedades em nome coletivo. Mais de 167. 000 dos 
proprietários individuais foram incluídos na categoria de 
pessoas físicas, em 1960. 

O total do impôsto de renda federal das pessoas fí
sicas é proveniente do mcntante declarado pelas 374. 000 
pessoas físicas e as 167. 000 pessoas individuais. A êstes, 
adicionaram-se as 463. 000 pessoas físicas que não cal
cularam o impôsto adicional e às quais foram atribuídos 
Cr$ 15 bilhões descontados na fonte. 

O total dos impostos estaduais e municipais no Bra
sil, em 1960, é uma estimativa, proveniente dos impostos 
federais conhecidos em 1960 e a relação entre a arreca
dação fiscal federal conhecida e as arrecadações estaduais 
e municipais para 1963. A razão é a mesma para 1960. 

O montante total de outros impostos federais (Cr$ . 
203 .000.000) inclui cs impostos de consumo, sêlo e 
renda, recolhidos por outras pessoas jurídicas que não as 
individuais e outras receitas federais desta natureza. Pre
sume-se, assim, que os impostos pagos por outras pessoas 
jurídicas que não as individuais foram registrados na ca
tegoria de público em geral. 
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o montante de outros impostos federais atribuído 
às pessoas físicas que declararam individualmente (cêrca 
de 1 milhão) foi obtido pela aplicação da mesma razão 
de sua renda pess-oal total, conforme registrado em suas 
declarações à renda nacional pessoal. 

O número total dos que percebem rendimentos foi 
tirado do Boletim do Censo. 

Nos Estados Unidos, mais de 60 milhões de declara
ções de pessoas físicas (Individual) foram entregues em 
1960. Esta categoria inclui solteiros, viúvos, chefes de fa
mília e declarações separadas e conjuntas de marido e 
mulher. 

Para a determinação do número total-dos que per
cebem rendimentos e que fizeram declaração, acrescenta
mos aos 60 milhões de declarações individuais, cêrca de 
13 milhões de mulheres casadas, com renda própria de
clarada com a do marido. 

Dispondo de mão-de-obra mensal de cêrca de 73 
milhões, aos quais se deve acrescentar a mão-de-obra flu
tuante, os pensionistas etc., o número total de pessoas com 
renda própria é estimado em 90 milhões, nos Estados 
Unidos. 

FONTES BIBLIOGRAFICAS: Relatório das Atividades do ano de 1960 
- Divisão do Impôsto de Renda. C-enso 
Demográfico de 1960. Anuário Estatí~.ti
co do Brasil - 1964. United States Sta
tistical Abstract, 1964. 
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ADMINISTRAÇÃO DE TREINAMENTO 

Introdução e Sumário 

Estas sugestões abrangem todos os setores do Minis
tério da Fazenda, e não somente os da administração fis
cal. A adoção dos prccessos aqui recomendados ajudará 
a desenvolver n'O pessoal qualidades no sentido de que, com 
economia, eficiência e urbanidade, fiscalize e arrecade o 
máximo de tributos devidos. 

Um planejamento cíclico das dotações orçamentárias, 
com individualização das despesas programadas, deve ser 
feito anualmente. Do processo total, a que chamamos ad
ministração de treinamento, é que trata o presente rela
tório. 

Existe, no Ministério da Fazenda, a convicção da 
premente necessidade de os métodús em uso serem moder
nizados. Os funcionários, supervis'ores, associações de clas
se, homens de negócios e o público em geral manifestam 
interêsse no treinamento. Alguma coisa está sendo feita, 
todavia em proporção mínima, com carência de métodos, 
de uniformidade e de recursos. É unânime 'O interêsse 
dos servidores em romper com a tradição e a prática atual. 
Os administradores sentem a necessidade da instituciona
lização de um sistema que facilite o trabalho. 
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o levantamento completo das atividades não só é 
necessário como exeqüível, máxime no Í':Jcante aos maio
res grupos operacionais e de chefia, o que será objeto de 
outro relatório. Êste concentra sua atenção na organiza
ção e sistematização de um órgão com recurs':Js, meios, pla
nos e métodos disponíveis para: 

I identificar as necessidades atuais e futuras; 

H fazer o planejamento das dotações orçamentá
rias para todos os setores; 

IH - acompanhar a evolução dos curs':Js e fazer a 
sua avaliação. 

Para cada uma dllS recomendações oferecemos as al
ternativas e apontamos os benefícios correspoíldentes. Re
presentam elas as experiências e as soluções adotadas em 
':Jutros países com objetivos e problemas semelhantes. 
Poderá haver melhores; não obstante, estas representam 
a síntese do que ajudou outras organizações a expandirem 
seus serviços de treinamento. São oferecidas à Comissão 
de Reforma do Ministério da Fazenda porque as conside
ramos capazes de serem adaptadas ao Brasil. O Grupo 
Americano de Especialistas em Administração Fiscal gos
taria de discuti-las e de ajudar a pô-las em prática. 

SUMÁRIO DAS RECOMENDAÇÕES PRINCIPAIS 

I - Criação de um Órgão Supervisor de Treinamen
to, que consista de um Escritório Central e de dois ou três 
Escritórios Regionais. 

H - Seleção e treinamento de pessoal capaz para o 
Escritório Central e para os Regbnais. 

IH - Formulação da política nacional, dos obje
tivos e das diretrizes para a administração de treinamento 
para todo o Ministério da Fazenda. 

IV - Levantamento das necessidades de treinamen
to para todo o Ministério da Fazenda. 
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v - Previsão orçamentária anual e respectivos sis
temas de financiamento, para o Escritório Central e para 
os Regionais. 

VI - Organização e divulgação de um plano de trei
namento anual e de um sistema de propaganda de cursos 
para o Escritório Central e para os Regionais. 

VII - Planej~mento para a instituição de um nôvo 
Centro Nacional de Treinamento e de dois ou três Cen
tros Regionais para ministrarem cursos de âmbito minis
terial ou local. 

VIII - Seleção e preparo de um Grupo de Cc-:>rde
nadares Funcionais de Treinamento e Elementos de Li
gação. 

IX - Treinamento de instrutores para constituírem 
um Grupo de Instrutores e Redatores de Cursos. 

X - Organização de diretrizes e "programas-pa
drões", para o treinamento dos grupos operacionais mais 
importantes do Ministério. 

XI - Organização de cursos básicos e adiantados 
incluindo a preparação de guias de instrutor, textos, mate
rial e auxílios audiovisuais para o treinamento, tanto em 
sala de aula como em serviço, dos maiores grupos ·,:,cupa
cionais do Ministério. 

XII - Organização de um comitê de funcionários 
do~ Ministérios da Fazenda e da Educação para, em con
junto, formular e pôr em funcionamento um sistema de 
'-educação tributária" nos ginásios e c-:>l'§gios. 

XIII - Organização de um sistema cíclico, no âm
bito ministerial, para o aperfeiçoamento de Supervisores, 
Administradores de nível médio e Diretores, pel-os proces
sos de treinamento. 

XIV - Organização de um plano de ação, objeti
vando a implantação das recomendações para a institui
ção do treinamento. 

XV - Seleção de assistência técnica e obtençã-o de 
recursos adicionais necessários à implantação das reco
mendações e dos projetos de trabalho delas decorrentes. 
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RECOMENDAÇÃO I: Criação de um órBão supervisor 
de treinamento, que consista de 
um Escritório Central e de dois 
ou três Escritórios ReBionais. 

O Ministério da Fazenda tem aproximadamente 
26.000 funcionários nos mais variados tipos de ativida
des, distribuídos por todo o território nacional. PeriOdi
camente, êstes funcionários são surpreendidos com altera
ções- nas leis, regulamentos, instruções e normas de servi
ços. Além disso, existem os que são transferidos para ati
vidades mais complexas ou para funções diferentes da
quelas do cargo que ocupam. Outros são admitidos tanto 
para o serviço burocrático, como para o técnico, indistin
tamente. 

Tudo isto gera a necessidade de um treinamento or
ganizado, em sala de aula ou em serviço, ou associado, de 
mr:'do a desenvolver novas habilitações e conhecimentos. 
Assim, se o treinamento é um instrumento de administra
ção, cabe a esta dar os recursos financeiros e humanos pa
ra o seu emprêgo. 

Existe atualmente um Serviço encarregado desta fun
ção, com um único funcionário, auxiliado por colaborado
res eventuais. O registro dêsse Serviço revela que, nos 
últimos anos, apenas pouquíssimcs cursos foram reali
zados. 

Sua função dentro do Ministério é vaga, principal
mente porque êle quase não mantém relações, por meio de 
elementos de ligação, com os diversos Departamentos. 
Parece nãl:' haver nenhum planejamento, organização ou 
esquematização. 

Suas atividades são conduzidas sem orientação e co
mando. Na nossa opinião, o Serviço não está funcionan
do de modo a unificar e satisfazer a tôdas as exigências do 
Ministério. Parece haver pouca cu nenhuma coordenação, 
por parte dos serviços regionais. 
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Como resultado, há falta de uniformidade (um fator 
essencial no treinamento fiscal); duplicidade de esfôrço 
na preparação e condução dos cursos; falta de sintonia com 
os padrões de treinamento; e a possibilidade de não satis
fazer às necessidades reais. Além disso, tarefas essenciais 
como: 1) levantamento anual das necessidades; 2) dotação 
orçamentária anual e liberação dos recursos financeircs; 
e 3) recursos para a preparação de instrutores e a orga
nização de cursos; - indubitàvelmente não ocorrem re
gularmente . 

Um plano incluindo funções, atividades, autoridade, 
responsabilidades, atribuições, deveres e relações bem de
finidas com outros órgã'os do Ministério poda êsse Serviço 
em ação, capaz de melhor servir a todos os seus interêsses. 

RECOMENDAÇÃO lI: Seleção e treinamento de pes
soal capaz para o Escritório 
Central e para os Regionais. 

Há, preseiltemente, um Serviço de Treinamento, 
constituído de um só funcionário técnico, sendo-lhe huma
namente imposEÍvel executar todos os encargos inerentes 
ao Ministério. Não conta êle com nenhum elemento de 
ligação, nas várias áreas geográficas do país, nem com pes
~oal para assessorá-lo. N&o pode, assim, dar a orientação 
técnica necessária nem fornecer os recursos financeiros exi
gidos, pois seu orçamento é reduzido. Por idênticas razões 
não poderá fazer o levantamento anual das necessidades 
do órgão, treinar os instrutores, supervisionar a organiza
ção e o desenvolvimento dos cursos. Tudo isto exige fun
cionários, não só técnicos como burocráticos, quer para o 
âmbito nacional, quer para o regional. 

