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APRESENTAÇAO 

o deficit tem sido uma constante na vida administrativo-financeira da 
llnião; De D. João VI até os dias presentes, num período de quase 150 anos 
consecutivos, raros foram os exercícios financeiros que se encerraram sem de· 
sequilíbrio negativo entre a despesa realizada e a receita arrecadada. De tal 
sorte o deficit orçamentário se entranhou nos hábitos do Império, que a pro
paganda republicana brandia esta acusação: "O IMPÉRIO É O DEFICIT". 

Proclamada a República, o Govêrno da União via-se na obrigação moral 
de sanear as finanças públicas, erradicando a prática tradicional do de fici t 
orçamentário. 

APesar dos esforços feitos pelo nôvo regime, a República jamqis conse
guiu finanças equilibradas, exceto em um O'u outro exercício f.inanceiro. A 
séne dos deficits desenvolveu-se cOm a mesma implacabilidade verificada no 
Império. 

Dizia Rui Barbosa, em seu Relatório do Ministro da Fazenda, (1891): 

"(Duas) medidas há, que podem considerar-se como as bases, sôbre as 
quais dev'e assentar o edifício orçamentário e financeiro de uma nação bem 
constituída: a economia na despesa; a fiscalização da receita. Tendo êstes prin
cíPios por orientação constante, os podêres públicos chegarão indubitàvelmen
te ao equilíbrio do orçamento, poupando à bôlsa do contribu.inte os encargo.9 
não estntamente inevitáveis." 

Com efeito, a estrita observância do binômio recomendado pelo primeiro 
1Winrstro da Fazenda da República parece levar, necessàriamente, à extinção 
dos deficits. Observe-se, porém, que tanto a economia da despesa quanto a 
fiscalização da receita estão 'sujeitas a limitações incoerciveis. Certas despesas 
(por exemPlo: juros de dívidas públicas e vencimentos do func.ionalismo civit 
e das f~rças armarfas), que absorvem forte .ptoporção da receita, são pr~tica
mente Incompresstvets. A parte restante, uto é, os gastos com materIal e 
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outrocS encargos, é também insuscetível de cortes drásticos, sob pena de es
tagnação e até paralisação das serviços públicas. E que se dizer das despesas 
de investimento, de cuja fluxo crescente dependem, em larga medida, a de
senvolVImento "econômico e a pragresso social do País? 

Por outro lado, a melhoria do 'Sistema tributário através de leis e regu
lamentos mais realistas e de práticas administrativas mais eficazes, embara, 
possa contribuir poderosamente para o incrementO' da receita, está condicio
nada pela cap(Júd'{u1e cantributiva do País. 

Aquêle postulado, entretantO', permanece de pé: a equilíbrio das finan
ças da União depende, cO'mo ensinava Rui Barbasa, de ação simultânea sôbre 
Os dOIS fatôres responsáveis Pelo deficit: a despesa e a receita. Pretender a ex
tinção da deficit exclusivamente por meia de diminuição das despe'sas não 
seria política adequada, por ,isto que a compressão dos gastos públicos tem 
limites que não se devem ultrapassar. Impõe-se, assim, também, açãO' Plane
jada no campo da admznistração ficScal. 

Exzstem apenas dois métodos para aumentar as rendas tributárias: melho
rar a arrecadação (cadastramentO', lança.mento, fiscalizaçãO' etc), até tornar uni
versalmente conhecidos e temidos os riscos da evasão e lÚl sonegação, e refor
mar o sistema tributário (Leis, Regulamentas, Instruções, Formulários e.tc). 

Assessorado por cSua Comissão de Reforma, o Ministério da Fazenda tem 
dispensado atenção especial a êsses dot's aspectos: a) concentrando esforços na 
melhorza da arrecadação; e, b) proporcionando ao sistema tributário melho
res e mais modernos meios de exação fiscal, graças a vários diplO'mas legais 
propastos pelo Pader Execut,ivo e decretados pelo CongressO'. 

A comPlexidade do problema preconizava, porém, o gradualismo na intro
dução das mOdzflcações. 

A primeira etapa lÚl nova política fiscal da UniãO' consistiu na eliminação de 
certos entraves constitucionais ao bom funcionamentO' da 'sistema tributário; na 
criação de um adicional provi'.iório ao Impôsto de Consumo; na modificação 
parcial da Impôsto de Renda, pela Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964. 

Consistiu a segunlÚletapa no melkoramenta da arrecadação através da 
reforma geral do aparelho arrecadador pela Lei n.O 4.503; na conjugação do 
lmpôsto de Renda e o Impôsto Territorial Rural, visando ao estímulo da pro
dutividade agrícala, pela Lei n.O 4.504; e nas alterações dos impostO's de Con· 
sumo, Sêlo e Renda, respectivamente, pelas Leis n.OS 4.502, 4.505 e '4.506, 
tôdas elas de 30 de novembro de 1964. 

A terceira etapa - tah'ez a mais significativa de tôdas pelas repercussões 
de longa alcance que terá nO' comportamentO' geral dos contribuintes - con
sistiu na caracterização da crime de sonegaçãO' na administração fiscal, pela 
Lei n9 4.729, de 14 de julhO' de 1965. Além de pesadas multas, que podem 
. montar até a .çincQ vê~s Q valor do tri(Juto devidol os autores de cri'mes .de 



se negação fiscal ficaram sujeitos, a partir daquela data, a penaIS de detenção .. 
de seis meses a dois anos. 

A seguir, a Lei n9 4.862, de 29 de novembro de 1965, além de introduzir 
novas alterações no lmpôsto de Renda, objetivando maior racionalização do 
tributo, amPliou, no tempo, o sistema de incentivos à estabilização de 
preços mstruido pela Portaria Interministerial n9 71, de fevereiro de 1965, e 
pela chamada lei de estímulos à contençã'O de preços, de n9 4.663, de 3 de 

"junho de 1965, regulamentada pelo Decreto n.O 56.967, de 1.° de outubro do 
mesmo ano. 

O ciclo de modernização do sistema tributário acaba de ser completado 
com a Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe sôbre o sistema tri
bntário nacional e in.ftitui normas gerais de direito tributário aplicáveis à 
União, aos Estadds e a09 Municípios; 

No cumprimento do disposto no artigo 53 da Lei n9 4.862, citada, o Mi
nistro da Fazenda designou pela Portaria n' GB-177, de 21 de dezembro de 
1965, uma Comissão para elaborar o projeto do nôvo Regulamento do Im
pôsto de Renda. 

Presidida pelo Sr. Orlando Travancas, Diretor do Departamento do Im
põsto de Renda, e composta dos Srs. Guilherme dos Santos Deveza, coorde
nador .. Noé Winkler, José Luiz Ferreira da Costa e Pedrylvio Francisco Gui· 
marães Ferreira, membros, a Comissão deu início ads seu'S trabalhos, mas logo 
a seguir, pela Portaria Ministerial n.O GB-27 de janeiro de 1966, advindo o 
impedimento do Sr. Noé Winkler, foi designado para subst.ituí-Io o Sr. Estê
vão Gomes dos Santos e incluído na referida Comissão, também como membro, 
o Sr. Leo Leite Costa. Ainda por Portaria n!' GB-70, de 1.° de março de 1966, 
O' Sr. Pedrylvio F. Guimarães Ferreira, devidO' também a impedimento, foi subs
t.ituído pelo Sr, Ney de Castilho Ferreira. 

A primeira fase dos trabalhos encerrou-se com a en.trega, ao titular da 
pasta da Fazenda, do projeto elaborado pela referida Comissão, cifrando-lSe 
a segunda fase nl1l revisão do projeto à lUlJ das críticas e 'Sugestões dos consu~to-· 
res Gilberto de Ulhôa Canto, José Luiz Bulhões Pedreira e Rubens Gomes de 
Souza e dos colaboradores especiais, representantes, respectivamente, d'G Con
federação Nacional da Indústria e da Confederação Nacional do Comércio, 
Srs. Mário Leão Ludolf e José Washington Coelho. 

Com as modificações aceitlllS pelo Ministro da Fazenda e aprovadas pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, conforme Decreto n.O 58.400, 
d:e 10 de mala de 1966, foi o texto publicado no Suplemento ao Diário Oficial 
do dia 12 seguínte. 

~ óbvio que a'S alterações legais decretadas em 1966, a par da nova es· 
quematização dada ao Regulamento, tanto no caso do que foi aprovado pelo 
Decreto n9 55.866, de 25 de março de 1965, quanto no caso do último, apro
vado pelo Decreto n.O 58.400, de 10 de maio de 1966, aumentaram a comPle
xidade do ImpôstO' de Renda, criandO' dificu1dad:es novas de interpretaçãO' p-



de aPlicação, para todos quantos, por dever de ofício, ou para cumprimlnto 
de obrigações fiscais, têm necessidade de compulsar a legislação pert.inente.· 

No intuito de contribuir para minimizar as dificuldades assim criadas, a 
Comissão de Reforma do Min.istério da Fazenda fêz elaborar e ora publica o 
Indicador Geral do Impôsto de Renda (lndice e Regulamento) . 

A fmalidade dêste Indicador é proporcionar, em seqüência alfabética -
certamente a de mais fácil manuseio - às autoridades, servidores públicos e 
demais clientelas a que se destina esta série de publicações, um repertório co
pioso de verbêtes e remissões pertinentq ao Regulamento do Impôsto de Renda. 

Dadas a complexidada e extensão da matéria, foi mister confiar a elabo· 
ração do respectivo índice, em moldes extraordinàriamente amplos, aos qua· 
tro técnicos seguintes: Cecília Lopes da Rocha Bastos, Hélio Graça Castanhei
ra, Mana Izabel Nogueira da Silva e Wilson Barboza Blanco, todos Agente,) 
F'scals do Impôsto de Renda. 

Na feitura de trabalho desta natureza, é impraticável captar todos os ân
gulos e hipóteses imagináveis. Considere-se, no entanto, que o presente tra
balho abrange 1.196 verbêtes e 4.756 remissões, perfazendo um total de 5.861 
entradas. Essa multiplicidade de títulos, representando outras tantas indica
ções de consulta, revela o esfôrço desenvolvido para proporcionar aos interes
sados Q máximo possível de elementos de orientação. 

É de inteira justiça, pois, que a CRMF deixe expressos, de maneira es
pecial, seus agradeCImentos aos autores do índice, o qual, precisamente por 
sual envergadura, deu origem ao título desta publicação - Indicador Geral do 
Impôsto de Renda. 

Com a presente divulgação, completa a Comissão de Reforma do Minis
tério da Fazenda a sirie de publicações pertinentes ao lmpôsto de Renda, a 
saber: N.o 3 - Anteprojeto de Código do Impôsto de Renda; N.O 4 - O Sis
tema Tributário Brasileird; N' 5 - The Tax System of Brazil; N9 11 - Regi
mento do Departamento do Impôsto de Renda; N9 16 - Cadastro Geral de 
Contribuintes (Pessoas Jurídicas); N9 19 - Guia Geral do Impôsto de Renda 
(Pessoas Física'S); N.O 22 - Manual do Impôsto de Renda na Fonte: e N.o 25 -
Evolução do Impôsto de Renda no Brasil. 

x 

... 