Uma organização adequadamente preparada distri
bui dividendos, pois através dela pode ser desenvolvida efi
ciente fôrça de trabalho. Os funcionários dessa organiza
ção se tornarão peritos em planejamento, em estimativas 
orçamentárias, em elaboração e administração de cursos, 
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em serviços administrativos e em avaliação de resultados. 
Por outr-3 lado, se tornarão capazes de treinar instrutores 
e técnicos, e dar aulas C'3m eficiência. 

O Escritório Central, coordenado com os Regionais, 
será notificado das exigências de treinamento, habilitando
se a planejar, de acôrdo com as necessidades. 

G3nsiderando-se que a função de treinamento é de 
grande alcance, há vantagem em instalar-se um grupo bu
rocrático com recursos orçamentários suficientes para aten
der ao respectivo desenvolvimento, de modo a dispor-se 
sempre de pessoal habilitado a suprir as várias necessi
dades. 

RECOMENDAÇÃO IH: Formulação da política nacio
nal, dos objetivos e das diretri
zes para a administração de 
treinamento a todo o Ministé
rio da Fazenda. 

É muito fragmentária a documentação sôbre treina
mento no Ministério da Fazenda. Qualquer curso é des
crito sucintamente e o esquema transmitido aos interes
sados. Trocando idéias com funcionários brasileiros, chega
mos à conclusão de que política, objetivos, padrões, nor
mas e pmgramas serão muito úteis para a institucionaliza
ção adequada dês se serviço. 

A - Política: Não existe nenhuma a partir da qual 
se possam estabelecer objetivos atingíveis. Por exempl-::>, 
não há exigência, no sentido de que os grupos operacio
nais sejam treinados, por mei3 de cursos obrigatórios, du
rante as horas de expediente; ou que qualquer supeivi
wr recém-nomeado receba ensinamentos sôbre os aspec
tos administrativos ou não-técnicos do seu cargo, inclusi
ve administração de serviço, de pesE-Dal e de relações pú
blicas, além das inerentes à própria função de supervisor; 
ou de que os instrutores, antes de entrarem nessa função, 
completem o curso correspondente. 
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B - Objetivos: Os objetivos específicos, que são 
conseqüência da política, náo têm sido postos em evidên
cia. Objetivos anuais, a curto ou a longo prazo, não 
foram estabelecidos para o fim de se pôr em ação um pla
no. Por exemplo, nenhum objetivo foi definid::>, no senti
do de que os agentes fiscais recém-nomeados recebam 
treinamento básico tanto em sala de aula como em servi
ço; ou 6 meses de treinamento formal a partir do exer
cício; ou que todo nôvo supervisor deva freqüentar um 
curso de duas semanas dentro dos primeiros 6 meses de 
sua nova função. 

c - Padrões: Na ausência de política e de obje
tivos, também não existem padrões. Por exemplo, não 
há padrões mínimos para a designação ou seleção de ins
trutores, tais como, extensão de experiência, facilidade de 
comunicação, alto nível de integridade, aptidão técnica, 
capacidade de liderar e de transmitir, interêsse em ensinar, 
aptidão, para redigir matérias do curso, possibilidade de 
promoção e disponibilidade para se locomover através do 
País. 

D - Normas e programas: Nã·:) existem. E como é 
sabido, para planejar-se qualquer pro~rama específico é 
preciso considerar as condições preexistentes. Isto exige 
um sistema para cada curso. Uma das condições seria a 
qualificação dos participantes, outra seria a duração do 
curso (especialmente, quando fôr dado em lugares diferen
tes) e, ainda, os melh::>res métodos a empregar, o tempo 
para a preparação das matérias (organização de "Guias de 
Instrutor"), a qualificação e o número de instrutores, o ní
vel de compreensão mínima dos participantes, o método 
de avaliação do aproveitamento, ou do curso, e as premis
sas mínimas sôbre o que planejar e como financiar o curso. 
Isto é apenas o comêço. 

Os funcionários não desejam que os fundamentos bá
sicos de seus programas de treinament::> sejam apenas bons, 
ou que reflitam a moderna prática. Êles querem, também, 
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uma política definida, objetivos, padrões e linhas mestras 
de programação previamente estabelecidos, em suma, os 
elementos indispensáveis para alcançar-se os objetivos or
ganizacionais e a uniformidade necessários a uma perfeita 
administração. 

RECO~ENDAÇÃO IV: Levantamento das necessidades 
de treinamento para todo o M i
nistério da Fazenda. 

Nos Estados Unidos da América, o valor de um siste
ma único de levantamento das necessidades é reconheci
do por muitos administradores e djretores. Um levanta
mento anual, adequadamente feito, identifica de 70 a 75% 
dos cursos a serem planejados e levados a efeito no ano 
seguinte. No Brasil, a prática vigorante é a de considerar
se a situação com base em cursos isolados, ou numa base 
informal; não há programa institucionalizado ou consoli
dado. Não são estabelecidos objetives anuais ou de longo 
alcance nem é empregado algum instrumento de levanta
mento das necessidades. Daí, ser difícil prever-se de an
temão 0 financiamento. Contudo, algumas carências são 
fàcilmente identificáveis, pois elas surgem em decorrên
cia da nova legislação tributária, das alterações na pro
cessualística, do pessoal recém-nomeado etc. Uma demons
tração foi recentemente feita em São Paulo, possivelmente 
como experiência a Eer posteriormente adotada em todo o 
país: 80% dos funcionários c·onsultados encareceram a ur
gência de um programa de treinamento. 

A menos que, para êste fim, a política e os objetivos 
de âmbito nacional sejam previamente estabelecidos, e ini
ciado um sistema de levantamento das necessidades, as 
regiões fiscais ficarão a carecer de orientação para um pro
grama ministerial completo. Assim, tal levantamento de
ve ter início no nível nacional, ser trabalhado nas regiões 
fiscais, e retornar ao nível nacional, para consolidação, pla
nejamento e financiamento. 
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Êsse levantamento poderia identificar, com precisão, 
quantos funcionários necessitam de treinamento e em que 
matérias e cursos, assim como serviria de base à estima
tiva do número de classes, onde e quando deveriam ser or
ganizadas, quem prepararia as matérias e o número de ins
trutores exigido. A partir daí, um orçamento poderia ser 
preparado e aprovado, dispondo-se dos fundos necessários 
para entrar em ação_ 

o serviço existente não pode, na ausência dêste siste
ma, dispor da~ prioridades ou financiar e aprovar aquelas 
consideradas vitais. Muitas necessidades permanecerão 
desconhecidas, ou não satisfeitas, porque as repartições de 
cada região não são obrigadas a sugerir ou a pedir, de :·no
do EÍstemático, o treinamento de seus funcionários. Ne
nhuma administração pode, com sucesso, planejar e reali
zar cursos isoladamente, porque isto acarreta muitas difi
culdades, ao passo que, consolidando-se o levantamento 
total, anualmente, estaria qualquer administração apta a 
examinar tôdas as propmtas a um só tempo. É que, na 
falta de um sistema único, pode ocorrer duplicidade de es
fôrço. Por exemplo: Rio e São Paulo podem ao mesmo 
tempo trabalhar na organização de um curso, com a mesma 
finalidade. 

G~m o sistema mencionado, muitos dêsses problemas 
deixarão de existir. V árias cursos, na verdade a maioria, 
seriam estruturados wb um só sistema de administração, 
examinados em conjunto e, de acôrdo com sua praticabi
lidade e prioridade, preparados, esquematizadcs e finan
ciados coletivamente, sob um "Plano Anual de Treina
mento Nacional". 

RECOMENDAÇÃO V: Previsão orçamentária anual .3 

respectivos sistemas de finan
ciamento, para o Escritório Cen
tral e para os Regionais. 
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Um dos principais problemas dos funcionários do Mi
nistério da Fazenda tem sido a falta de sistema único, ob
jetivando o exame, em conjunto, das exigências financeiras 
de treinamento. Até o momento, para se conseguir a apro
vação e os meics correspondentes à instituição de um curso 
é necessário trilhar árduos caminhos. 

Em certas ocasiões, o Ministério e a sua Comissão 
de Rebrma têm pôsto à disposição recursos mínimos para 
êste fim. Mas êstes não são suficientes para a condução de 
nenhum prcgrama significativo. 

Presentemente, a Comissão de Reforma financia de
terminados cursos, a seu ver mais necessários. Isto repre
senta uma solução de emergência muito útil, na verdade, 
mas não resolverá os problemas do Ministério da Fazenda. 

o que se recomenda é um sistema permanente de 
planejamento financeiro e previsão orçamentária de trei
namento, que, sob a orientação de um órgão supervisor, 
solicite, a cada Departamento, a previsão das despesas dos 
cursos programados para cada exercício financeiro. 

Ao examinnr os custos, bem como as prioridades e 
jmtificativas, a alta administração aprovaria ou emenda
ria os pedidas orçamentários e enviaria ao órgão supervi
ser um plano financeiro estabelecendo a verba total a ser 
administrada por êste, no exercício seguinte. Êsse sistema 
seria repetido nos anos subseqüentes. Além desta previ
são. seria de valor inestimável a preparação de um "plano 
qüinqüenal" que incluísse a iniciação de um grupo-pilôto, 
centros e programas. Possivelmente, isso permitiria maior 
aceitação, no sentido da instituição do serviço preconiza
do: Atualizando-se anualmente a previsão financeira 
qüinqüenal, o órgão assumiria, então, a inteira responsa
bilidade, quanta às necessidades do Ministério da F"a
zen da. 
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RECOMENDAÇÃO VI: Organização e divulgação de um 
plano de trein3mento anual e 
de um sistema de propaganda 
de cursos para o Efcritório Cen
tral e os Regionais. 

Sentimos, nos nossos contatos cem o pessoal do Mi
nistério da Fazenda, a necessidade de um sistema de pro
paganda dos planos de treinamento preparades pelo ór
gão nacional, em c·oordenação com as repartiGões do Mi
nistério, os quais seriam publicados pela Direção-Geral 
da Fazenda Nacional. Essa publicação consolidaria e fa
ria a divulgação simultânea de todos os cursos considerados 
necessários, pelo levantamento anual. 

Deveriam constar também da citada publicação 
70% a 75% dos cursos a serem ministrados no ano se
guinte. À proporção que fôssem sendo emendados, revis
tos ou canceladr.s os cursos, seriam divulgados os 25% 
a 30°/,., restantes. 

Presentemente, nada existe de semelhante. Sem um 
plan·;) de tal ordem, é impc~sível planejar, executar, coor
denar e controlar inteligente e eficientemente. 

A tarefa e os contatos repetitivos atualmente neces
sários para obter-se a aprovação de um curse seriam quase 
eliminados com êsse plano tão simples. A aprovação e 
autorização seriam concedidas com base no programa ge
ral, ao invés de em curses isolados. Economizar-se-iam 
com isto tempo e trabalho. Tal plano revelaria: 1) quais 
os cursos a serem ministrados; 2) quando e onde seriam 
dados; 3) qual a sua duração; 4) quais as matérias; 5) a 
que grupo se destinariam; e 6) quais cs recursos à sua dis
nosi.;ãc. Êsse processo cíc1iGo se repetiria todos os anos. 

RECOMENDAÇÃO VII: Planejamento para a institui-
ção de um nôvo Centro N acio
nai de Treinamento e de dois 
ou três Centros Regionais para 
ministrarem cursos de âmbito 
ministerial ou local. 
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A orgaHizaçáo de Centros de Treinamento enseja 
as condições necessárias para a execução eficiente de to
dos os programas do Ministério da Fazenda, em base cen
tralizada. Êsses Centros, de mode geral, proporcionam 
maior eficiência, uniformidade e contrôle na administra
ção do treinamento. Presentemente, no Ministédo da Fa
zenda, existe uma notória inadequação com respeito às 
salas de aula em uso, aos escritórios administrativos e às 
salas dos professôres, assim como aos auxílios audiovi
suais, filmes, equipamentos e locais para a guarda do ma
terial de ensino. 

As salas de aula existentes ~ão obsoletas e inadequa
das, inclusive quanto ao mobiliário, iluminação, prova de 
som e arejamentc. Muito tempo é desperdiçado à procura 
de locais próprios para o treinamento e os de que se pode 
dispor carecem dos requisitos mínimos para um emino 
eficiente. 

Em São Paulo, o Delegado Regional de Rendas In
ternas pôs à disposição da Comissão de Reforma do Mi
nistério da Fazenda espaço para servir a esta finalidade. 
E a Comissão de Reforma planeja adaptar ês~e local 3 

salas de aula e adquirir o equipamento necessário. Ali 
será instalado e Centro de Treinamento Regional de São 
Paulo. 

Desde que se esteja convencido das vantagens de um 
treinament-o sistemático, é óbvio que os locais dos cur;: os 
interessarão a muitos; por conseguinte, a localização de 
um curso de nível nacional e de dois ou três de nível 
regional, nos centros mais pcpulosos, resultará em inúme
ros benefícios. A organização de dois ou três Centros Re
gionais reduziria as despesas com o deslocamento de ins
trutores e participantes para a Guanabara. O Centro Na
cional e os Regi-onais permitiriam ao Ministério da Fa
zenda: 

1 ) o aproveitamento do tempo integral dos ins
trutores, para preparar e dar aulas; 
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2) o uso de modernas salas de aula equipadas com 
aparelhos audiovisuais e outros instrumentos; 

3) a assistência mais adequada e integral aos 
instrutores, alunos e cursos, bem ccmo maior vigilância 
por parte do funcionário encarregado; 

4) a manutenção de biblioteca adequada e salas de 
recreação; 

5 ) a aplicação de recursos administrativos próprios 
para datilografia e reprodução de apostilas, preparação de 
auxílios audiovisuais, organização de fichários e relatórios; 

6) os serviços de orientação e assistência aos estu
dantes e instrutores; 

7) os locais mais adequados para a guarda de ma
terial, apostilas e equipamentos. 

A experiência revela que uma instalação perma
nente, devidamente mobiliada e equipada, propicia me
lhor aprendizagem e treinamento. Economiza-se dinheiro, 
especialmente considerando-se as crescentes necessidades. 

Descentralizando-se os cursos inicialmente dados no 
nível nacional, o órgão supervisor pode liberar seus fun
cionários para a preparação de novos cursos, bem como 
para revisão de outros a serem ministrados nos Centros 
Regionais. A experiência de outros países, inclusive dos 
latino-americanos, comprova serem êsses Centros de valor 
inestimável para um treinamento eficiente. 

RECOMENDAÇÃO VIII: Seleção e preparo de um Grupo 
de Coordenadores Funcionais 
de Treinamento e Elementos 
de Ligação. 

O treinamento eficiente resulta do esfôrço conjugado 
do órgão supervisor, incumbido de dirigir, coordenar e pa
trocinar o treinamento, e dos elementos de ligaçãO' admi
nistrativa de cada órgão do Ministério, designados para 
coordenar os assuntes relativos ao treinamento do pes
soal da repartição. Êstes Elementos de Ligação devem ser 
especializados em assuntos técnicos e conhecer as neces
sidades peculiares a cada órgão, enquanto o Grupo de 

113 



i 
1 
i , 
i 

1 
l 
I 
~ 
~ 

1 
I 
I 
i 
I 
I 
J 
t 

I 

I 
I 
I 
1 

Treinamento deve ser especializado em metodologia e 
técnica de treinamento. 

O Grupo de Coordenadcres Funcionais de Treina
mento, se adequadamente comtituído, integra o esfôrço 
total de órgão supervisor, definindo objetivos, identifican
do necessidades, planejando e esquematizando programas, 
gerais e isolados. Cabe-lhe também preparar e dar aulas, 
assim como avaliar e controlar programas. O Grupo de 
Treinamento trabalha em regime de tempo integral, ao 
passo que os Elementos de Ligação de~empenham nor
malmente as suas funções, tendo o treinamento como ta
refa subsidiária. 

De modo geral, as atribuições dos dois grupos são 
especificamente definidas, a fim de impedir atritos e as
segurar a consecução dos objetivos. Em suma, um com
pleta o outro. 

Não há atualmente êsse Grupo de Elementos de Liga
ção. Conforme o caso, determinados fundonários são de
signadcs para coordenar temporàriamente os cursos. A 
experiência adquirida não é retransmitida, quando tal 
função não existe em caráter permanente, deixando de 
ocorrer os benefícios da continuidade. Sem elementos de 
ligação permanentes, a tendência é no sentido de o órgão 
supervisor agir isoladamente e, em conseqüência, haverá 
falta de coordenação, o que significa, em última análise, 
deficiência nos programas. 

Havendo o Grupo de Coordenadores Funcionais de 
Treinamento e Elementos de Ligação, mais fàcilmente se
rão organizados sistemas administrativos uniformes e exe
qüíveis, vale dizer, surgirão padrões mais altos e ativi
dades adequadamente orientadas de coordenação, plane
jamento, financiamento, preparação, execução e contrôle 
das atividades de treinamento, em todos os órgãos. 

RECOMENDAÇÃO IX: Treinamento de instrutores para 
constituírem um Grupo de Ins
trutores e Redatores de Cursos. 
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Dois elementos são essenciais em todo programa de 
treinamento, a saber, os Instrutores e 'Os Redatores de Cur
sos. Com êles a administração pode atingir seus objetivos, 
conseguindo maior arrecadação, trabalho mais eficiente, 
melhores relações públicas, melhor moral etc. 

Os Redatores de Cursos têm que ser indivíduos bem 
treinados e capacitados para preparar manuais para ins
trutores, planos de aulas, manuais para estudantes, textos 
de aulas etc. Uma vez que tais cursos devem ser ministra
dos a todo o Ministério, haverá assim uniformidade no en
sino, evitando-se a duplicidade de esfôrço na preparação 
dos mesmos cursos. Desta maneira, a matéria será prepa
rada e transmitida com evidente economia. 

Não há dúvida de que a sistematização da seleção, 
do treinamento e da avaliação da eficiência dos Instruto
res e Redatores de Cursos dos órgãos mais importantes, 
serviria para aumentar a eficiência do pessoal de todo o 
Ministério. Até agora, êsse empreendimento não foi for
malizado, embora uma tentativa esteja sendo feita em São 
Paul'Ü, com o Curso de Supervisores TBS e a preparação 
de instrutores em serviço. 

Em alguns casos se tem conseguido instrutores com 
alguma eficiência técnica e experiência de magistério. 
São, entretanto, muito mal pagos, tanto pelos cursos da
dos por correspondência como pelos ministrados em sala 
de aula. Não compõem um Grupo de Instrutores ou de 
Redatores de Cursos. Participar de um grupo idôneo, com 
essa denominaçã'Ü, serviria para dignificar os funcionários, 
devidamente escolhidos e treinados para os cursos sôbre 
os assuntos de seus campos ocupacionais específicos, quer 
por correspondência, quer em salas de aula. 

Com re~peito à seleção de Instrutores e Redatores nãe 
há, atualmente, nenhum critério preestabelecido. Entre
tanto, poderia ser definido com o fim de incluir: 1) ex
penencia e proficiência técnica; 2) habilitação para pro
moção; 3) curses realizados; 4) nível de integridade e 
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lealdade; 5) facilidade de comunicação; 6) interêsse 
de ensinar; 7) habilidade em transmitir conhecimentos; 
8) disponibilidade para viagens ocasionais etc. Definidos 
êsses padrões mínimos, só os melhores instrutores e reda
tores seriam escolhidos, constituindo um grupo de eiite, 
altamente conceituado. Pela nossa experiência sabemos 
que tais instrutores constituem o núcleo para a seleção de 
supervisores. 

Padrões mínimos de treinamento seriam exigidos aos 
futuros instrutores. Êstes se qualificariam para treinar ou
tros a usarem métodos e técnica modernas, a aplicar prin
cípios nevos, a usar auxílios audiovisuais e a fazer apren
dizado atuante. Sob condições adequadas, tais padrões 
poderiam ser fàcilmente atingidos, fazendo-se com que os 
candidatos participassem de um curso de duas ~emanas, 
organizado com a assistência de professôres universitários 
ou de funcionárois altamente qualificados. 

Instrutores com capacidade de redigir poderiam par
ticipar de um curso de uma semana, especial para reda
tores, que os habilitaria a preparar qualquer matéria den
tro de sua especialidade. Especialistas de Universidades 
poderiam ser convidados para orientá-los, dando ênfase 
à preparação de manuais, planos de aula, textos etc. Fu
turamente, servidores do Ministério, devidamente treina
dos, desempenhariam essas funções. 

Através de previsões anuais feitas pelo órgão super
visor, o número necessário de instrutores e redatores de 
cursos, para c ano seguinte, poderia ser selecionado e trei
nado. O período durante o qual um funcionário exerceria 
a função de instrutor deveria ser fixado de forma a não 
ultrapassar de três anos. A revitalização do Grupo é ne
cessária a fim de manter-se atualizado quanto à prática 
operacional em sua repartição. O treinamento de instru
tores constitui ótima base para a preparação de candidatos 
a redatores. 

Ao!) instrutores devem ser dados o justo reconheci
mento e a compensação financeira adequada. Será tido 
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co~o normal o desligamento do Grupo, daqueles conside
rados deficientes, porque só os melhores devem exercer 
essa importante atividade. Uma modalidade de recom
pensa, por exemplo, poderia ser a promoção à função de 
supervisor, ou a cargo técnico, depois de um período em 
que fÔ5:se comprovada a capacidade de executar trabalho 
acima da média. Esta prática serviria para incentivar cs 
melhores Instrutores. 