ADVERT:tNCIA 

o texto do Regulamento do Impôsto de Renda que serviu de base para 
a P.laboração dêste Indicador e figura na presente publicação (Decreto n.O 58.400, 
de 10 de maio de 1966), reproduz fielmente o texto oficial, tal como publi
cado no Didrio Oficial da União (Suplemento), de 12 de maio de 1966. 

Nada obstante, o confronto do original com o referido texto oficial, a 
que procederam, consecutivamente, a Equipe do Impôsto de Renda e o Setor de 
Documentação da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, revelou dis-
crepâncias, envolvendo palavras, algarismos e letras. 

Consistem, algumas, em meras transposições ou mudanças de letras no 
corpo de palavras, como, por exemplo, emeida em lugar de emenda, os em lugar 
de as etc. Nesses casos, - em face da evidência do cochilo tipográfico - o texto 
constante desta publicação reproduz o original correto. Nos casos, porém, em 
que houve substituição de palavras, como vencimentos em vez de rendimentos, 
ou de remissões erradas, como a letra f do artigo anterior em vez de o pardgrafo 
único do artigo 242, a correção só poderá ser feita por meio de retificação no 
Didrio Oficial. 

Carecendo de autoridade para introduzir as correções que, à luz do origi
nal aprovado pelo Chefe do Poder Executivo, porventura fôssem cabíveis uma 
v(>z que isso dependeria, necessàriamente, de retificação publicada no Didrio 
Oficial, o Setor de Documentação limita-se a indicar, a seguir, a título mera
mente informativo, na ordem numérica dos artigos, as discrepâncias encontradas. 

TEXTO CONSTANTE DO D. O. TEXTO CONSTANTE DO ORICINAL 

Art. 39 ... referidos nos arts. 50 e 56, Art. 39 ... referidos nos arts. 50, 55 
e 56 '" 

Art. 83 •.......•...•..........•.•• Art. 83 .......•.•..............••• 
b) .. , do ort. 82, letros " e b ..• b) ... do ort. 82, § 1.°, letrQ$ " e b '" 



TEXTO CONSTANTE DO D. O. 

Art. 214 ..............•............ 
§ 2.0 • • • entre a aquisição e o valor 
do título ... 

Art. 245 ............•.... ' ........ . 
j) . .. (Lei n. o 4. 154, art. 58); 

Art. 246' ...................... '" .. 
§ 3.0 ••• a que se refere a letra f do 
artigo anferior, .. . 

Art. 293 .......................... . 
h) ... (Lei n. o 4. 154, art. 158) 

Art. 310 .......................... . 
§ 3.0 

'" pagamento antecipado de ven
cimentos originados ... 

: XII 

TEXTO CONSTANTE DO ORICINAL 

Art. 214 ......................... . 
§ 2.0 • •• entre a aquisição e o venci-
mento do título .. . 

Art. 245 ......................... . 
j) ... (Lei n.o 4.380, art. 58); 

Art. 246 ......................... . 
§ 3.0 ••• a que se refere o parógrafo 
único do art. 242, ... 

Art. 293 .•........................ 
h) . " (Lei n.o 4.380, art. 58); 

Art. 310 ......................... . 
§ 3.0 ••• pagamento antecipado de ren
dimentos originados ... 
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- ÁRVORES PLANTADAS 

- ASCENDENTES 

- ASSALARIADO 

- ASSEMBLÉIA GERAL 

- ASSENTAMENTOS - LIVRO 

- ASSIST~NCIA ADMINISTRATIVA 

- ASSIST~NCIA CIENTIFICA 

- ASSIST~NCIA TÉCNICA 

- ASSOCIAÇÕES 

- ASSOCIAÇÕES BENEFICENTES 

- ASSOCIAÇÕES E CAIXAS DE 
EMPREGADOS E EMPREGADORES 

- ATIVIDADE ECONOMICA 

- ATIVIDADES AGROPASTORIS 

- ATIVIDADES EXERCIDAS PARCIAL-
MENTE FORA E DENTRO DO PAIS 

- ATIVIDADES OU TRANSAÇÕES 
I LlCITAS 

- ATIVO 

- ATIVO IMOBILIZADO 

- ATRASO NA ESCRITURAÇÃO 

- ATRASO NO PAGAMENTO 

- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

- ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMi
NAL DAS OBRIGAçõES DO TESOURO 
NACIONAL - REAJUST ÁVEIS 

- ATUÁRIO 

- AUMENTO DE CAPITAL 

- AUMENTO DE RESERVAS 

- AUMENTO DO VALOR DO ATIVO 

_. AUMENTO DA VIDA ÚTIL 

- AUSENTES NO ESTRANGEIRO POR 
MOTIVO DE ESTUDOS 

- AUSENTES NO ESTRANGEIRO A SER. 
ViÇO DA NAÇÃO 

- AUTARQUIAS 

- AUTO DE DESACATO 

- AUTO DE INFRAÇÃO 

- AUTOR 

- AUTORIDADE 

- AUTORIDADE FISCAL 

- AUTORIDADE POLICIAL 

- AUTUADO 

- AUXILlOS À FISCALIZAÇÃO 

- AUXILlOS E SUBVENÇÕES 

- AUxlLlOS E SUBVENÇÕES A ENTIDA-
DES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 

- AVALIAÇÃO JUDICIAL 

- AVALIADORES 

- AVALIADORES JUDICIAIS 

- AVERBAÇÃO EM FOLHA DE PAGA-
MENTO 

- AVISO PRIMO OU INDENIZAÇÃO 
TRABALHISTA 

- AVULSOS 



B 

- BALANÇO ' 

- BALANÇO PATRIMONIAL 

- BANCO 

- BANCO DO BRASIL S. A. 

- BANCO CENTRAL DA REPÚBLICA 
DO BRASIL 

- BANCO DE CR~DITO DA 
AMAZôNIA S. A. 

- BANCO NACIONAL DO 
DESENVOLVIMENTO ECONôMICO 

- BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO 

- BANCO DO NORDESTE DO 
BRASIL S, A. 

- BASE DO IMPOSTO 

- BENEFICENTE 

- BENEFICIAMENTO E METALURGIA 
DE RUTILO 

- BENEFICIAMENTO E TECELAGEM 
DE CAROÁ 

- BENEFICIÁRIO DE RENDIMENTOS 

- BENEFICIÁRIO DE RENDIMENTOS 
NÃO IDENTIFICADO ' 

- BENEFfClOS DE TlTULOS DE 
CAPITALIZAÇÃO 

- BENFEITORIAS 

- BENS 

- BENS CORPÓREOS 

- BENS EXISTENTES NO 
ESTRANGEIRO 

- BENS IMÓVEIS 

- BENS IMÓVEIS CORPÓREOS 

- BENS DE MENORES 

- BENS MóVEIS 

- BENS DOS RESIDENTES OU 
DOMICILIADOS NO EXTERIOR 

- BENS - VENDA 

- BOLSA DE ESTUDO 

- BOLSA DE VALôRES 

- BONIFICAÇõES 

- BONIFICAÇõES EM APÓLICES DE SE. 
GURO 

- BRASrLlA 

c 

- CABEÇA DO CASAL 

- CADASTRO GERAL DOS 
CONTRIBUINTES 

- CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS 

- CADASTRO DE LICENÇAS 

- CADASTRO DE PROPRIEDADES 
RURAIS 

- CADASTRO DE PROPRIEDADES 
URBANAS 

- CAIXA - LIVRO 

- CAIXAS E ASSOCIAçõES DE 
EMPREGADOS E EMPREGADORES 

- CAIXAS ECONÔMICAS 

- CAIXEIRO-VIAJANTE 

- CÂMARAS SINDICAIS DE CORRETORES 

- CAMBIAIS DE EXPORTAÇÃO 

- CAMBIO 

- CAMPOS DE INVERNADA 



- CANCELAMENTO DE DIVIDA 

- CAPACIDADE 

- CAPITAL 

- CAPITAL ABERTO 

- CAPITAL ALHEIO 

- CAPITAL APLICADO 

- CAPITAL ESTRANGEIRO 

- CAPITAL DE GIRO 

- CAPITAL IMOBILIÁRIO 

_ CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

- CESSÃO DE DIREITOS 

- CESSÃO GRATUITA 

- CHEFE - REPARTiÇÃO 

- CHEQUE 

- CHUMBO 

- CITAÇÃO JUDICIAL 

_ CLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS 

_ CLÁUSULAS TESTAMENTÁRIAS 

_ CAPITAL REGISTRADO NO BANCO - COBRADOR 
CENTRAL DA REPÚBLICA DO BRASIL 

- CAPITALIZAÇÃO 

_ CAPITALIZAÇÃO DE TITULOS 

- CARDIOPATIA GRAVE 

- CARGO ELETIVO 

- CAROÁ 

- CARTEIRA DE CÂMBIO 

- COBRANÇA AMIGÁVEL 

- COBRANÇA EXECUTIVA 

- COBRANÇA FISCAL 

_ COBRANÇA DO IMPOSTO 
DE RENDA 

- COBRANÇA JUDICIAL 

- COBRE 

_ CARTEIRA DIVERSIFICADA DE TITULOS - COCOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS 

- CARTÓRIO DE JUSTIÇA 

_ CARTÓRIO DE TABELIÃO 

- CASA 

- CASAMENTO 

- CAUÇÕES 

- CEDENTE DE DIREITO 

- aDULAS 

- CEGUEIRA 

- CELULOSE 

- C~RA DE CARNAÚBA 

- CERTIDÃO NEGATIVA 

- CERTIFICADO DE DEPóSITO 
BANCÁRIO 

- CÓDIGO CIVIL 

- CóDIGO COMERCIAL 

- CóDIGO PENAL 

- COEFICIENTE 

- COL~GIOS 

- COLETORIAS ESTADUAIS 

_ COLIGADAS - FIRMAS OU 
SOCIEDADES 

_ COLOCAÇÂO DE TITULOS 

- COMERCIANTE 

- COM~RCIO 

- COMISSÁRIO 

...... ÇOMI~?O~S 
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- COMISSõES PAGAS A 
DOMICILIADOS NO EXTERIOR 

- COMITENTE NO EXTERIOR 

- COMPANHEIRA 

- COMPANHIA BRASILEIRA DE 
ALIMENTOS 

--COMPANHIA DE ELETRIFICAÇÃO 
RURAL DO NORDESTE 

- COMPANHIA HIDROEL~TRICA 
BOA ESPERANÇA 

- COMPANHIA DE INVESTIMENTOS 

- COMPANHIA OE SEGURO E 
DE CAPITALIZAÇÃO 

- COMPENSAÇÃO 

-" COMPRA DE PROPRIEDADES 
IMOBILIÁRIAS 

- COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS 
CONSTRUIDOS 

- COMPRAS - LIVRO 

- COMPROVAÇÃO 

- COMPROVANTE 

- COMUNICAÇÕES 

- CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

- CONCESSIONÁRIOS DE PESQUISA 
OU LAVRA DE MIN~RIOS 

- CONCORDATA 

- CONCURSOS DESPORTIVOS _ 
PR~MIOS EM DINHEIRO 

- CONDOMINIO 

- CONDOMINO 

- CONJUGE 

- CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO 

- CONSELHEIROS FISCAIS 

- CONSELHO DE CONTRIBUINTES 
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- CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL 

- CONSELHO NACIONAL DE 
ECONOMIA - C.N.E. 

- CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE - C.R.C. 

- CONSELHO REGIONAL DE 
CORRETORES DE IMÓVEIS 

- CONSERVAÇÃO DE BEM CORPÓREO 

- CONSTRUÇÃO 

- CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS 
E SEMELHANTES 

- CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO 

- CONSTRUÇÃO NAVAL 

- CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL 

- CONSULTA 

- CONSUMO DE LUZ E FORÇA 

- CONTA CORRENTE 

- CONTA DE RESPONSÁVEIS 

- CONTABILIDADE CENTRALIZADA 

- CONTABILIDADE NÃO 
CENTRALIZADA 

- CONTADOR 

- CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE 
EXPLORADA 

- CONTINUADOR 

- CONTRATO 

- CONTRATO COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

- CONTRATO DE EMPREITADA 

- CONTRATO IMOBILIÁRIO 

- CONTRATO E RECIBO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

- CONTRA TO DE TRABALHO 

- CONTRAVENÇÃO 



- CONTRIBUiÇÕES 

- CONTRIBUiÇõES PARA FUNDO DE 
BENEFIC~NCIA 

- CONTRIBUiÇõES OU IMPOSTO 

- CONTRIBUiÇÕES DE MELHORIA 

- CONTRIBUiÇÕES OBRIGATÓRIAS 

- CONTRIBUINTE 

- CONTROLADORAS OU 
CONTROLADAS - FIRMAS OU 
SOCIEDADES 

- CONV~NIO 

- CONVERSÃO EM CAPITAL 

- CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL 

- CONVERSÃO EM RENDA 

- COOPERATIVAS 

- CORREÇÃO MONETÁRIA 

- CORREÇÃO MONETÁRIA 
DO ATIVO 

- CORREÇÃO MONETÁRIA DO 
ATIVO - CASOS ESPECIAIS 

- CORREÇÃO MONETÁRIA DO 
CAPITAL DE GIRO 

- CORREÇÃO MONETÁRIA DO 
CUSTO DE FLORESTAS 

- CORREÇÃO MONETÁRIA -
LUCRO IMOBILIÁRIO 

- CORREÇÃO MONETÁRIA -
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS 

- CORREIO 

- CORRETAGEM 

- CORRETOR 

- COTA PARTE DE MULTA OU RECEITA 

- COTAÇÃO DE TITULOS 

- COTAS 

- COTAS DE CAPITAL 

- COTAS DE PARTICIPAÇÃO 

- CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO 
DUVIDOSA 

- CREDOR 

- CRIAÇÃO DE ANIMAIS 

- CRIADOR 

- CRIANÇA POBRE 

- CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL 

- CRIMINOSO PRIMÁRIO 

- CROMO 

- CULTURA DO SOLO 

- CULTURA PERMANENTE 

- CUPÕES DE TITULOS AO PORTADOR 

- CURADOR 

- CUSTAS 

- CUSTO 

- CUSTO DE FLORESTAS 

- CUSTO DO IMóVEL 

- CUSTO OPERACIONAL 

- CUSTÓDIA 
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D 

- DAÇÃO EM PAGAMENTO 

- DEB~NTURES 

-- DEB~NTURES NOMINATIVAS 
ENDOSSÁVEIS 

- DEB~NTURES AO PORTADOR 
- IDENTIFICADO 

- D~BITO 

- D~BITO FISCAL 

- D~BITO EM SUSPENSO 

- DECAD~NCIA 

- D~CIMO TERCEIRO SALÁRIO 

- DECLARAÇÃO DE BENS 

- DECLARAÇÃO FALSA 

- DENTISTA 

- DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 

- DEPARTAMENTO DO IMPOSTO 
DE RENDA 

- DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
CORREIOS E TEL~GRAFOS 

- DEPARTAMENTO NACIONAL DA 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

- DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE REGISTRO DE COM~RCIO 

- DEPENDENTES 

- DEPóSITO 

- DEPÓSITO BANCÁRIO 

- DEPóSITO EM DINHEIRO 

- DEPÓSITO PARA GARANTIA 
DE INST ÁNCIA 

- DEPóSITO A PRAZO FIXO 

- DEPóSITO DE TlTULOS 

- DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE - DEPRECIAÇÃO 
TITULOS AO PORTADOR 

- DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS 
PESSOA FlSICA 

- DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS 
PESSOA JURIDICA 

-- DECLARAÇÃO DA RETENÇÃO 
DO IMPOSTO 

- DE CUJUS 

- DEDUÇÃO 

- DEDUÇÕES CEDULARES 

- DEDUÇÕES - LUCRO IMOBILIÁRIO 

- DELEGACIA DO TESOURO BRASILEIRO 
NO EXTERIOR 

- DELEGADOS DO IMPOSTO DE RENDA 

- DEMISSÃO 

- DEPRECIAÇÃO DE NAVIOS 

- DEPUTADOS 

- DESACATO 

- DESÁGIO 

- DESAPROPRIAÇÃO DE IMóVEL 

- DESCENDENTE 

- DESCLASSIFICAÇÃO DE ESCRITA 

- DESCONTO 

- DESCONTO EM FOLHA 

- DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
REGIONAL 

- DESFALQUE 

- DESPACHANTES 

-- DESPESAS 



- DESPESAS EVENTUAIS 

- DESPESAS DE HOSPITALIZAÇÃO 

- DESPESAS INCORRIDAS 

- DESPESAS DE INSTRUÇÃO 

- DESPESAS OPERACIONAIS 

- DESPESAS OPERATIVAS 

- DESPESAS PESSOAIS DO ASSALARIADO 

- DESPESAS DE PROPAGANDA 

- DESPESAS DE VIAGENS 

- DESQU ITADO 

- DEVEDORES DUVIDOSOS 

- DEVOLUÇÃO 

- DIÁRIAS 

- DIÁRIAS DE COMPARECIMENTO 

- DIÁRIO - LIVRO 

- DIFERENÇA DE CAIXA 

- DIFERENÇA DE CÂMBIO 

- DIFERENÇA DE IMPOSTO 

- DIFERENÇA EM MOEDA CORRENTE 

- DILlG~NCIA FISCAL 

- DIREITOS AUTORAIS 

- DIREITOS CREDITÓRIOS 

- DIRETOR GERAL DA FAZENDA 
NACIONAL 

- DIRETOR DO IMPOSTO DE RENDA 

- DIRETORES DE SOCIEDADES 

- DISTRATOS 

- DISTRIBUiÇÃO 

- DISTRIBUIÇÃO ANUAL DE 
RENDIMENTOS 

- DISTRIBUiÇÃO DISFARÇADA 
Df; DIVIDENDOS 

- DISTRIBUiÇÃO DISFARÇADA 
DE LUCROS 

- DISTRIBUiÇÃO DE ENERGIA ELttRICA 

- DISTRIBUiÇÃO DE RENDIMENTOS 

- DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS 
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE 

- DISTRITO FEDERAL 

- Df VIDA ATIVA 

- Df VIDA DE OPERAÇÕES RURAIS 

- Df VIDA PÚBLICA 

- DIVIDENDOS 

- DIVORCIADO 

- DOAÇÃO 

- DOCUMENTOS 

- DóLARES NORTE-AMERICANOS 

- DOMICILIADOS NO PAIS - AUSENTES 
NO ESTRANGEIRO 

- DOMICILIADOS NO PAfS - CASOS 
ESPECIAIS . 

- DOMICILIADOS OU RESIDENTES NO 
EXTERIOR 

- DOMICfLlO FISCAL 

- DOTAÇÕES 

E 

-- ECONOMISTA 

- EDIFICAÇÕES EM CONDOMfNIO 

- EDIFfCIOS 

- EDIFfCIOS DE APARTAMENTO 
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- EDITAL 

- EDUCAÇÃO 

- EDUCAÇÃO E CRIAÇÃO DE MENOR 
POBRE 

- ELEVADORES 

- EMBARCAÇOES 

- EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 18 

- EMISSÃO DE AÇOES 

- EMOLUMENTOS 

_.- EMPREENDIMENTOS AGRfCOLAS 
E INDUSTRIAIS 

- EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS 
E AGRiCOLAS 

- EMPREGADOR 

- EMPREGADOS 

- EMPREITADA 

- EMPR~SAS DE SEGURO E DE 
CAPITALIZAÇÃO 

- EMPRtsTIMO COMPULSÓRIO 
- LEI 4242/63 

- EMPR~STIMO EM MOEDA 
ESTRANGEIRA 

- EMPR~TIMO PÚBLICO DE EMERG~N. 
CIA - LEI 4069/62 

- EMPR~STIMO PELA UNIÃO 

- EMPR~STIMOS DIVERSOS 

- ENCARGOS 

- ENCARGOS DO BENEFICIÁRIO 
DO RENDIMENTO 

- ENCARGOS DE FAMILlA 

- ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES 

- ENDER~ÇO DO CONTRIBUINTE 

- ENERGIA ELI~TRICA 

- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE - ENFITEUSE 
ESTRADAS E SEMELHANTES 

- EMPREITADA DE LAVOR 

- EMPRI:SAS DE ADMINISTRAÇÃO 
PREDIAL 

- EMPR~SAS AGRfCOLAS 

- EMPRI:SAS CONCESSIONÁRIAS DE 
SERViÇOS PÚBLICOS 

- EMPRI:SAS DOMICILIADAS NO 
EXTERIOR 

- EMPR~SAS QUE EXPLORAM A VENDA 
DE PROPRIEDADES OU DIREITOS 
IMOBILIÁRIOS A PRESTAÇOES 

- EMPRI:SAS DE ILUMINAÇÃO 

- EMPR~SAS IMOBILIÁRIAS 

- EMPRI:SAS INDIVIDUAIS 

- ENGENHEIRO 

- ENGORDA DE ANIMAIS 

- ENSINO SUPERIOR 

- ENTREGA DE DECLARAÇÃO 

- EROSÃO 

- ESCALA DE PRAZOS - ENTREGA DE 
DECLARAÇOES DE PESSOA FiSICA 

_. ESCALA DE PRAZOS - ENTREGA DE 
DECLARAÇOES DE PESSOA JURIDICA 

- ESCLARECIMENTOS 

- ESCRITA 

- ESCRITOR 

- ESCRITURAÇÃO 

- ESCRITURAÇÃO CENTRALIZADA 
- EMPRI:SAS DE NAVEGAÇÃO MARiTI. 

MA E A~REA I - ESCRIVÃES 

- EMPR~SAS PASTORIS - ESCULTOR 
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- !SPOLIO 

- ESPOSA 

- ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 

- ESTABELECIMENTOS DE CR~DITO 

- ESTATUTO DA TERRA 

- ESTIMULOS FISCAIS 

- ESTOQUE 

- ESTRANGEIRO 

- ESTUDO 

- EUCALIPTOS 

- EXAME DE ESCRITA 

- EXAME DE LIVROS E DOCUMENTOS 
DE CONTABILIDADE 

- EXATORIAS 

- EXAUSTÃO 

- EXCESSO DE EXAÇÃO 

- EXCESSO DE REMUNERAÇÃO 

- EXCESSO DE RESERVAS SOBRE 
O CAPITAL 

- EX-COMBATENTE DA FEB 

- EXERCICIO SOCIAL 

- EX~RCITO 

- EXIBIDORES 

- EX OFFICIO 

- EXPERIMENTAÇÃO 

- EXPLORAÇÃO AGRICOLA E PASTORIL 

- EXPLORAÇÃO DE DIREITOS 

- EXPLORAÇÃO PASTORIL 

- EXPLORAÇÃO PECUÁRIA 

- EXPORTADORES 

- EXTINÇÃO 

- EXTRACAO MINERAL 

- EXTRAÇÃO VEGETAL 

- EXTRAORDINÁRIOS 

F 

- FALECIMENTO 

- FAL~NCIA 

- FALIDO 

- FALSIDADE DE DOCUMENTOS 

- FALTA DE DECLARAÇÃO 

- FAVORES CREDITICIOS 

- FAVORES FISCAIS 

- FERRO 

- FIADOR 

- FIANÇA 

- FIBRAS NATIVAS 

- FICHA ESTATISTICA 

- FILHA SOLTEIRA 

- FILHA VIÚVA 

- FILHOS 

- FILIAIS, SUCURSAIS, AG~NCIAS OU 
REPRESENTAÇõES - PESSOAS )'URI
DICAS COM SEDE NO ESTRANGEIRO 

- FILMES CINEMATOGRÁFICOS 

- FINANCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO 
RESIDENCIAL 

- FINANCIAMENTO OU EMPR~STlMO 
PELA UNIÃO 

- FIRMAS INDIVIDUAIS 
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- ~IRMAS NÃO RECISTRADAS _ FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

- FIRMAS OU SOCIEDADES COLIGADAS - FUNÇÕES NO EXTERIOR 

- FIRMAS OU SOCIEDADES CONTROLA- - FUNDAÇÕES 
DORAS OU CONTROLADAS 

- FISCALIZAÇÃO 

- FISCALIZAÇÃO BANCÁRIA 

- FLORESTAS 

- FOLHA DE PAGAMENTO 

- FONTE - CASOS DIVERSOS 

- FONTE - RENDIMENTOS DE AÇÕES 

- FONTE - RENDIMENTOS ATRIBUf-
DOS A PESSOAS SEM VfNCULO DE EM_ 
PR~GO COM A FONTE PAGADORA 

- FONTE - RENDIMENTOS DAS PES
SOAS FfSICAS DOMICILIADAS NO BRA
SIL, AUSENTES NO ESTRANGEIRO, A 
SERViÇO DA NAÇÃO OU POR MOTIVO 
DE ESTUDOS 

- FONTE - RE',SIDENTES OU DOMICI-
LIADOS NO EXTERIOR 

- FONTE - TRABALHO ASSALARIADO 

- FONTE PAGADORA 

- FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA 
- FEB 

- FORÇA HIDRÁULICA 

- FORÇA E LUZ 

- FORMAL DE PARTILHA 

- FÓRMULAS DE DECLARAÇÃO 

- FÓRMULAS DE FABRICAÇÃO 

- FÓRMULAS DE PRODUÇÃO 

- FORO I,. 

- FRAÇÃO INFERIOR A CR$ 1.000 

- FRAUDE 

- FRETE 
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- FUNDOS 

- FUNDOS DE BENEFIC~NCIA 

_ FUNDOS CONSTITUfDOS EM 
CONDOMfNIO 

- FUNDOS PARA DEVEDORES 
DUVIDOSOS 

- FUNDOS DE INDENIZAÇOES 
TRABALHISTAS 

- FUNDOS DE RESERVA 

- FURTO 

G 

- GADO DE TRABALHO E DE RENDA 

- GARANTIA DE EMPR~STIMOS 

- GARANTIA DE INSTÂNCIA 

- GARANTIA REAL 

- GASTOS PESSOAIS DE PASSAGENS 

- GEADA 

- GEICINE 

- GERENTE 

- GLOSAS 

- GORJETAS 

- GOV~RNO ESTRANGEIRO 

- GRATIFICAÇÕES 



- GUARDA. LIVROS - IMPÓSTO SÓBRELUCRO IMOBILIÁRIO 

- GUIA NEGATIVA - IMPOSTO SOBRE LUCROS DISTRIBUf. 
DOS 

- GUIA DE RECOLHIMENTO 
- IMPOSTO EM PRESTAÇOES 

- IMPOSTO PROGRESSIVO 

- IMPOSTO DE RENDA 

H - IMPOSTO SINDICAL 

- IMPOSTO SUPLEMENTAR 

- HABITAÇOES POPULARES 
- IMPOSTO SUPLEMENTAR PROGRES. 

SIVO 

- HABITUALIDADE 
- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 

- HASTA PÚBLICA - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO 

- HERANÇA - IMPOSTO ÚNICO 

- HERDEIRO 
- IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNA-

- HOLDINCS ÇOES 

- HONORÁRIOS - IMUNIDADE FISCAL 

- HONORÁRIOS DE DIRETORES, CONSE. 
LHEIROS FISCAIS OU CONSULTIVOS 

- INATIVIDADE 

- INCAPACIDADE DE TRABALHO 

- HOSPITALIZAÇÃO 
- INC~NDIO 

- INCENTIVOS FISCAIS 

- INCORPORAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL 

- INCORPORAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

- INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 

- INCORPORAÇÃO DE RESERVAS 

- ILMENITA - INCORPORADOR 

- IMóVEL 
- INDENIZAÇÃO 

- IMóVEL EM CONSTRUÇÃO - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA OU 

- IMóVEL CONSTRUfDO AVISO PR~VIO 

- IMóVEL RESIDENCIAL 
- INDEXADAS - OBRIGAÇOES EM 

MOEDA NACIONAL 

- IMóVEL RURAL - fNDICES GERAIS DE PREÇOS 

- IMóVEL URBANO - INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO 

- IMPOSTO DESCONTADO NA FONTE - INDÚTRIA EXTRATIVA ANIMAL 
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- INDOSTRIA EXTRATIVA VECETAL - INVENTARIANTE 

- INDúSTRIA DE FERTILIZANTES - INVENTÁRIO 

- INDÚSTRIA QUIMICA 
- INVENTÁRIO - LIVRO 

- INDUSTRIAL 

- INFORMAÇÕES - INVESTIMENTO 

- INFORMAÇÕES SOBRE RENDIMENTOS - IRMÃO OU IRMÃ 
PAGOS OU CREDITADOS 

_ INFRAÇÃO - MULTA APLICÁVEL - ISENÇÃO 

_ INICIO DE NEGóCIO - ISENÇÃO - DOMICILIADOS NO EX-
TERIOR 

- INSCRiÇÃO NO DEPARTAMENTO DO 
IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO - LUCRO IMOBILIÁRIO 

- INSPEÇÃO - ISENÇÃO - PESSOA FISICA 

- INSPETORES _ ISENÇÃO - PESSOA jURIDICA 

- INSPETORES DO IMPOSTO DE RENDA _ ISENÇÃO _ PESSOAS jURIDICAS E 
EMPR~SAS INDIVIDUAIS DOMICILlA_ 

- INSTITUiÇÕES DE EDUCAÇÃO DAS NO PAIS 

- INSTITUiÇÕES FINANCEIRAS 

- INSTITUTO BRASILEIRO DE REFORMA 
AGRÁRIA - IBRA 

- INSTITUTOS E CAIXAS DE APOSENTA
DORIAS E PENSõES 

- INSTRUÇÃO 

- INTER~SSES 

- JAZIDA 

- JORNAIS 

- INTER~SSES DE AÇÕES AO PORTADOR - JORNALISTA 

- INTER~SSES E LUCROS DE PESSOA IU- _ JUIZ 
RIDICA EM QUAISQUER SOCIEDADES 

_ INTER~SSES DE PARTES BENEFICIÁ- - JUIZO FEDERAL 
RIAS 

J 

- JUNTAS COMERCIAIS 
- INTIMAÇÃO 

- INVÁLIDO 
- JUROS 

_ INVENÇÕES, PROCESSOS E FORMULAS - JUROS DE DEB~NTURES 
DE FABRICAÇÃO E DE MARCAS DE IN- . 
DúSTRIA E COM~RCIO - JUROS DE MORA 
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- JUROS DE OBRIGAÇõeS AOPORTAOOR - LOTEAMENTO 

- JUROS DE TiTULOS DA DIVIDA PÚ
BLICA 

- JUTA 

L 

- LANÇAMENTO EX OfFICIO 

- LANÇAMENTO DE IMPOSTO 

- LANÇAMENTO INDEVIDO 

- LATIFÚNDIO 

- LAUDO DE EXAME FISCAL 

- LEGADO 

- LOTERIA 

- LUCRO 

- LUCRO ARBITRADO 

- LUCRO DISTRIBUfOO 

- LUCRO IMOBILIÁRIO 

- LUCRO OPERACIONAL 

- LUCRO PRESUMIDO 

- LUCRO REAL 

- LUCRO REINVESnOO 

- LUCRO EM SUSPENSO 

- LUCROS E PERDAS 

- LEGAT ARIO - LUVAS 

- LEI ORGÂNICA DA PREVID~NCIA 50- - LUZ E FORÇA 
CIAL 

- LEILÃO PÚBLICO M 
- LEILQfIRO 

- LEPRA - MA-F~ 

- LETRA DE CAMBIO - MAGIST~RIO 

- LETRA HIPOTECARIA - MAGISTRADO 

- LETRA IMOBILlARIA -- MAGN~IO 

- LICENÇA - MANDAT ARIOS 

- LIMITE DE ISENÇÃO - MANDATO DE REPRESENTAÇÃO PO-

- LIMITE DE REMUNERAÇÃO PULAR 

- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MANGAN~S 

- LIQUIDAÇÃO - MANUTENÇÃO DO CAPITAL DE GIRO 

- L1QUIDATARIOS - MAQUINAS 

- LITIGIO - MAQUINAS AGRiCOlAS 

- LIVROS DE ASSENTAMENTOS - MAQUINISMOS 

- LIVROS DE CONTABILIDADE - MARCAS DE INDÚSTRIA E COM~RCIO 

- LIVROS FISCAIS - MARINHA 

- LOCAÇÃO - MARINHA MERCANTE 

- LOCAÇÃO DE IMóVEL -- MAT~RIA-PRIMA 

- LOCADOR -MATRIZ 

- LOCOMOÇÃO - M~DICO 

11 



- MEEIRO 

- MEIO-SOLDO 

- MENOR 

- MERCADO DE TrTULOS 

- MERCADORIAS 

- MESAS DE RENDAS 

- MICROFILMAGEM 

- MILITARES' 

- MINERAIS 

- MINIFÚNDIO 

- MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

- MINISTÉRIO PÚBLICO 

- MINISTRO DA FAZENDA 

- MISSõES DIPLOMÁTICAS - CHEFES 
DE 

- MISSõES MILITARES - CHEFES DE 

- MOBILIÁRIO 

- MODELOS APROVADOS PELO D. I . R. 

- MOEDA CORRENTE 

- MOEDA ESTRANGEIRA 

- MOEDA NACIONAL 

- MORA 

- MOSTRUÁRIOS 

- MOTORISTA 

- MULTA DE. MORA 

- MULTA - PENALIDADE 

- DOS CASOS DE PAGAMENTO OU 
RECOLHIMENTO FORA ooS PRA
ZOS 

- DOS CRIMES DE SONEGAÇÃO FIS
CAL 

- DA INFRAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES RE
FERENTES À DECLARAÇÃO DE 
RENDIMENTOS 

- DOS CASOS DE LANÇAMENTOS EX 
OFFICIO . 