RECOMENDAÇÃO X: Organização de diretrizes e "pro
gramas-padrões", para o treina
mento dos grupos operacionais 
mais importantes do Ministério . 

. São reconhecidos peles funcionários do Ministério 
os benefícios de um programa de treinamento uniforme, 
eficiente, estável, capaz de produzir os melhores resulta
dos sôbre a arrecadação. No levantamento levado a efeito 
em São Paulo, 80,5 % dos funcionários responderam ser o 
treinamento altamente necessário. Até agora programas
padrões mínimos não foram organizados com êsse obje
tivo, para os mais importantes grupos ocupacionais. O sis
tema usado, principalmente nas repartições fiscalizadoras, 
consiste no rodízio de agentes fiscais dos centros menos 
industrializados para os altamente industrializados. Além 
das dificuldades pessoais que acarreta tal sistema, não 
existe a certeza de que êle proporcione aprendizado uni
forme, transmita experiência, ou produza o aumento da 
arrecadação. 

Em alguns dos principais órgãos do Ministério da 
Fazenda, os funcionários de mais elevado nível intelec
tual, de maior preparo e experiência estã-o cônscios da va
riação do nível de aptidões, de conhecimentos e de com
preensão de seus colegas-. Em administração pública, o 
aprendizado de boas técnicas não se pode basear na sim
ples observação. 
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Muitos estão convencidos de que tal situação não 
pode continuar. O melhor modo de contorná-la e de elevar 
o nível de eficiência está a caminho. Um levantamento 
das aptidões do funcionalismo vem sendo feito pela 
Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, que está 
coligindo os dados sôbre os antecedentes do pessoal, sua 
preparação intelectual, desenvolvimento próprio, expe
riência técnica, tempo de serviço etc. Isto constituirá 
um perfil individual dos servidores, e, a partir daí, 
será possível a seleção mais inteligente para o treinamento 
técnico apropriado. Será possível identificar também os 
candidates mais habilitados a supervisionar, administrar 
ou treinar. 

Como corolário, é tempo de os órgãos do Ministério 
da Fazenda começarem a organizar aquilo que virá a cons
tituir os programas-padrões necessários para a planifica
ção do desenvolvimento dos principais grupos ocupacionais 
técnic~s. Os atuais sistemas devem ser substituídos, para 
implantar-se o de treinamento compulsório e o de reor
ganização das carreiras. 

Isto exigiria a documentação das principais fases da 
vida funcional do servidor, desde o início na função pú
blica até a carreira de técnico. Seria incluída a esquemati
zação de programas-padrões e diretrizes, que envolvessem 
a seleção inicial, a apreciação do mérito e a promoção. 
Podia incluir e estipular também o treinamento: 1) bá
sico; 2) básico em sala de aula; e 3) formal e planificado 
em serviço. Depois de razoável período de experiência 
ativa p de execução, o apro,veitamento do funcionário se
na avaliado, e ele possivelmente promovido. Se necessá
rio, poderia ser escolhid~ para participar em sala de aula 
de um curso adiantado que compreendesse aptidões mais 
complexas e conhecimentos especializados para tarefas 
mais difíceis de sua função. 

O treinamento em sala de aula seria suplementado 
pelo em serviço, até que cs funcionários executassem tais 
trabalhos técnicos, em nível considerado "de eficiência". 
A partir daí, os mais proficientes estariam habilitados 
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para a função de supervisor e selecionadcs para um curso 
de supervisão. 

O sistema em aprêço possibilitaria: 1) elevação do 
grau de aptidão dos funcionários veteranos e 2) desen
volvimento dos recrutas. Se adotado, asseguraria, sem 
sombra de dúvida, maior arrecadação, funcionalismo uni
formemente instruído e com um máximo de integridade, 
satisfação pessoal pelo trabalho e espírito de classe. 

RECOMENDAÇÃO XI: Organização de cursos básicos 03 

adiantados, incluindo a prepa
ração de guias de instrutor, tex
tos, material e auxílios audio
visuais para treinamento, tanto 
em sala de aula como em ser
viço, dos maiores grupos ocupa
cionais do Ministério. 

Os funcionários procuram sempre aplicar correta
mente as leis, regulamentos, normas e técnicas que regem 
o trabalho do Ministério, mas os conhecimentos neces
sários somente lhes são ministrados depois que entram no 
exercício de suas funções. De qualquer modo, p.:lrém, tais 
conhecimentos devem ser adquiridos durante os primeiros 
anos, para que os funcionários se tornem eficientes. E os 
administradores reconhecem a necessidade imperiosa de 
mantê-los devidamente a par das alterações introduzidas 
nas leis, regulamentos, normas etc., tanto que aceitam o 
ônus e a responsabilidade dêsse treinamento inicial, para 
recrutas, porque estão cientes dos benefícios que daí 
advirão. 

Não existe um sistema que possibilite a preparação 
e a revisão das disciplinas, de modo a refletir as atuais 
necessidades do serviço e a manter os participantes ao 
corrente das alterações. Um exemplo da urgência de pre
paração anterior é o caso do Serviço Federal de Proces
samento de Dados (SERPRO), onde a experiência, em 
relação ao assunto, é mínima. 
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A distribuição das leis e 'regulamentos não é feita 
em número suficiente, resultando daí a interpretação de
satualizada das disposições legais e regulamentares. O trei
namento adequado deve ser preparado de forma a trans
mitir os conhecimentos sôbre a correta aplicação da lei, 
dos regulamentos e das normas de serviço. 

Há apDstilas que são preparadas informalmente por 
instrutores e, em seguida, reproduzidas por meio de gra
vação, para afinal serem distribuídas aos participantes. 
Conquanto essas apostilas não ofereçam tôdas as possi
bilidades daquelas empregadas pela moderna metodolo
gia, são todavia muito úteis. Entretanto, como êsse ma
terial não é distribuído a tôdas as regiões fiscais, é pos
sível ocorrer, assim, multiplicidade de esforços. 

Cumpre ao Ministério da Fazenda evitar êsse incon
veniente, impedindo que as regiões procedam isoladamen
te, isto é, que criem cursos descentralizados. 

Tôda preparação inicial deve ser intentada no nível 
nacional, a fim de se alcançar uniformidade. Feito isto, 
o material de ensino deve ser distribuído às Regiões. 

Além das apostilas referentes às leis e regulamentos, 
ou suas alterações, outros recursos podem ser empregados, 
relativamente à demonstração, ilustração e prática sôbre 
os serviços e sôbre as fórmulas, relatórios e técnicas espe
cíficas. 

A maior parte dessas apostilas deve ser elaborada 
com vistas à interpretação das leis e dos regulamentos, ra
zão por que se exige dos seus redatores conhecimentos bá
sicos, praticos e atualizados de tôda a gama de serviços 
do órgão específico. Assim, deve ser organizada ou atuali
zada pelo Órgão Supervisor a maioria das apostilas dos 
cursos ministrados (básicos, adiantados e de recapitula
ção), com a participação dos coordenadores de ligação. 

Sugestões de tipos de apostilas: sôbre a técnica de 
fiscalização especial e diretivas para os agentes fiscais, re
crutas e veteranos descobrirem fraudes, evasão, sonega
ção de tributos e êrro na interpretação das leis etc. 
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RECOMENDAÇÃO XII: Organização de um Comitê de 
funcionários dos Ministérios da 
Fazenda e da Educação para, 
em conjunto, formular e pôr 
em funcionamento um sistema 
de "Educação Tributária" nos 
ginásios e colégios. 

Um dos principais objetivos da política fiscal é obter 
do contribuinte a boa vontade no pagamento do impôsto 
devido, no prazo certo e na quantia exata. A maneira de 
proceder e a compreensão têm grande influência sôbre es
sa boa vontade. Em muitos países, isto exigiu grande dose 
de espírito público. 

Os funcionários fazendários brasileiros que visitaram 
recentemente cs Estados Unidos dá América ficaram im
pressionados com o sistema adotado de "Educação sôbre 
Impostos" para os alunos das classes secundárias. Está 
comprovado que êsse ensinamento despertou grande inte
rêsse entre aquêles alunos. O preenchimento de um mo
dêln de guia, como forma de aprendizado, constitui aplica
ção útil da leitura, do conhecimento da aritmética e da 
capacidade de julgar. Saber como os dinheiros públiC':)s 
são aplicados ajuda também preparar futuros cidadãos. 

Atualmente, em vários países democráticos, ensinam
se aos jovens, come parte do currículo escolar, a organi
zaçã-o governamental, cultura cívica, história, bem como 
a importância de ser cidadão responsável na comunidade. 
E uma das principais responsabilidades do cidadão é a de 
pagar regularmente os seus impostos. A "Educação sôbre 
Impostes" é tão importante para a manutenção da Demo
cra~ia quanto a do direito do exercício do voto. 

O sistema não existe no Brasil, mas seus benefícios 
são óbvios. As escolas ficarão satisfeitas em receber o ma
terial relativo à "Educação sôbre Impestos", o qual deverá 
ser atualizado e enviado anualmente, pelo Órgão Supervi-
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[;'.Jr de Treinamento. O programa inicial poderá ser pre
parado por um comitê de funcionários dos Ministérios da 
Fazenda e da Educação. 

Tal programa deverá ser de certa ferma psicológico, 
familiarizando os estudantes com a finalidade dos tributos 
e com as suas responsabilidades de futuros contribuintes. 
Tornar-se-ão, assim, capazes de ajudar os familiares a pre
encher suas declarações de rendimentos, esclarecendo-lhes 
as razões e objetivos da política tributária. 

O programa deve ser voluntário. Nesse sentido serão 
endereçadas cartas às escolas secundárias. Estas, se o dese
jarem, farão seus pedidos de material ao órgão competen
te. (Aproximadamente 24.500 escolas com cêrca de .. 
3.100.000 alunos participaram dêste programa, em 1964, 
nos EUA.) 

Afigura-se-nos que, de quatro a seis agentes fiscais 
experimentados poderiam preparar um plano contendo in
formações fiscais para alunos do nível secundário, num pe
ríodo de quatro a oito semanas. Pode parecer desvanta
joso o fornecimento gratuito dos materiais, contudo, isto é 
necessário para o êxito da "Educação sôbre Impostos" . 

RECOMENDAÇÃO: XIII: Organização de um sistema 
cíclico, no âmbito ministerial, 
para o aperfeiçoamento de 
Supervisores, Administrado
res de nível médio e Direto
res, pelos processos de trei
namento. 

Com relação aos objetivos de reforma da administra
ção fiscal brasileira, no sentido da descentralização e da 
delegação de competência visando à eficiência do proces
so administrativo, os dirigentes do Ministério da Fazenda 
se acham interessados quanto aos níveis de qualidade dos 
chefes que lhes são subordinados e estão cientes de que a 
adequada administração pode multiplicar a produtividade. 
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Conquanto exista uma escala hierárquica entre os ór
gãos, a extensão real com que as funções, princípios e téc
nicas são entendidm e praticados é considerada por mui
tos funcionários como deixando a desejar. É muito gran
de a urgência de planejamento, organização, direção e con
trôle (funções principais do processo de administração). 
Entretanto, a forma atual de pagar os técnicos e os super
viscres não cria incentivos à execução de suas tarefas. 

Em São Paulo, recentemente, em face do reconheci
mento da neceEsidade de administradores mais eficientes, 
foram contratados vários supervisores para cursos de ins
trução, de relações em serviço e de métodos de trabalho 
(TWI) e está sendo organizado um programa de Treina
mente Básico (TBS ) para supervisores das repartições 
arrecadadoras. Êsse curso-pilôto teve boa receptividade. 
Além disso, a Escola Brasileira de Administração 
Pública (EBAP), da Fundação Getúlio Vargas, or
ganizou um plano de treinamento para funcionários de 
alto nível. Ambas as tentativas têm o seu mérito, e refle
tem o que muitos países e organizações privadas fizeram, 
ou· fazem ainda, para aumentar a eficiência de sua admi
nistração. 

Não é, de nenhum modo, simples, nem tampouco rá
pida ou fácil, embora muito necessária, a aquisição de apti
dões, c-onhecimentos e compreensão para administrar. 
Apresentamcs, a seguir, um programa para êste fim, assim 
constituído: 

Sistemas de Carreiras de Administração 

Afigura-se-nos preferível organizar um sistema de 
carreiras permanente, de longo alcance, do que tentar o 
desenvolvimento da Administração, em cursos isolados. 
A vantagem disto é identificar imediatamente os futuros 
administradores o que permite o progresso dêles em qua
tro fases distintas, assim: I) para Supervisores Básicos; H) 
para Administradores de Nível Médio; IH) para Direto
res;e IV) para o aperfeiçoamento contínuo durante a car
reira funcional. 
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Com o curso TBS, foi dado o primeiro passo nesse 
8entido, e tal iniciativa só precisa de ser aperfeiçeada e 
adaptada a todo o Ministério. Está sendo organizado no 
momento, um núcleo de instrutores em potencial, capazes 
de levar avante êsse programa. 

Tal programa serviria para proporcionar, em cada 
um dos níveis, os conhecimentos, atitudes e responsabili
dades exigidos pelas necessidades sempre crescentes da ad
ministração. Teria também a vantagem de aumentar a 
eficiência dêsses funcionários de maneira sistemática, as
segurando-lhes, ao mesmo tempo, a utilização de seus ser
viços e a possibilidade de atingirem posições mais elevadas. 
E, ainda, prevaleceria um princípio básico importante: o de 
que a seleção, a evolução, a avaliação do mérito e a pro
moção estariam, de qualquer modo, relacionados com o 
processo geral, entendendo-se ainda que o aperfeiçoamen
to nunca se completa, devendo desenvolver-se por tôda a 
existência. 

Fase I - Supervisores Básicos 

Resume-se esta fase num plano de identificação, com 
base nos aspectos práticos da supervisão em serviço, do 
treinamento em sala de aula e das respectivas responsabi
lidades. 

Compreende cs deveres, responsabilidades e atribui
ções dos Supervisores. Inclui a administração do trabalho 
e a dos métodos de serviço, especialmente as funções de 
direção: indução ao trabalho, liderança, comunicação, mo
tivação, distribuição de encargos, treinamento e avaliação 
de mérito. Além disso, seria dada prioridade às técnicas 
administrativas exigidas pelas funções específicas, como a 
revisão do trabalho dos funcionários subalternos; a aná
lise de relatórios; a seleção e distribuição de processos; em 
suma, as práticas peculiares de supervisão. comuns à ad
ministração de simples grupos ocupacionais. Inclui ainda 
o treinamento em sala de aula e ou em serviço, bem assim 
o autodesenvolvimento. O treinamento em sala de aula 
compreenderia a preleção, discussão, prática e crítica, e o 
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treinamento em serviço, a supervisão em açãe, o exercício 
de comando e as respectivas críticas. 

Fase li - Administradores de Nível Médio 

Esta fase exige melhor conhecimento dos princípios 
de administração e suas funções, da aplicação dêsses prin
cípios e do modo de proceder. 

Compreende a administraçãe de funções técnicas e 
de supervisão, especialmente no tocante à prática de diri
gir dos chefes subordinados, a fim de dar a êstes as :(nstru
ções necessárias sôbre as funções técnicas adicionais que 
êles estejam administrando e de que não tenham pleno co
nhecimento, e bem assim, dos processos administrativos de 
pessoal, orçamento etc. Inclui, também, a atenção espe
cial a ser dispensada às funções administrativas e às do 
grupo burocrático de planejamento e de contrôle. 

Fase 1I1 - Diretores 

Nessa fase é necessária compreensão completa dos 
princípios de administração com maior amplitude especial
mente de organização, planejamento e contrôle das fun
ções; da administração e coordenação das alterações; da 
utilidade de uma política como guia para o estabelecimen
to de objetivos e julgamento das alternativas; da utilida
de das relações interdepartamentais e de coordenação; dos 
processos administrativos; das relações públicas e de pro
paganda; das implicações sociais de comando e outras, as
sim como da maior compreensão da ciência e dos objeti
vos da administração pública. Inclui o rodízio e especial
mente a assistência técnica a administradores capazes, a 
participação em seminários, e as atribuições relativas ao 
ensino das funções de chefia e de administração. 

Fase IV - Aperfeiçoamento Contínuo 

Esta fase é destinada a manter todos os funcionários 
(Supervisores, Administradores e Diretores) informados 
dos noves objetivos, programas, alterações ou problemas. 
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Novos conceitos de administração são transmitidos, 
a fim de manter o aperfeiçoamento contínuo do funcioná
rio e da organização. Inclui o exame de assuntos novos em 
encontros regulares, ou em conferências, abrangendo os 
convites a técnicos estranhos ao Ministério, professôres, 
peritos etc. 

Nessa fase deve ser estimulado o autodesenvc1vimen
to, como seja a busca da excelência no trabalho, a freqüên
cia de cursos noturnos, de preleções etc. 

Nos três primeiros níveis, identificação, treinamento, 
desenvolvimento e expenencias atuais devem estar 
cuidadcsamente unificados e antepostos à seleção final e à 
promoção, para se ter um sistema de carreira. Os benefí
cios da crescente eficiência do serviço são inúmeros e du
radouros, e justificam o investimento dos fundos necessá
rios. Tais investimentos podem ter c mais significativo im
pacto sôbre o futuro do Ministério, carreando maior arre
cadação, possibilitando melhores relações públicas, pro
porcionando maior satisfação, além de administraçãr. mo
derna e responsável. 

RECOMENDAÇÃO XIV: Organização de um plano de 
ação, objetivando a implanta
ção das recomendações para 
a instituição do treinamento. 

Em verdade é muito difícil r':>mper os liames com o 
passadc· e transpor o espaço entre o planejamento e a 
ação. Por isso, as recomendações para um perfeito treina
mento são sempre consideradas arriscadas por algumas 
pessoas. Os funcionários fazendários brasileiros estão cien
tes das razões por que é difícil a reforma, mas são suficien
temente dedicadr.s para, de boa vontade, aceitarem as al
terações necessárias. 

Parte de sua confiança reside na convicção e conhe
cimento das causas normais de resistência, tais como: 

126 

a) não participação daqueles que serão afetados 
na formulação das alterações; 



b) insegurança eriginada do fato desconhecido, e 
não experimentado; 

c) desconhecimento ou incompreensão do conteúdo 
das alterações; 

d) amência de organização competente devidamen
te assessorada e com recursos próprios, para im
plantar as alterações; 

e) desenvolvimento e documentação insuficientes 
do plano geral, bem como falha de planos 
auxiliares para a execução das alterações; 

f) coordenação e apoio insuficientes dos demais ór
gãos' a fim de garantir o fluxo dos recursos ne
cessáries; 

g) oposição daqueles que terão prejudicados os seus 
interêsses particulares; 

h) falta de conhecimento, de aptidão, de capacida
de e de recursos, para executar as alterações. 

Todos êsses obstáculos encontram-se, não há dúvida, 
no caminho da revitalização e ativação da administração 
do treinamento do Ministério da Fazenda; mas sua des
coberta não impedirá, antes ajudará funcionários dedica
dos a superá-los. 

Assim, muitas são as medidas necessárias e, se por 
acaso a!!, recomendações aqui feitas não forem acatadas, 
sugerimos as seguintes providências mais imediatas: 

a) designaçãs de um Grupo de Trabalho, com au
toridade para implantar o sistema de treina
mento; 

b) a elaboração pelo Grupo de Trabalho, de planos 
de ação e de divulgação dos seus propósitos e 
fins.; 

c) organização, pelo Grupo de Trabalhe, de planos 
subsidiários de ação, a serem revistes e apro
vados pela Direção-Geral da Fazenda Nacional; 

d) liberação, pelo Diretor-Geral da Fazenda Nacio-
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nal, das dotações orçamentárias específicas; 
e) ajuda e assistência técnica externa, quando fo

rem necessárias; 
f) contrôle estratégico, com remessa direta de 

informações: e relatórios ar. Diretor-Geral da Fa
zendíi Nacional; 

o Grupo de Trabalho deverá ter em mente que os 
melhores resultados serão obtidos através da: 
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a) aplicação das boas práticas de administração: 
planejamento, organização, assessoramentr., di
reção e contrôle; 

b) organização de um grupo de assessoria capaz de 
planejar e organizar o treinamento (feita por 
um especialista em Organização e Métodos); 

c) enumeração d:.s deveres, resp;:msabilidades, re
lações e atribuições dos cargos (feita por um 
especialista em Peswal); 

d) avaliação do custo dos cargos necessários, bem 
como da despesa anual total; 

e) obtenção de verba orçamentária para o próprir. 
Grupo de Trabalho e seus funcionários; 

f) desenvolvimento dos princípios de assessora
mento do treinamento (nacional e regional), 
abrangendc a ida dos participantes aos Estados 
Unidos da América; 

g) fixação da política e dos sistemas de treinamen
to recomendados (feita por dois a três analistas 
de sistemas); 

h) designação de Elementos de Ligação, e seu trei
namento; 

i) aquisição de Centros, promovendo sua remode
lação, adaptação e instalação; 

j) utilização dos principais sistemas, obedecida es
ta seqüência: 1) levantamento das necessida
dades; 2) dotação aprovada e recursos finan
ceiros liberados; 3) publicação do plano anual; 
4) padrões etc. 