- DAS INFRAÇÕES ÀS DISPOSIÇÕES 
REFERfNTES À ARRECADAÇÃO 
NAS FONTES 

- DA INFRAÇÃO ÀS NORMAS RÉLA
TIVAS A INFORMAÇõES DAS FON
TES 

- DA INFRAÇÃO ÀS NORMAS RE
LATIVAS À FISCALIZAÇÃO E AOS 
LIVROS FISCAIS 

- DOS CASOS ESPECIAIS DE INFRA
çÃO 

- DAS NORMAS GERAIS SOBRE PE
NALIDADES 

- MUTILADOS DE GUERRA EX-INTE
GRANTES DA FEB 

N 

- NÃO IDENTIFICAÇÃO 

- NAUFRÁGIO 

_ MóVEIS E BENFEITORIAS _ PREÇO DE - NAVEGAÇÃO MARITIMA E AÉREA 
COMPRA - NEGOCIANTES EM FIRMA INDIVIDUAL 

- MOVIMENTO BRUTO - NEOPLASIA MALIGNA 

- MOVIMENTO DE FUNDOS - NORDESTE 

- MUDANÇA DE COMPEnNCIA DA AU_ - NOTÁRIO PÚBLICO 
TORIDADE 

- NOTAS PROMISSóRIAS 
- MUDANÇA DE RESID~NCIA OU SEDE 

-- MULHER ABANDONADA PELO MA-
- NOTIFICAÇÃO 

RIDO o 
- MULHER CASADA 

- OBRAS DE ARTE 
- MULTA - CASO.S DIVERSOS 

- OBRIGAÇÕES DO EMPRÉSTIMO DE 
- MULTA COMPLEMENTAR EMERG~NCIA 
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- OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARTILHA 

- OBRIGAÇÕES EM MOEDA NACIONAL - PASSAPORTE 
INDEXADAS 

- PASTOS NATURAIS OU ARTIFICIAIS 
- OBRIGAÇõES NOMINATIVAS 

- PATENTES DE INVENÇÃO 
- OBR1GAÇÕES NOMINATIVAS ENDOS_ _ PATRIMONIO DE PESSOA FISICA 

SÁVEIS' 

- OBRIGAÇÕES AO PORTADOR - PECUÁRIA - AGRICULTURA 

- OBRIGAÇõES DO REAPARELHAMENTO - PECÚLIO 

ECONôMICO - PEDIDO DE CONCORDATA 

- OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL 
- REAjUSTÁVEIS 

- PEDIDO DE ISENÇÃO 

- OBSI'LESC~NCIA 
- PEDtDO DE RECONSIDERAÇÃO 

- ÓLEOS VEGETAIS 
- PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 

- OMISSÃO DE RENDIMENTOS 
- PEUCULAS CINEMATOGRÁFICAS 

- OpçÃO 
- PEUCULAS CINEMATOGRÁFICAS ES-

TRANGEIRAS 

- OPERAÇÕES MERCANTIS _. PENA DE DETENÇÃO 

- OPERAÇÕES RURAIS - PENA DE RESPONSABILIDADE 

- ORDENADOS - PENALIDADE 

- ORGANIZAÇÕES SINDICAIS1 CAIXAS E _ PENAS 
ASSOCIAÇÕES 

- óRGÃOS AUXILIARES DA ADMINIS
TRAÇÃO DO IMPOSTO 

- ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

p 

- PAGAMENTO 

- PAGAMENTO ANTECIPADO DE RENDI_ 
MENTOS DE AçõES 

- PAGAMENTO DO IMPOSTO NO ATO 
DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO 

- PAGAMENTO PARCELADO 

- PARALISIA 

- PARCEIROS 

- PARCELAMENTO 

- PARQUE INDUSTRIAL 

- PARTES BENEFICIÁRIAS 

- PARTES DE FUNDADOR 

- PARTICIPAÇÃO 

- PENHOR DE TiTULOS 

- PENHORA DE BENS 

- PENSÕES 

- PERCENTAGENS 

- PERDÃO DE DiVIDA 

- PERDAS 

- PERDAS DE CÂMBIO 

- PERDAS EXTRAORDINÁRIAS 

- PEREMPÇÃO 

- PERiCIA CONTÁBIL 

- PERITO CONTADOR 

- PESQUISAS CIENTiFICAS OU TECNO. 
LóGICAS 

- PESSOA FiSICA 

- PESSOA jURiDICA 

- PESSOA jURiDICA CIVIL 

- PINTOR 



- PISCICULTURA - PROCEDIMENTO EX OFF1CIO 

- PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PROCEDIMENTO FISCAL 

- PLANTIO DE FLORESTAS - PROCESSO 

- PLANTIO E REPLANTIO DE ÁRVORES - PROCESSO ADMINISTRATIVO 

- PODER L1BERAT6RIO - PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

- POLrCIA - PROCURAÇÃO 

- POLrTICA DE REFLORESTAMENTO - PROCURADOR 

- POSTOS FISCAIS - PROCURADOR DE DOMICILIADO NO 
EXTERIOR 

- PRAZO - CASOS DIVERSOS 
- PRODUTOS AGRrCOlAS 

- PRAZO - DECAD~NCIA E PRESCRI-
ÇÃO - PRODUTOS EM FABRICAÇÃO 

- PRAZO - ENTREGA DE DECLARAÇÃO - PRODUTOS FLORESTAIS 
DE RENDIMENTOS DAS PESSOAS FL - PRODUTOS MANUFATURADOS 
SICAS 

- PRODUTOS PECUÁRIOS 
- PRAZO - ENTREGA DE DECLARAÇÃO 

DE RENDIMENTOS DAS PESSOAS JURr- - PROFESSOR 
DICAS _ PROFISSõES LIBERAIS 

- PRAZO - INFORMAÇÕES E COMUNI-
CAÇõES 

- PRO LABORE 

- PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
- PRAZO - LUCRO IMOBILI.\RIO 

- PROPAGANDA 
- PRAZO - RECLAMAÇÕES E RECURSOS - PROPAGANDISTA 
- PRAZO - RESIDENTES OU DCMICI-

L1ADOS NO ESTRANGEI RO - PROPRIEDADE AGROPASTORIL 

- PRAZO - TRABALHO ASSALARIADO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

- PRÉDIOS DE APARTAMENTO - PROPRIEDADE RURAL 

- PRÉDIOS OU CONSTRUÇÕES - PROPRIEDADE URBANA 

- PRÉDIOS RESIDENCIAIS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EN. 
TREGA DE DECLARAÇÃO 

- PREJUrZO - PROSPECÇÃO DE JAZIDAS 
- PR~MIOS A CONSTRUÇÃO NAVAL - PROTEÇÃO DO SOLO 

- PR~MIOS LOTÉRICOS EM DINHEIRO - PROVA DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO DE 

- PR~MIOS RENDIMENTOS 
RENDA 

- PR~MIOS DE SEGURO 
- PROVENTOS 

- PR~MIOS DE TrTULOS DA DrVIDA Pü-
- PROVISÃO 

BLlCA 

- PR~MIOS DE TURFE 

- PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUI-
DAÇÃO DUVIDOSA 

- PREPOSTO 
- PROVISÃO PARA DrVIDAS MÁS 

- PRESCRiÇÃO 
- PROVISÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE 

DrVIDAS ATIVAS 
- PRESTAÇÃO DE SERViÇOS - PROVISÃO TÉCNICA 

%0 
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Q - RECURSO EX OFFICIO 

- RECURSOS FLORESTAIS 
- QUEBRA DE CAIXA - RECURSOS MINERAIS PESQUtSA E 

- QUITAÇÃO DO IMPOSTO 
EXTRAÇÃO 

- QUITAÇÃO DE PREÇO 
- RECURSOS VEGETAIS 

- REDISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS 
- QUOTA PARTE DE MULTA OU RECEITA 

- REDUÇÃO DO IMPOSTO 

R - REEMBOLSO 

- REEXAME DE ESCRITA 

- RAIO - REFLORESTAMENTO 

- REABILITAÇÃO DO FALIDO - REFORMA OU APOSENTADORIA 

_ REAJUSTAMENTO DO IMPOSTO DE- - REGIÃO GEOGRAFICA DA AMAZONIA 
VIDO - REGISTRADO POSTAL 

- REAJUSTAMENTO MONETÁRIO - REGISTRO DE COMPRAS - LIVRO 

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS - REGISTRO FISCAL 

_ REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO - REGISTRO DE HIPOTECA MARITIMA 
TRIBUTÁVEL - REGISTRO DE IMóvEIS E DE HIPOTE. 

- REAJUSTAMENTO DE VALORES 
IMÓVEIS RURAIS 

CA MARITIMA 

- REGISTRO DE INVENTÁRIO - LIVRO 

- REAVALIAÇÃO DE ATIVO - REGISTRO DAS PESSOAS FISICAS 

- RECEBEDOR IAS ESTADUAIS - REGISTRO DAS PESSOAS JURIDICAS 

- RECEITA BRUTA - REGISTRO DE TITULOS E DOCUMEN-
TOS 

- RECEITA BRUTA OPERACIONAL 
- REINVESTIMENTO DE LUCROS 

- RECEITA BRUTA DE PROPRIEDADE 
RURAL - RELATÓRIO DE EXAME FISCAL 

_ RECIBO - REMESSA DE DECLARAÇÕES PELO 
CORREIO 

- RECIBO DE ENTREGA DA DECLARA_ 
çÃO DE RENDIMENTOS 

- RECIBO - NOTIFICAÇÃO 

- RECLAMAÇÃO 

- RECOLHIMENTO 

- RECONHECIMENTO DE FIRMA 

- RECONSIDERAÇÃO 

- RECRIAÇÃO DE ANIMAIS 

- RECURSO 

.,;, 1," 

- REMESSA PARA O EXTERIOR 

- REMUNERAÇÃO 

-- REMUNERAÇÃO AOS ESTADOS, MUNL 
C(PIOS E AUTARQUIAS PELA ARRECA
DAÇÃO DO IMPOSTO NA FONTE 

-- REMUNERAÇÃO PAGA ACUMULADA. 
MENTE 

- REMUNERAÇÃO - POR SERViÇOS 
PRESTADOS 

- REMUNERAÇÃO DO TRABALHO 

- RENDA BRUTA 

21 



- RENDA CONSUMIDA 

- RENDA LIQUIDA 

~ RENDA LIQUIDA MENSAL 

- RENDA PRESUMIDA 

- RENDIMENTOS 

- RENDIMENTOS ARBITRADOS 

- RENDIMENTOS E BENS DE MENORES 

- RENDIMENTOS BRUTOS 

- RENDIMENTOS DE CAPITAL 

- RENDIMENTOS DE LETRAS IMOBILIÁ-
RIAS 

,.....:.... RENDIMENTOS DE FONTES DIVERSIFL 
CADAS 

- REPARTIÇÃO LANÇADORA 

- REPARTIÇÃO PAGADORA 

- REPARTIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 

-REPARTIÇÕES OFICIAIS OU 'ÓRGÃOS 
DE CARÁTER PERMANENTE 

- REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ÓRGÃOS 
AUTÁRQUICOS E PARAESTATAIS 