1) utilização dos serviços de Instrutores e de Re
datores de Cursos; 

m) organização de programas-padrões isolados e de 
diretivas para as principais carreiras e para as 
Íunções técnicas, assim como para o desenvolvi
mento das carreiras de administração; 

n) organização, orientação e distribuição pelas re
giões fiscais, dos cursos e dos materiais. 

Todo planejamento preveitoso exige planos auxilia
res isolados, feitos por escrito. 

O tempo e o esfôrço despendidos serão justificados pe
los benefícios que daí advirão. 

Eis os elementos mínimos de um plano auxiliar de 
ação: 

a) título e identidade (enumerados consecutiva
mente); 

b) objetivo; 
c) premissas (requisitos, limitações, diretivas, po

lítica etc.); 
d) estágios principais (tarefas necessarlas para a 

sua execução, em ordem de seqüência); 
e) delimitação de competência e responsabilida

de para a execução de cada estágio; 
f) data pr.evista para a execução total do plano 

de ação, e de cada um dos seus estágios; 
g) fixação das responsabilidades e dos pontos de 

contrôle da execução; 
h) ordem da pessoa encarregada do plano e apro

vação da autoridade competente para liberar 
os recursos necessários. 

Serão necessários de 25 a 30 planos auxiliares esca
lonados em períodos de 1 a 5 anos, antes que possa ser 
considerada inteiramente instituída a administração do 
treinamento. Os benefícios dessa renovação serão dura
douros, além de propordonarem maior eficiência nos ser
viços e maior arrecadação. 
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RECOMENDAÇÃO XV: Seleção de assistência técnica 
e obtenção de recursos adicio
nais necessários à implantação 
das recomendações e dos pro
jetos de trabalho delas de
correntes. 

O Ministério da Fazenda reconhece a necessidade 
de apelar para outros recursos humanos e financeiros, a 
fim de realizar as reformas julgadas imprescindíveis. 

Todavia, há necessidade de saber-se: 1) qual a as
sistência técnica adicional (não mencionada) necessária 
à implantação do treinamento, e 2) quais as fontes e as 
quantias indispensáveis ao início de um nôvo plano de 
ação. 

1 - Assistência Técnica Adicional necessária à organi
zação do Grupo Assessor de Treinamento 

A - Grupo Assessor de Treinamento 

Os instrutores, em potencial, e os oficiais de treina
mento poderiam assistir a aulas sôbre as diferentes for
mas de administração fiscal, supervisão e administração de 
modo geral, nos Estados Unidos da América, ou no Chile, 
pois isto lhes permitiria uma observação local dos meios 
e .métodos empregados e das modernas práticas de ensino 
ampliadas com auxílios audiovisuais. Veriam também as 
técnicas de treinamento ativo e orientação aplicadas aos 
recrutas e aos veteranos. 

No tocante ao treinamento, tanto no de nível nacio
nal como nos regionais, relativamente à organização de pes
Eoal, freqüentariam cursos rápidos oferecidos pelas uni
versidades e colégios americanos, os quais talvez possam ser 
propiciados aos brasileiros, através da Aliança para o Pro
gresso. Outras oportunidades poderão ser conseguidas nas 
diversas repartições do Tesouro Americano, bem como visi-
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tas a países sul-americanos que disponham de Centros de 
Treinamento, como, por exemplo, o Chile. 

B - Instrutores 

Para obtenção de professôres e a fim de treinar Ins
trutores, Redatores de Cursos, Supervisores e Administra
dores, devem ser ouvidos o Ministério da Educação, a Uni
versidade do Brasil e a Fundação Getúlio Vargas. 

É possível também, que as Fôrças Armadas dispo
nham de professôres que talvez possam orientar o treina
mento dos instrutores do Ministério da Fazenda. O go
vêrno americano poderia, outrossim, através da AIO, man
dar alguns de seus técnicos ao Brasil. Além disso, servido
res brasileiros poderiam ser enviados aos Estados Unidos 
da América. Muitas firmas americanas localizadas no 
Brasil possuem instrutores de supervisão e administração. 

O desenvolvimento de Instrutores em serviço pode
ria ser feito contratando-se especialistas em treinamento 
industrial, enquanto o Ministério da Fazenda não possuís
se os seus próprios grupos. Isto está sendo feito em São 
Paulo e deve ser estendido a outras regiões. 

C - Elementos de Ligação Técnica 

Os Elementos de Ligação Técnica dos Departamentos 
do Ministério necessitam de treinamento, em cooperação 
com o Órgão Supervisor. Um ou dois candidatos do Mi
nistério da Fazenda poderiam ser treinados nos Estados 
Unidos da América. 

2 - Um nôvo Órgão Supervisor exige somas considerá
veis de assistência financeira 

A organização, adaptação e equipamento de Centros, 
bem como a preparação e a impressão de apostilas, inclu
sive o desenvolvimento de cursos, representam gastos con
sideráveis. Assim, assistência financeira imediata é neces
sária, até que os benefícios dêsse treinamento comecem a 
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produzir frutos, através do aumento da arrecadação, fican
do dessa forma demonstrada a vantagem de lhe ter sido 
dado apoio integral. Um plano correlato precisa ser orga
nizado com a finalidade de facilitar a provisão de fundos, 
ou seja, uma proposta financeira que estime os gastos pre
sentes e futuros. Deverá ser igualmente programado um 
plano orçamentário qüinqüenal, até a implantação comple
ta do serviço. 

Os prójetos de custos devem incluir, no mínimo, as 
seguintes despesas: 

a) com os funcionários técnicos; 
b) com o pessoal burocrático e de administraçà::>; 
c) com os consultores e instrutores do Ministério; 
d) com o'S consultores e instrutores estranhos ao 

Ministério; 
e) com os Centros; 
f) de comunicação e outras, dos Centros; 

g) de equipamento e mobiliário dos Centros; 
h) de equipamento de auxílio audiovisual; 
i) de manutenção; 
j) de remessa de materiais; 
1) de viagem, alojamento e alimentação de instru

tores e participantes; 
m) de impressão e distribuição de apostilas; 
n) eventuais, inclusive de pronto pagamento. 

A história e a experiência demonstram que os custos 
de um bom treinamento são relativamente baixos, se com
parados ao aumento da receita e à melhoria dos serviços 
que dêle decorrem. 

O treinamento pode ser informal ou planejado. O 
último citado é o mais econômico, eficiente e duradouro. 
Daí a necessidade de serem organizados planos auxiliares 
que reflitam: 1) a assistência técnica adicional; e 2) a as
sistência financeira adicional, exigidas para o treinamento. 
São também necessários funcionários capazes, aos quais 
devem ser atribuídas as responsabilidades de tão impor
tante planejamento. 
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PROGRAMA DE TREINAMENTO 

DO 

SERViÇO DE RENDAS INTERNAS 

DOS 

ESTADOS UNIDOS DA AMi:RICA 

Stanley Stein 
(ESPECIALISTA EM PROBLEMAS' DE AUDITORIA FISCAL) 



INTRODUÇÃO 

Para que os funcionários brasileiros tomem conheci
mento do programa de treinamento realizado pelo Servi
ço de . Rendas Internas do Govêrno Americano, prepara
mos êste Relatório, em que são descritos resumidamente 
alguns dos cursos existentes, os quais foram seleciona
dos dentre mais de cem que são ali ministrados, de acôr
do com a sistemática funcional. Tais cursos originaram
se de recomendações dos Comitês de Levantamento das 
Necessidades de Treinamento, compostos de representan
tes do órgão de treinamento e das repartições interessadas. 

A organização, a preleção e as despesas dos cursos 
constituem responsabilidade conjunta dbs órgãos mencio
nados, conquanto cada um dêles desempenhe seu papel se
paradamente. Os currículos são periôdicamente revistos 
com base nas modificações introduzidas nas leis e regula
mentos ou nas críticas dos próprios estudantes, dos seus 
instrutores ou dos funcionários do Serviço de Rendas In
ternas. 

De modo geral, o treinamento. é realizado em horário 
integral, tanto em sala de aula como em serviço, salvo 
quando ministrado por correspondência. 

Além de técnicas de ensino adequadas, os instruto
res recebem material didático audiovisual, como filmes, 
gravadores, diapositivos etc. 
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PROCESSAMENTO E CONTABILIZAÇÃO 
DA RECEITA 

Curso sôbre Normas para Processamento Automático 
de Dados 

1 h:Jra de aula durante 5 dias. 

No decorrer dêste treinamento os funcionários requi
sitados, que executarem os serviços ou desempenharem as 
funções adiante enumeradas, terã~ que rever ou estudar 
as normas sôbre o processamento automático de dados: 

serviço do Contribuinte; 
encaminhamento de Documentação; 
remessa pelo Correio; 
prccessamento de Declarações e Guias; 
~ontrôle da identidade profissional e do número de 
registro na Previdência Social; 
conferência, listagem etc. 

CONTAS E DECLARAÇÕES FRAUDULENTAS 

Curso para funcionários de Órgãos Arrecadadores 

12 semanas em sala de aula e 16 semanas em serviço. 

Êste curso é ministrado em duas etapas a funcioná
rios requisitados. 

A primeira etapa compreende a orientação geral sô
bre a organização e o funcionamento do serviço, as leis 
tributárias, regulamentos e respectiva aplicação. 

A segunda etapa compreende o treinamento prático, 
isto é, em serviço, dando-se particular ênfase ao exame da 
renda dos assalariados. 

Nessa fase são ministrados os ensinamentos sôbre as 
normas e conhecimentos básicos para o encerramento de 
contas, ressaltando-se o estudo de processos simples. 
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Curso de Examinador Fiscal 

4 semanas em sala de aula e 22 semanas em serviço. 

Êste curso, destinado aos funcionários auxiliares do 
serviço burocrático, inclui orientação geral sôbre organi
zação e métodos de serviço, noções básicas sôbre impôsto 
de renda, pesquisa tributária, impostos de consumo e de 
emprêgo, reajustament-:> de débitos, operações e normas .. 

Curso de Assistência ao Contribuinte 

5 semanas em sala de aula. 

É ministrado aos funcionários que assistem os con
tribuintes no preenchimento das declarações de rendimen
tos e guias de recolhimento. 

Inclui matéria pertinente aos impostos de renda, de 
consumo, de emprêgo e noções básicas de lançamento, de 
glosas e de relações com os contribuintes. 

Curso Técnico s'Óbre Normas Especiais 

5 dias elm sala de aula. 

É ministraçlo aos técnicos que tratam dos problemas 
complexos de tributação e lançamento constantes de de
clarações, guias e contas nas quais há fraude. 

Curso de Supervisor 

5-10 dias em sala de aula. 

Para os Supervisores e candidatos a essas funções. 