- REPLANTIO DE ÁRVORES 

- REPORT 

- REPRESENTAÇÃO 

- REPRESENTAÇÕES NO PAfS DAS PES-
SOAS JURrDICAS COM SEDE NO ES· 
TRANGEIRO 

- REPRESENTANTE 

- RENDIMENTOS DE FONTES ESTRAN- - REPRESENTANTE NO BRASIL 
GEIRAS 

- REPRESENTANTE COMERCIAL AUTO-
- RENDIMENTOS JURlDICAMENTE À DIS_ NOMO 

POSIÇÃO DO CONTRIBUINTE 

- RENDIMENTOS DE LETRAS IMOBILIÁ
RIAS 

- RENDIMENTOS LfQUIDQS 

- REPRESENTANTE DA FAZENDA 

- RESCISÃO DE CONTRATOS 

- RESERVA 

- RENDIMENTOS LIQUIDOS DA PROPRIE_ - RESERVA DE DOMrNIO 
DADE RURAL 

- RENDIMENTOS PAGOS ACUMULADA-
- RESERVA FlORESTAL 

MENTE - RESERVA PARA MANUTENÇÃO DO 
CAPITAL DE GIRO 

- RENDIMENTOS DE PARTES BENEFI_ 
CIÁRIAS - RESERVA TÉCNICA 

- RENDIMENTOS PRODUZIDOS NO ES
TRANGEIRO 

- RENDIMENTOS RECEBIDOS DE GOVER_ 
NOS ESTRANGEIROS 

- RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DO
MICILIADOS NO EXTERIOR 

- RENDIMENTOS DE TfTULOS AO POR
TADOR 

- RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSA
LARIADO 

- RENOVAÇÃO DE LICENÇAS 

- RENOVAÇÃO DA MARINHA MER-
CANTE 

_. REPARTIÇÃO ARRECADADORA 
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- RESGATE 

- RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EX-
TERIOR 

- RESIDENTE NO PAfS - CASOS ESPE-
CIAIS 

- RESPONSABILIDADE CIVIL 

- RESPONSABILIDADE CRIMINAL 

- RESPONSABILIDADE FUNCIONAL 

- RESPONSABILIDADE PENAL 

-- RESTITUIÇÃO 

- RESULTADO LIQUIDO DE TRANSAÇÕES 
EVENTUAIS 

- RESULTADO REAL 



_ RESULTADO REAL DA PROPRIEDADE - SERViÇOS NÃO COMERCIAIS 
RURAL 

- RETENÇÃO DO IMPOSTO NA FONTE 
- SERViÇOS A TERCEIROS - VENDA OU 

PRESTAÇÃO 

_ RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE LUCRO - SERViÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 
IMOBILIÁRIO - SERVIDOR 

- RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES - SERVIDOR DE GOV~RNO ESTRANGEIRO 
- RETIRADAS - SIGILO 
- REVENDA - SIGILO BANCÁRIO 

- REVISÃO - SIGILO COMERCIAL 

- REVISÃO DE DESPACHO - SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA 

- REVOLUÇÃO - SINDICATOS 
- RIQUEZA DO CONTRIBUINTE - SINDICOS 
- ROUPAS ESPECIAIS - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO 
- ROYALTIES - SITUAÇÃO FISCAL 

- SOBREPARTILHA 
5 

- SOCIEDADE CONJUGAL 

- SALÁRIO 
- SOCIEDADES ANÔNIMAS 

- SALÁRIO-EDUCAÇÃO 
_ SOCIEDADES ANÔNIMAS DE CAPITAL 

ABERTO 

- SALÁRIO-FAMILlA - SOCIEDADES BENEFICENTES 

- SALÁRIO-MINIMO - SOCIEDADES CIVIS 

- SALÁRIO-MINIMO FISCAL - SOCIEDADES COOPERATIVAS 

- SANÇÃO - SOCIEDADES POR COTAS DE RESPON-
SABILIDADE LIMITADA 

- SANEAMENTO 
_ SOCIEDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁ_ 

- SEGR~DO DOS NEGóCIOS OU DA PRO- RIO 
FISSÃO DOS CONTRIBUINTES _ SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

- SEGURO _ SOCIEDADES ESTRANGEIRAS 
- SEGURO AGRICOLA _ SOCIEDADES OU FIRMAS COLIGADAS 
- SELOS DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES _ SOCIEDADES OU FIRMAS CONTROLA-
- SEMENTES OLEAGINOSAS DORAS OU CONTROLADAS 

- SENADORES 

- SENTENÇA JUDICIAL 

- SERICICUL TURA 

_ SOCIEDADES IMOBILIÁRIAS 

_ SOCIEDADES DE INVESTIMENTOS 

_ SOCIEDADES MÚTUAS DE SEGUROS 

_ SERVENTUÁRIOS DA JUSTiÇA - SOCIEDADES NÃO REGISTRADAS 

_ SERViÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES - SóCIOS 
OU DENTÁRIOS - SOLDADAS 



- SOLDOS - TEMPESTADE 

- SOLO - TtRMO DE ESCLARECIMENTO OU IN. 

- SONEGAÇÃO FISCAL 
FORMAÇÃO 

- SORTEIO DE CAPITALIZAÇÃO 
- T~MO DE VERIFICAÇÃO E/OU ES(!;LA-

RECIMENTO 
- SORTEIOS DE QUALQUI:R ESpocrE 

PR~MIOS EM DINHEIRO 
- TERRAPLENAGEM 

- SPVEA 
- TERRAS EXPLORADAS 

- TERRENOS 
- SUBARRENDAMENTO 

- SUBLOCAÇÃO 
- TERRENOS LOTEADOS 

- TERRITÓRIOS 
- SUB-ROCAÇÃO 

-- SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES 

- SUBSIDIOS 

- TESTAMENTEIRO 

- TESTAMENTO 

- SUBVENÇÕES E AUXILlOS 
- TITUlAR 

- SUCESSÃO 
- TfTULOS DE CRÉDITO 

- SUCESSOR 
- TfTULOS EM CUSTÓDIA, PENHOR OU 

DePóSITO 

- SUCURSAIS - PESSOAS JURIDICAS -- TITULOS DA DIVIDA PÚBLICA 
COM SEDE NO ESTRANGEIRO 

- SUDENE 

- SUPLEMENTAÇÕES 

- SUPLEMENTO DO IMPOSTO 

- SWAP 

T 

- TABELA 

- TABELIÃO 

- TAXA 

- TAXA DE CONVERSÃO PARA MOEDA 
NACIONAL 

- TAXA DE OCUPAÇÃO 

- TAXA DE RENOVAÇÃO DA MARINHA 
MERCANTE 

- TAXAS DO IMPOSTO DE FONTE 

- TAXAS DO IMPOSTO - PESSOAS JU-
RIDICAS 

- TÉCNICA DE PRODUÇÃO, ADMINIS
TRAÇÃO OU VENDA 

- nCNICO EM CONTABILIDADE 

- TfTULOS DE INVESTIMENTO 

- TfTUlOS MOBILIÁRIOS 

- TlTULOS NOMINATIVOS DA Df VIDA 
PúBLICA 

- TlTULOS NOMINATIVOS DA Df VIDA 
PÚBLICA ENDOSSÁVEIS 

- TITULOS AO PORTADOR 

- TITULOS AO PORTADOR DA DIVIDA 
PÚBLICA 

- TlTULOS DE RENDA 

- TRABALHADORES AVULSOS (LEI OR-
GÂNICA DA PREVID~NCIA SOCIAL) 

- TRABALHO ASSALARIADO 

- TRABALHO TOPOGRÁFICO 

- l'RANSAÇÃO OU ATIVIDADE IUCITA 

- TRANSAÇÃO EVENTUAL 

- TRANSFER~NCIA DE DOMICILIO 

- TRANSFER~NCIA DE NUMERÁRIO PA-
RA O EXTERIOR 

- TRANSFER~NCIA DE PROPRIEDADE 

- TRANSfER~IA DE RESID~NC1A PA· 
RA O BRASIL 



- TRANSFER~NCIA DE RESID~NCIA PA- - VALOR DA PROPRIEDADE RURAL 
RA O EXTERIOR _. VALOR DE RESGATE 

- TRANSFORMAÇÃO DE ERMA OU SO-
CIEDADE - VALORIZAÇÃO DO ATIVO 

- TRANSPORTE - VANTAGEM 

- TRANSPORTE DE VOLUMES - VARIAÇÃO 

- TREINAMENTO - VARIAÇÃO CAMBIAL 

- TRI~NIO - VARIAÇÃO MONETARIA 

- TRESDOBRO - VENCIMENTO DAS COTAS DO IM-

- TUBERCULOSE ATIVA POSTO 

- TUNGST~NIO - VENCIMENTOS 

- TURFE - VENDA DE HABITAÇÕES 

- TUTOR - VENDA DE PROPRIEDADES IMOBILIÁ-
RIAS 

u -- VENDA DE TITULOS DE CRÉDITO 

- VENDEDOR 
- UNIFORMES OU ROUPAS ESPECIAiS - VERBAS, DOTAÇõES E AUXILlOS 
- UNIDADES HABITACIONAIS - VETERINARIO 
- USUFRUTUARIO - VIAGEM E ESTADA 

- USUFRUTUÁRIO DE PROPRIEDADE RU- _ VIAJANTES COMERCIAIS 
RAL 

- VINTENAS OU PRÉMIOS DO TESTA. 
- UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER FUNDOS MENTEIRO 

v - VISTO EM PASSAPORTE 

- VACÂNCIA DE CASAS E APARTAMEN_ z 
TOS 

- VALOR EXPRESSO EM CRUZEIROS - ZELADOR E ASCENSORISTA 

- VALOR DO IMÓVEL RURAL - ZINCO 

- VALOR LOCATIVO - ZONA RURAL 

- VALOR ORIGINAL DO BEM - ZONA URBANA 



A 

ABATIMENTO DO IMPOSTO ANTECIPADO- Na cédula H serão classificadas as Quan_ 

o --- seró feito na declaração de 
rendimentos - art. 97, §§ 1.0 e 2.°. 

Abate-se, do total a pagar, o impôsto 
que houver sido descontado na fonte, 
sôbre rendimentos em moeda estrangei
ra no caso de estar o contribuinte au
sente do país, a serviço da Nação ou par 
motivo de estudos - art. 152, § 3.°. 

- Os impostos anteriormente retidos na 
fonte ou recolhidos a título de anteci
pação serão diminuídos do que fôr de
vido - art. 297. 

ABATIMENTOS - LUCRO IMOBILIÁRIO 

- Percentagens calculadas sôbre a difE~ 
rença entre o valor da vendo e o do 
custo do imóvel e das benfeitorias, 
quando houver - art. 133, § 1.°. 

Os --- previstos no art. 133, § 1.°, 
não são permitidos cumulativamente com 
o gôzo dos vantagens decorrentes da 
correção monetória do custo de aquisi
ção do imóvel - art. 142. 

ABATIMENTOS DA RENDA BRUTA 

- No caso de declaração em separado, 
cabe QO cabeça do casal o abatimento 
concemente aús filhos comuns - art. 
3.0, § 3.°. 

tias correspondentes aos abatimentos de 
que tratam as letras "e", "f" e "g" do 
art. 92, se o contribuinte tiver alienado 
os títulos ali especificados antes de decor
ridos dois anos contados da dota de 
aquisição - art. 55, g. 

Os --- a que se refere a alí nea g 
do art. 55 serão considerados rendi
mento do ano da alienação dús títulos 
- art. 55, parágrafo único. 

Na forma cio art. 60, § 2.°, os glo
sados por falta de comprovação ou jus
tificação não poderão ser restabeleci
dos depois que o ato se tomar irrecor
rível na órbita administrativa - art. 80. 

- Os --- admitidos - arts. 80 a 93 
suas alíneas, itens e parágrafos. 

Taxa limitativa dos --- art. 81. 

Encargos de família - art. 82, suas 
alíneas, itens e parágrafos. 

Alimentos prestados - art. 82, § 1.°, a. 

_.- Relativo o meMr de 21 anos, pobre, 
que o contribuinte crie e eduque - art. 
82, § 1.0, b. 

Relativo à companheira que viva com 
o contribuinte, no mínimo hó 5 anos. 
Quando cabe - art. 82, § 5.°. 

Pagamentos feitos a médicos e dentis
tas - art. 83, a e parágrafo único. 
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Despesas de hospitaliz.açõa - art. 83, 
• e parágrafo único. 

Os que poderão ser pleiteados - arts. 
83, alíneas e parágrafo único; 93, oH· 
MaS e parágrafos. 

- Juros de dívidas pessoais - art. 84 e 
parágrafos. 

Taxas e comissões pagos o estabeleci
mentos de crédito, relativas o juros de 
dívidas pessoais - art. 84, § 2.°. 

Prêmios de seguros de vido - art. 85. 

Prêmios de seguros de ocidentes pes
soais e os destinados à cobertura de 
despesas de hospitalização e cuidados 
médicos e dentários. Quando cabem 
art. 86. 

Perdos extraordinários - art. 87. 

Contribuições e doações feitos às insti
tuiçõe~ filan.trópicas, de educação, de 
pesquisas científ.icas ou de cultura etc. 
- art. 88, I o IV e §§ 1.° e 2.°. 

Prêmio de estímulo à produção intelec
tual e bôlsas de estudo ou de especiali
zação no pois e no estrangeiro - ort. 
89 e alíneas. 

Despesas com pr·:Jspecção de jozidas mi_ 
nerais - art. 90. 

Despesas com instrução do contribuinte 
e de seus dependentes - art. 91. 

- De percentagens dos importâncias apli
cados no subscrição voluntário de ações 
de sociedades anônimos de capital aber. 
to, no aquisição de cotos ou certifi
cados de participação de fundos em con
domínio, ou ações de sociedades de in
vestimento e, o partir de 1968, na aQUi
sição voluntário de letras imobiliários _ 
art. 92, e, f e g. 
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Quantias aplicados em títulos - art. 
92, alíneas e parágrafos. 

A base do impôsto será dado pelos ren
dimentos brutos, deduções cedulares e 
os --- - art. 95. 

Admitidos pora determinação do rendo 
líquido sujeita à taxaçõo na fonte, dos 
pessoas domiciliadas no Brasil, ausentes 
no estrangeiro, o serviço da Naçõa ou 

por motivo de estudos - art. 151, § 
1.°, a o d. 

- Não pode o contribuinte, depois de no
tificodo do lançamento do impôsta ou do 
início do ex officio, retificar a declara
ção para incluir ou majorar --- -
art. 332. 

De juros pagos ou debitados. Assegu
ro-se à fiscalização o direito de inves' 
tigar a legitimidade do ---, o natu
reza do empréstimo e o capacidade eco
nômico e financeira do supridor 
art. 359. 

ABERTURA DE SUCESSÃO 

(V. Sucessõo) 

ABONOS 

- Cédula C - rendimento - art. 47, •• 

ACÁCIAS NECRAS 

A área efetivamente plantada com 
--- será deduzido do valor cio Imo· 
vel, em cada ano - art. 71, § 2.°. 

Do valor do propriedade, antes de apli
cado a coeficiente de 3 %. será excluído 
o área efetivamente plantado com 
---, etc. - art. 72,§ 1.°, b. 

AÇÃO EXECUTIVA 

(V. Cobrança Execaf'ivo) 

AÇÃO FISCAL 

PI::sterior 00 pedido de assistência tecni
co à repartiçõo - art. 333, § 2 0. 

A --- direto, externo e permanente 
será exercido pelos agentes fiscais do 
impôsto de rendo, no domicílio fiscal cio 
contribuinte - art. 351, § 1.°. 

- A --- e~ender-se-lÓ às operações 
do próprio ano em que se efetuar c fis
calização - art. 351, § 2.°. 

- Se no curso do --- verificar-se o 
existência de falta que nãa tenho cans
toc/o cio outo de infração, lovrar-se-<i 
têrmo que a consigne no process') -
art. 355, § 3.°. 



- A firma ou sociedade que, depoi:i de 
iniciado a ---, apresentar decla-' 
ração não se eximirá das penalidades 
pr,evistas no regulamento - art. 357. 

- Extingue-se a punibilidade do crime de 
sonegação fiscal. quando o agente re
colher o tributo devido antes do início, 
na esfera administrativa, da --
própria - art. 456. 

AÇÃO JUDICIAL 

Não entrará no cômputo do rendimen
to bruto a variação correspondente à 
atualização monetário dos depósitos, em 
moeda, realizados poro garanti0 de ins
tância, e devolvidos por ter sido julgado 
procedente o --- contra o exigên
cia fiscal - art. 36, q. 

Despesas com 
dula C quando 
64, m. 

Dedução no cé
cabe art. 

- Não correrão os prazos estabelecidos, 
nos caSOs em que o ação do reportição 
do impâsto de rendo fôr suspenso por 
--- - art. 427. 

Correção monetária dos débitos cuja 
CCb,rança seja suspensb por ---. 
Exceção - art. 428, § 2.0 • 

- Correção monetária da importância do 
depósito, quando a --- fôr juigaClo 
procedente - art. 428, § 3.0

• 

- Como poderá ser feita a garanti0 da 
instância nas esferas administrativo e 
judicial, nos cosas de --- - art. 
428, § 9.0 • 

Não serão incluídos nas sanções do art. 
429, os que provarem, no prazo de 120 
dias, ter iniciado --- contra a Fa
zenda Nacional, paro anulação cu refor
ma da cobrança fiscal, etc. - art. 430. 

O depósito feito para recurso no esfera 
administrativa valerá para o fim do 
--- - art. 430, § 1.0 • 

Feito a provo de início da --- fi
cam suspensos os demais procedimentos 
fiscais com bose no mesmo lançamento 

art. 430, § 3.°. 

AÇÃO PENAL 

Como será iniciada a --- nos casos 
de não recolhimento, dentra do prazo 

dos importâncias retidos pelos fontes 
pagadoras - art. 461, § 3.°. 

ACELERAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO 

(V. Depreci~ão) 

ACERVO LIQUIDO 

Não SÕO dedutíveis os prelUIZOS com de
ságio, se não houver comt4nicação à 
repartição competente, com demonstra
ção da correspondência do preço de 
venda de ações, títulos ou cotos de 
capital no mertado ou com bose no 
--- das emprêsos - art. 192, ". 

- Apuração de desógio - art. 193 e 
parágrafo únko. 

ACIDENTE NO TRABALHO 

As indenizações per --- não el"tro
rão no cômputo Q_ 'endimento bruto -
art. 36, f. 

AÇÕES 

- S.::ró classificado no cédula B o dife
rença a maior entre os valôres de emis
são ou aquisição e os de reembôlso ou 
resgate de --- - art. 42, b. 

Dividendcs e quaisquer bonificaçães 
atribuídos o --- nominativas, no
minativos endossáveis e 00 por
tador - rendimentos distribuídos pelas 
pessoas jurídicas ou emprêsas individuais 
classificam-se na cédula F - art. 
51, c. 

- Valor dos --- novas distribuídos 
etc. - art. 51, d, I a 111. 

Amortização de nominativas, 
nominativas endossáveis ou ao portador 
- art. 51, § 1.°. 

- Limitação da dedução do prejuízo corro 
o desógio no alienação de --- -
..... 192. 

- Como pode admitir-se como dedução. 
prejuízo com deságio superior a 10% 
na alienação de --- - art. 192, 
• e b. 

Comunicação à D. R. I . R. da vendo de 
---, com deságio superior a 10% 



- demonstração do prejuízo _. art. 
192. b. 

Importâncias recebidas dos subscritores o 
título de ágio, na missõo de --
não serão consideradas rendimento tri
butável da pessoa jurídica e constitui
rão obrigatoriamente reserva especifica, 
enquanto nõo forem incorporadas ao co. 
pital da sociedade - art. 242. pará. 
grafo único. 

Novas e interêsses distribuídos com re· 
cursos tirados de quaisquer. fundos oin
do não tributados - serão adicicnados 
{os quantias relativas a ---) ao lu
cro real, para tributação - art. 243. h. 

Casos em que o valor de --- novas, 
ao portador, fica sujeito ao desconto de 
impôsto na fonte - art. 301, 2.°. b. 

As taxas incidirão sôbre os rendimen· 
tos brutos das --- art. 301. 
§ 4.°. 

Sôbre rendimentos de --- o impôs. 
to deve ser recolhido dentro de 60 dias 
da data da assembléia que autorizar a 
sua distribuição - art. 310. § 2.°. 

Sôbre os rendimentos originados de 
, pagos antecipadamente deve 

ser recolhido o impôsto devido, no prazo 
de 60 dias contados da data da ato 
que autorizar a sua distribuição - art. 
310, § 3.°. 

I\ÇÕESNOMINATIVAS 
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Os dividendos e quaisquer bonificações 
atribuídos a ---, nominativas endos_ 
sáveis e às ações ao portador identifi· 
cado serão classificados na cédula F 
- art. 51, c. 

Cosos em que o valor das ações novas 
distribuídos a proprietários de --
etc., será classificado na cédula F - art. 
51, d. 

Subscrição de --- para o aumento 
de capital das sociedades anônimas. 
Quando e como cabe abatimento, da 
renda bruta - art. 92, b e § 3.°. 

SubsCrição integral, em dinheiro, de 
--- de emprêsas industriais ou agrí· 
colas consideradas de interêsse para o de
senvolvimento econômico do Nordeste ou 

da Amazônia. Abatimento da rendo 
bruta das pessoas físicas - art. 92, d. 

- Percentagens das importâncias efetiva
mente aplicadas na subscriçõo voluntá
rio dE; ---- de sociedades anô"õrros 
de capital aberto, na aqulslçO;) de 
--- de sociedades de investimen
to Ol' na aquisição voluntária c!J letros 
imobtllárias, que poderão ser ao"tidas 
da r""da bruta - art. 92. e. f e g. 

Iml-C'ltància que poderá ser ah·Jtido co 
renda bruta, relativa a quaisquer inte
rêsses distribuídos POr soci~ade3 anô' 
nimas de capital .aberto às suas --
- art. 93, a. 

Os rendimentos de --- pertencentes 
a pessoas físicas como dividendos, bo
nificações em ações novas, etc. Coso 
em que estarão sujeitos ao desconto do 
impôsto na fonte - art. 125. d. 