Aplicação dos princípios e práticas administrativas 
próprias dessa função. 
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Carso de Orientação sôbre Processamento Automático 
de Dados 

12 horas em sala de aula. 

Destina-se à utilização correta de informações cons
tantes das contas e declarações fraudulentas e ao proces
samento automático de dados, listagem dos documentos 
de entrada e preparação adequada dos documentos de 
saída. 

Curso Anual sôbre Impôsto de Renda 

1-3 dias em sala de aula. 

É ministrado anualmente, a fim de manter os funcio
nários atualizados quanto a modificações legais ou admi
nistrativas que afetem ou possam afetar seus respectivos 
servIços. 

Inclui uma recapitulação técnica dos aspectos bási
cos da legislação do impôsto de renda, de determinados 
problemas tributários e de alterações das leis e regulamen
tos, de modo geral, além de contatos com os contribuintes 
do impôsto. 

Curso de Instrutor Especializado 

2 semanas em sala de aula. 

Todos os funcionários selecionados para futuros ins
trutores estão obrigados a freqüentar êste Curso. Uma 
vez aprovados, terão que estudar as matérias pertinentes 
ao ensino nos respectivos campos de atividade. 

Inclui exercícios práticos de aula e técnicas de me
todologia. 

PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS 

Curso sôbre Normas para Processamento Automático 
de Dados 

1-67 dias em sala de aula e 5-20 dias em serviço. 
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Trata-se de curso para antigos e novos funcionários 
que atuam em diferentes atividades, como examinado
res, fiscais, operadores, revisores, auxiliares de contabili
dade etc. 

A duração do curso e a seleção das respectivas ma
térias são estabelecidas conforme as necessidades do mo
mento. 

De modo geral as matérias são as seguintes: 

Análise de Documentos; 
Transcrições; 
Correção de Erros; 
Contrôle e Funções; 
Contabilidade; 
Normas para o Contrôle Qualitativo ~ 

Além disso, são transmitidas noções ~ôbre processa
mento automático de dados e treinamento em serviço. 
Em alguns casos ministram--se também ensinamentos 
sôbre o impôsto de renda. 

Curso para Programador Básico 

8 semanas em sala de aula e 8 semanas em serviCjo. 

Trata-se de treinamento para novos programadores. 

Compreende instruções para a programação em 
computadores de média e de alta escala, além de treinamen
to em serviço, durante o qual será organizado um progra
ma para cada tipo de computador, notando-se que a pro
gramação para o computador de média escala constitui a 
etapa inicial para o de alta escala. 

FISCALIZAÇÃO 

Curso Básico para Agentes Fiscais 

13 semanas em sala de aula e 13 semanas em serviço. 
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Todo Agente Fiscal recebe êste curso de treinamento 
ao ingressar na carreira. 

O curso compreende o treinamento básico sôbre im
pôsto de renda; pesquisa fiscal; relações com os contribuin
tes; identificação de fraudes fiscais; normas processuais e 
provas documentais; impostos de consumo e de salários; 
técnicas de fiscalização, de elaboração de relatór~03 e de 
instauração de processos fiscais. 

O Agente Fiscal recebe, além disso, treinamento em 
serviço sôbre casos selecionados, ressaltando-se os seguin
tes aspectos: fiscalização, maneira de agir, contato com os 
contribuintes etc. 

Curso Adiantado para Agentes Fiscais 

5 semanas em sala de aula. 

É ministrado um ano após a nomeaçã'J do Agente 
Fiscal. Destina-se a prepará-lo para a fiscalização de ca
sos complexos, sobretudo (lS de grandes emprêsas. A ma
téria do currículo abrange todos os tributos e transações 
internacionais, as técnicas da fiscalização, o preparo de re
latórios e a instauração de processos fiscais. 

Curso Básico para Técnico Fiscal 

7 semanas em sala de aula e 19 semanas em serviço. 

Destina-se a Técnicos Fiscais (antigamente chama-
dos Auditores Internos Principiantes) . . 

Inclui o treinamento especializado sôbre questões bá
sicas no impôsto de renda; pesquisas fiscais; relações com 
os contribuintes; fraudes; técnicas de fiscalização; elabo
ração de relatórios e instauração de processos fiscais. 

Êsse treinamento é feit:> em serviço e tem grande re
lêvo, razão por que somente ~ão selecionados casos concre
tos para cada aluno examinar, cabendo a orientação a téc
nicos com muita experiência. 
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Curso Adiantado para Técnico Fiscal 

18 dias em sala de aula. 

Geralmente, êste curso é ministrado ao Técnico Fis
cal dezoito meses após o seu ingresso na carreira. 

Compreende princípios de contabilidade; legislação 
do impôsto de renda; técnicas de fiscalização; preparo de 
relatórios e instauração de processos fiscais. 

Curso sôbre Impôsto de Transmissão 

5 semanas em sala de aula. 

É ministrado aos funcionários que desejam especia
lizar-se em impôsto de transmissão. 

Abrange leis, regulamentos, decisões judiciais, téc
nicas de fiscalização, preparo de relatórios e instauração 
de processos fiscais. 

Curso sôbre Pensões a Inativos 

Fase I - 4 semanas em sala de aula. 

Fase 11 - 3 semanas em serviço. 

A primeira fase do curso destina-se a especialistas em 
pensões, e compreende o treinamento sôbre qualificação ,de 
pensões e de planos de participação nos lucros das em
prêsas. 

A segunda fase é dada, normalmente, seis a doze me
ses mais tarde, incluindo a taxação ou a dedução das pen
sões e participação nos lucros empresariais. 

Curso sôbre Entidades Isentas de Tributação 

2 semanas em sala de aula. 

Tratando-se de um setor especializado, o treinamen
to é dado somente, como é curial, aos agentes encarrega-
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dos de fiscalizar as entidades beneficiadas com êsse trata
mento fiscal. Compreende leis, regulamentos, técnicas de 
fiscalização e preparo de relatórios. 

Curso sôbre Impôsto de Consumo 

5 semanas em sala de aula. 

o curso é ministrado aos Agentes Fiscais encarrega
dos do exame das guias do Impôsto de Consumo. 

Abrange o estudo da legislação federal sôbre o Im
pôsto de Consumo, no que se refere a retalhistas, fabrican
tes, exigências, serviços etc., além do treinamento em ser
viço. 

Curso para Agentes Engenheiros 

8 semanas em serviço. 

Como os Agentes Engenheiros têm como função pre
cípua a avaliação de certos bens, recebem durante o curso 
orientação sôbre a aplicação das normas de engenharia e 
das leis tributárias em relação a assuntos fiscais específicos. 

Curso sôbre Fraude Fiscal 

1 1/2-3 dias em sala de aula. 

Êste curso é dado aos Agentes e Técnicos Fiscais, a 
fim de que êles possam firmar convicção sôbre provas e 
indícios de fraude fiscal e desenvolver a respectiva técnica 
de fiscalização. 

Curso de Introdução ao Sistema de Processamento 
Automático de Dados 

4 dias em sala de aula. 
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Devido à utilização cada vez maior do sistema de 
Processamento Automático de Dados por parte dos con
tribuintes, os Agentes Fiscais aprendem a linguagem das 
máquinas e a conseqüente técnica de fiscalização. O curso 
atende aos objetivos cQlimados. 

Curso sôbre Impôsto de Renda das Companhias 
de Seguros 

4 semanas em sala de aula. 

Somente para os Fiscais especialistas em exames de 
Companhias de Seguros. Compreende o estudo da legis
lação específica aplicável àquelas companhias, a interpre
tação dos fundamentos eEsenciais da lei, a análise de situa
ções hipotéticas e as técnicas de fiscalização. 

Curso para Revisores de Fiscalização. 

3 dias em sala de aula e 17 dias em serviço. 

Os revisores são, em geral, Agentes Fiscais experi
mentados ou Técnicos Fiscais familiarizados com as leis 
tributárias, o preparo de relatórios e a instauração de pro
cessos fiscais . 

Durante o curso, são êles instruídos quanto aos erros 
processuais comumente cometidos e sôbre os métodos de 
revisão rápida, tanto de processos como de relatórios. 

Curso para Classificação de Declarações e Guias 

1-2 dias em sala de aula. 

Agentes Fiscais e Técnicos Fiscais aprendem a sele
cionar as declarações e guias a serem revistas. Um Ma
nual de Classificação, com critérios específicos para tal fim, 
é usado como livro de texto e de orientação. 

Curso sôbre Aplicação Internacional das Leis Fiscais 

2 semanas em sala de aula. 
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o curw é destinado aos Agentes que fiscalizam as 
declarações de rendimentos de pessoas físicas e das pes
soaE jurídicas que exercem atividades fora do território 
nacional. 

Leis e técnicas fiscais são estudadas neste curw. 

Curso para Conferentes Fiscais 

2 semanas em sala de aula. 

Trata-se de curso especial, dado somente àqueles 
que vão deEempenhar funções de conferentes fiscais, e 
compreende as seguintes matérias: competência dos con
ferentes; normas para caracterização de prova; técnica de 
conferência; relações públicas; elaboração de relatórios e 
distribuição de serviços. 

Curso para Instrutor Especializado 

5 dias em sala de aula. 

Os Agentes Fiscais, que freqüentaram o curso para 
Instrutores, recebem treinamento para se familiarizarem 
com a-matéria didática e a metodologia do ensino. 

Curso para Supervisor de Fiscalização Interna e Externa 

5 dias em sala de aula. 

Compreende êste curso as práticas específicas de 
administração e de solução dos problemas relacionados 
com os trabalhos de supervisão. 

O treinamento abrange a parte teórica, mas estuda 
as situações práticas. 

Curso de Revisão Técnica Anual 

1-5 dias em sala de aula. 

Destina-se à atualização dos Agentes e Técnicos Fis-. 
cais com as alterações introduzidas nas leis, regulamen
tos, decisões judiciais e normas administrativas. O trei-
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namento é realizado anualmente e em localidades cen
trais. 

INTELIGÊNCIA 

Curso sôbre as Exigências das Leis do Tesouro 

5 semanas em sala de aula. 

Os Agentes Especiais, inclusive os recém-nomeados, 
devem freqüentar êste Curso destinado a todos os fun
cionários da fiscalização ostem:iva do Departamento do 
Tesouro. Visa êsse curso a dar maior uniformidade às téc
nicas e normas sôbre investigação criminal. 

Além dos Agentes Especiais, ,os Encarregados da 
Fiscalização de Entorpecentes, os Investigadores de fá
bricas clandestinas de álcool e de fumo e seus derivados, 
e os Agentes do Serviço Secreto estão obrigados ti fre
qüentar o curso, transmitindo uns aos outros a experiên
cia adquirida em suas respectivas repartições. 

Curso sôbre Impôsto de Renda para Agentes Especiais 

5 semanas em sala de aula. 

Trata-se de curso para os Agentes Especiais com 
conhecimentos básicos de Impôsto de Renda e de Con
tabilidade. Sua finalidade é fornecer àqueles os conheci
mentos indispensáveis ao bom desempenho das respec
tivas funções. 

Curso Básico para Agentes Espeç;iais 

7 semanas em sala de aula. 

Posteriormente aos dois cursos antes mencionados, 
recebem os Agentes Especiais treinamento superior, sô
bre orientação e téc{licas próprias de investigação; pre
paro de relatórios; planejamento e desenvolvimento das 
investigações; e técnicas e normas judiciais. 
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Curso sôbre Armas de Fogo 

14 horas. 

Todo Agente Especial aprende as regras elementa
res de segurança e de manejo de armas de fogo, para sua 
defesa pessoal, na hipótese de um atentado no ou pelo 
desempenho de suas funções. 

Curso de Auxílios Técnicos de Investigação 

2-3 semanas em sala de aula. 

Êste curso ensina como utilizar os diferentes equi
pamentos técnicos, eletrônicos ou não, permitidos aos 
Agentes Especiais. 

Curso Regional para Supervisores de Investigação 
(Inteligência) 

3 dias em sala de aula. 

Êste curso, para os Supervisores de Investigação, 
compreende todos os aspectos técnico-administrativos da 
Divisão específica, e dá particular ênfase ao desenvolvi
mento da aptidão, da eficiência, da moral e da produti
vidade. 

Incluem-se no currículo os métodos de serviço e de 
comunicações. 

IMPÔSTO SÔBRE DERIVADOS DE ÁLCOOL E FUMO 

Diversos cursos são ministrados aos Investigadores e 
Supervisores, a fim de prepará-los e aperfeiçoá-los para 
o desempenho de suas funções, e de manter seu grau de 
proficiência técnica. Como essas atividades inexistem no 
Ministério da Fazenda, deixamos de enumerar os vários 
cursos a elas relativos. 

RECLAMAÇÕES, DEFESA~ RECURSOS 

Curso Básico para Consultores Técnicos 

3 semanas em sala de aula, 8-10 semanas em serviço. 
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Compreende êste curso os conceitos e fundamentos 
das impugnações dos contribuintes, como seja, reclama
ções, recursos e defesas, bem como o ensino sôbre técnicas 
e atitudes para conferências informais, elaboração de re
latórios, preparo processual e obtenção de provas circuns
tanciais. 

Curso de Avaliação para Consultores Técnicos 

3 dias em sala de aula. 

Êste curso visa a fornecer aos Consultores Técnicos 
noções básicas sôbre a revisão e a discussão dos conceitos 
fundamentais, métodos de avaliação e o estudo de casos
padrões, com vistas a uniformizar o processamento das 
avaliações. 

Curso de Ditado para Consultores Técnicos 

2 dias em sala de aula. 

A finalidade dêste curso é instruir os Consultores 
Técnicos, quando apreciarem reclamações e recursos, a 
se utilizarem dos serviços de Secretariado. Foi planejado 
com o objetivo de familiarizá-los com a importância dos 
serviços advindos do uso de ditafones e de secretárias. 

Compreende o treinamento o ditado de relatórios e 
de correspondência; o aperfeiçoamento das normas de 
planejamento e ditado; a demonstração prática do uso de 
equipamentos eletrônicos para a gravação de ditados; 
prática de ditado; revisão de minutas, de transcrições etc. 

INSPEÇÃO 

Curso de Segurança Interna 

2 semanas. 

Trata-se de curso para funcionários principiantes 
visando a familiarizá-los não só com a estrutura e o fun
cionamento dos diversos setores do Serviço de Rendas 
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Internas, como também, com as fontes de informações, 
para os efeitos de investigação. Tais funcionários freqüen
tam também um curso de cinco semanas sôbre a legisla
ção tributária federal, a fim de aprenderem as técnicas de 
fiscalização e de utilização de equipamentos específicos. 

Curso de Auditor Nível Base 

13 semanas em sala de aula. 

Compete aos funcionários desta categoria a fiscali
zação de determinados aspectos das operações do Serviço 
de Rendas Internas, com maior ênfase no nível distrital. 
Dêste modo, ficam os referidos funcionários familiariza
dos com a organização e o funcionamento dos diferentes 
setores, ao mesmo tempo que aprendem dos Agentes Fis
cais noções elementares da legislação do Impôsto de 
Renda. 

Curso de Processamento Automático de Dados para Au
ditores Internos 

1 semana em sala de aula. 

Êste curso compreende os conceitos fundamentais 
do processamento automático de dados e as mais recentes 
normas e formas de contrôle específicos. 

Seminário de Inspeção 

1 semana em sala de aula. 

Êste curso inclui técnicas e conceitos relacionados 
com a integridade moral e funcional de cada funcionário. 

Seminários de Inspeção para Supervisor de Grupo de 
Segurança Interna 

1 semana em sala de aula. 

O objetivo dêsses seminários é manter a uniformi
dade de interpretação e de aplicação das normas e regu
lamentos fiscais, para desempenho eficiente dos trabalhos. 
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Seminário para Auditor-Residente 

1 semana em sala de aula. 

Todo Auditor Interno, designado para um Centro de 
Serviço, tem que freqüentar o Seminário onde são deba
tidas a interpretação e a aplicação das normas e regulamen
tos fiscais. Os participantes dêsses seminários trocam 
idéias sôbre as experiências que adquiriram durante o 
ano anterior em técnicas e normas de fiscalização. 

ESTATíSTICA 

Curso de Processamento Estatístico 

8 semanas em sala de aula. 

Êste curso é destinado a auxiliar os funcionários com 
encargos de contrôle, codificação e publicação de dados 
estatísticos da série "Renda". 

PESSOAL 

Curso sôbre Lotação de Pessoal 

2 semanas em sala de aula. 

Êste curso é para funcionários antigos e novos, e 
visa atualizá-los com as mais recentes normas regulamen
tares e processuais relativas à lotação de servidores den
tro do Serviço de Rendas Internas. 

Curso de Entrevistas em Grupo 

6 horas em sala de aula. 

O curso de entrevistas em grupo abrange o planeja
mento respectivo, inclusive a prática e a crítica de entre
vistas gravadas. 

INTERFUNCIONAL 

Os cursos assim denominados aplicam-se a tôdas as 
funções do Serviço de Rendas Internas. As aulas são fre
qüentadas por representante de cada setor, o que favo~ 
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rece o treinamento horizontal (funcionários do mesmo 
nível), ao invés do vertical (funcionádos de níveis di
ferentes) . 

Curso Básico para Supervisor 

1 semana em sala de aula. 

Compreende os princípios básicos de supervisão, re
lações humanas, comunicações e administração, tanto de 
serviço quanto de servidores. 

Curso de Organização Administrativa n.D 1 

2 semanas em sala de aula. 

Trata-se de curso para os supervisores de nível ini
cial de tôdas as funções. 

Compreende as matérias adiante: a Situação do Su
pervisor no Ciclo Administrativo; Programas de Adminis
tração do Serviço de Rendas Internas; Relações entre os 
Supervisores e os Funcionários; e Planos de Administra
ção do Pessoal do Serviço de Rendas Internas. 

Curso de Organização Administrativa n.o 2 

4 semanas em sala de aula. 

Trata-se de curso reservado a um número reduzido 
de funcionários de supervisão. 

Compreende o exame, em profundidade, do pro
cesso administrativo e sua aplicação no Serviço de Ren
das Internas; do treinamento dos diversos métodos e téc
nicas de administração, máxime da análise e solução de 
casos concretos; da verificação de habilidade para identi
ficar os componentes do grupo; da observação das relações 
entre os setores administrativos; do ensino de como con
sultar os Manuais de Serviço; da familiarização com os 
problemas de administração; do entendimento das ten
dências e objetivos do curso. 
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Curso de Organização Administrativa n.o 3 

6 meses em sala de aula e em serviço, combinados. 

Trata-se de curso destinado unicamente aos funcio
nários selecionados para posições executivas, ou que já 
desempenham cargos como os de Diretor Assistente ou 
de Comissário Regional Assistente. Aos participantes é 
ministrado treinamentn prático em serviço nos níveis da 
organização do Serviço de Rendas Internas, isto é, distri
tal, regional e nacional. 

Constam dêste curso as seguintes matérias: orien
tação para as repartições de níveis distritais, regionais e 
nacionais; técnicas para administração das quatro fun
ções principais dos Distritos; discussão dos principais 
problemas do Serviço; tendências e objetivos do curso; 
determinação de responsabilidade das relações do nível 
executivo do Serviço. 

CURSOS POR CORRESPONDÊNCIA 

Além dos cursos formais. em sala de aula, há, tam
bém, à disposição dos interessados, diversos outros, por 
correspondência, todos objetivando o autodesenvolvi
mento dos funcionários, de modo a propiciar-lhes conhe
cimentos que os capacitem a galgar posições superiores. 

Todos os cursos por corre~pondência são pre
parados e controlados pelo Órgão de âmbito nacional e 
compreendem as seguintes matérias: 

Noções de Contabilidade; 
Contabilidade Superior; 
Contabilidade de Sociedades Anônimas; 
Contabilidade de Custos; 
Contabflidade Analítica; 
Contabilidade Geral; 
Impôsto de Renda das pessoas físicas; 
Direito Comercial; 
Normas e Provas; 
Redação Oficial - 1 e 2. 
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TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS 
ESTRANGEIROS 

Além dos cursos para o próprio pessoal, o Serviço 
de Rendas Internas mantém cursos de treinamento in
tensivo . para funcionários de outros países estrangeiros, 
em cooperação com o Grupo de Assistência Fiscal aos 
funcionários estrangeiros (FT AS) e com a Aliança para 
o Progresso. 

Funcionários fazendários de tôda parte do mundo 
são convidados para êsses cursos, dêles já tendo partici
pado e ainda participarão servidores do Ministério da Fa
zenda do Brasil. 

Versando os mais diversos aspectos da Administra
ção Fiscal, visam os cursos ministrar aos alunos estran
geiros as matérias específicas dos currículos, a fim de 
que adaptem 'Os conhecimentos que adq1.firirem às neces
sidades das repartições a que pertencem. 

Damos, a seguir, uma relação dos cursos a que assis
tiram os funcionários brasileiros, no decurso de 1966: 
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Relações Públicas e Educação do Contribuinte; 
Administração e Organização Fiscal; 
Fiscalização e Administração; 
Organização e Administração de Fiscalização; 
Supervisão de Fiscalização; 
Organização e Administração da Arrecadação; 
Organização e Administração do Treinamento; 
Introdução ao Processamento Automático de Dados. 