Adicional de 10% incidente, no exer
cício de 1966, sôbre rendimentos de 
- art. 125, § 2.°. 

Caso em que os rendimentos atribuídos 
aos titulares de --- não estão su
jeitos ao desconto do impôsto na fonte 
- art. 125, § 3.°. 

O impôsto de fonte incidente sôbre ren· 
dimentos de --- deverá ser recolhi
do dentro do mês seguinte àquele em que 
houver sido efetuada o crédito ou paga
mento ao beneficiário - art. 127. 

Caso de recolhimento do impôsto rela
tivamente aos rendimentos de 

- art. 254, § 2.°. 

Estão sujeitos ao desconto do impôsto 
na fonte os dividendos de ----, no· 
minativas endossáveis e bonificações a 
elas atribuídas, quando pertencentes a 
pessoas jurídicas - art. 307. a. 

Estão sujeitos ao desconto da impôsto na 
fonte o valor de ações novas e outros 
interêsses além dos dividendos atribuí dOIS 
às pessoas jurídicas titulares de --
e nominativas endossáveis nos casos de 
valorização do ativo ou de utilização de 
quaisquer fundos - art. 307. d. 

- Casos em que não cabe desconto de 
impôsto na fonte sôbre rendimentos de 
--- e nominativas endossáveis 
art. 307, § 3.°. 



Os rendimentos de --- e nominati
vas endoss6veis, quando redistribuidos 
por pessoas juridicas, estarão sujeitos 
aos descontos do impôsto na fonte pre
vistos no art. 292, inciso 1.°, ou nos 
§§ 2.° e 3.° do art. 302, compensado 
o que houver sido recolhido pela primei
ra pessoa juridica - ort. 307, § 4.°. 

Rendimentos de --- pagos ou credi
tados a pessoas juridicas isentas do im
pôsto de renda, não sofrem incidência 
de imp6sto na fonte - ort. 307, § 5.°. 

Não inddir6 impôsto na fonte sôbre os 
dividendos de --- e nominativas en
doss6veis, bem como sôbre o valor dos 
ações novas e os interêsses além dos 
dividendos atribuidos às pessoas juridi
cas titulares de --- e nominativas 
endoss6veis, nos casos de valorização 
do ativo ou utilização de quaisquer fun
dos, quando distribuídos por sociedade 
onônima, de capital aberto - ort. 307, 
§ e.o. 

AÇÕES NOMINATIVAS ENDOSSÁVEIS 

Fica obrigada a fonte pagadora ao re
colhimento do impôsto relativo aos in
rêsses atribuidos aos titulores de ---, 
ainda que não o tenha retido - ort. 
128. 

(V ., também, Ações Nominotivos) 

AÇ6ES NOVAS 

- Ser6 classificado na cédula F o valor 
das --- distribuidos a propriet6rios 
de oções ao portador, de ações nomi
nativas e nominativas endossóveis -

, ort. 51, d, I, 11 e 111. 

Casos em que as --- atribuidas a 
pessoas fisicas estão sujeitas ao impôsto 
no fonte - ort. 125. d. - Excetuam
-se as resultantes de aumento de capital 
decorr~ntes do aproveitamento de reser
vas ou de correção monet6ria - art. 
125, § 1.°. 

O impôsto de fonte incidente sôbre o va
'Ior de ---, distribuidas o pessoas 
fisicas, dever6 ser recolhido dentro do 
mês seguinte àquele em aue ocorrer a 
distribuição - ort. 127. 

Caso de bonificações em ---o Não 
se aplica o impôsto de 7. % - ort. 249, 
§ 1.°. 

- Casa de aumento de capital realizado 
com aproveitamento de --- de socie_ 
dade de que a pessoa jwidico seja 
acionisto. Não incide impôsto sôbre a 
valor das --- que, por sua vez, dis
tri bu i r - ort. 279, par6grafo único. 

Casos em que não sofrem a incidên
cia do impôsto os aumentos de capital, 
decorrentes do aproveitamento do valor 
de ---, recebidas pela pessoa juri
dica de sociedades de que sejam acio
nistas - ort. 287, O, b, c, §§ 1.° 

e 2.°. 

Aumentos de capital das pessoas jurl
dicas mediante utilização do aumento 
do valor do ativo, --- cu quotas 
distribui das. Não sofrerão' nOva tribu
tação p~oporcional, progressiva ou no 
fonte - ort. 290. 

O valor das ---, nos casos de va
lorização do ativo ou de utilização de 
quaisquer fundos, est6 sujeito ao im
pôsta na fonte - ort. 301, 2.°, b. 

Não est6 sujeito 00 impôsto no fonte, 
o valor das --- nos casos de au
mento de capital pelo aplicação do re· 
sultado da correção monet6ria ou do 
aproveitamento de reservas tributados 
anteriormente - ort. 301, § 2.". 

Quando se trotar de sociedade anônima 
de capital dberto, o impôsto de que 
trata o art. 301, 2.°, "b", não incidir6 
sôbre rendimentos de - ort. 
301, § 3.°. 

As taxas do impôsto na fonte incidirão 
sôbre o valor bruto das --- - ort. 
301, § 4.°. 

O benefici6rio dos rendimentos corres
pondentes a --- poder6 optar pela 
não identificação, caso em que o im
pôsto ser6 cobrado na fonte (art. 302, 
letras "o" e ub" do inciso 2.°) - ort. 
302, § 2.°, a e b e § 4.°. 

Est6 sujeito ao desconto do impôsto no 
fonte o valor das --- atribuídas às 
pessoas jurídicas titulares de ações no
minativas e nominativas endoss6veis, nos 
casos de· valorização do ativo ou de uti
lização de quaisquer fundos - art. 
307, d. 

- Não est6 sujeito ao desconto do im
pôsto na fonte o valor das --- que 
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resultarem de aumentos de capital, rea
:.zodos nos têrmos dos arts. 268 e 286 
- alt. 307, § 1.°. 

- Casos em que não cabe desconto de 
impôsto no fonte sôbre o valor das 
--- - arts. 307, § 3.°. 

- O valor dos ---, quando redistri-
buído por pessoa jurídico, estará sujei
to aos descontos do impôsto no fonte 
previstos no art. 292, inciso 1.° e § § 
2.° e 3.° do art. 302, compensado o 
que houver sido recolhido pelo primeiro 
pessoa jurídico - a1t. 307, § 4.°. 

O valor dos ---, pago ou creditado 
o pessoas jurídicos Isentos do impôsto 
de rendo, não sofre incidência de im
pôsto no fonte - alt. 307, § 5.°. 

Não incidiró impôsto no fonte sôbre o 
valor dos ---, além dosdividenckls, 
nos casos de valorização do ativa ou de 
utilização de quaisquer fundos, quando 
distribui dos por sociedade anônimo de 
capital aberto - art. 307, § 6.°. 

Prazo poro recolhimento do impôsto de-
vido no fonte, sôbre o valo,. de ____ ,. 
atribuído aos titulares de ações 00 por
tador, nos cosos de valorização do o'i
ve ou de ~tilizasão de quaisquer fo.mOos 
- art. 310, § 5.°. 

- Como seró feito o restituição do im
pôsto descontado no fonte sôbre o va
Iar de ---, se o declaração do exer_ 
cício seguinte apresentar resultado ne
gativo - arts. 478, parágrafo único; 
479 e parágrafos. 

AçõES AO PORTADOR 

Dividendos de --- e quaisquer b0-
nificações o elos atribuídos quando iden
tificado seu proprietário - cédula F 
- art. 51, c e § 4.°. 

Casos em que o valor dos ações novos 
distribuídos o proprietários de 
será classificado no cédula F - art. 
51, d, I, 11 e 111. 

Importância que poderó ser abatido do 
rendo bruto relativo o quaisquer inte
rêsses distribuídos por sociedades anô
nimos de capital aberto às suas --
identificado - art. 93, a. 

- Quando o aumento dos fl.8ldos de re
servo dos sociedodes anônimas ultra_ 
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posso o v-olo, do capital, o diferélllçQ 
poro mois incide no impôsto , 
ônus dos acionistas. No coso do nãe 
identlfiCQÇÕO dos acionistas, quando 
aproveitados os fundos de reservo ont.
riormente tributados em aumento de ca
pital OS --- novos sofrerão a in
cidência do diferença do impôsto até 
perfazer o total de 60 % - art. 254 
e § 3.°. 

Dividendos de --- e quaisquer bo
nificações o ekls atribuídos, sujeitos 00 

desconto do impôsto no fonte - art. 
301,2.°, a. 

Taxa de impôsto no fonte o que está 
sujeito o volor dos --- novos e os 
interêsses além dos dividendos otribYí
dos aos titulares. nos casos de volOl'i
zoção do oti\'O, solvo o disposto n09 

arts. 268 e 286 - art. 301, 2.°, b 
e § 2.°. 

- Quondo se trator de sociedade anônimo 
de capítol aberto, o impôsto de que 
troto O art. 301, 2.°, o e b, nõo inci
dirá sôbre rendimentos de --- art. 
301, § 3.°. 

As toxos do impâsto de fonte incidirêío 
sôbre o valor bruto dos --- - art. 
301, § 4.°. 

RendimentOs de --- identificado sQ_ 
mente deverão ser pagos pelos pessoas 
jurldicos, obedecidos as normas do aft. 
302, a a c. 

Provo subsidi6rio de propriedade dos 
--- - alt. 302, § 1.0. 

Amortização de ---. Quando fica 
sujeito à incidência do tributo - art. 
304. 

Retenção do impôsto sôbre rendimentos 
ou benefícios de --- - art. 309. 

- Recolhimento da impôsta devido pelos 
residentes no estrangeiro - art 31.0. 

Nos casos de --- nõo identificado 
o impâsto de fonte devido sâbre rendi
mentos seró recolhido no mês seguinte 
àquele em que houver sido feito o re
tençõo -aIt. 310, § 5.°. 

Se Q fonte deixar de preencher Q de
claração de propriedade das --- ou 
o fizer com irregularidade que impos
sibilite a identificação do benefici6rio 



do rendimento, resj)Onderô pelo imp6s. 
to como se não tivesse havido identifica. 
çõo - art. 313. 

- Nõo corre prescriçSo qüinqüenal nos ca
sos de arrecadaçõo de impôsto na fonte 
sóbre rendimentos de --- - art. 
426. 

AÇÕES OI PROPRIEDADE DA UNIÃO 

- A alienaçõo de ---, representativas 
do capital de sociedades de economia 
mista e de suas subsidiárias, deve ser 
precedido de reavaliação de ativo, que 
ficará isenta de impôsto na parte pro
porcionai à participação da União -
art. 272, § 5.°. 

ACÓRDÃO 

- Das decisões do Primeiro Conselho de 
Contribuintes, cobe pedido de reconSI
deração, dentro do prazo de 30 dios, 
contados da dato da notificação do 
--- - art. 470. 

ACORDO OU CONV~NIO 

A assinatura e execução de --- em 
que seja parte o Govêrno da República, 
está sujeita à prévia comprovação do 
recolhimento do impôsto de renda, que 
às entidades couber arrecadar na fonte 
- art. 432. 

(V., também, Convênio) 

ACUSCIMO DO PATRIMONIO Di: PESSOA' 
flSICA 

(V. Patrimônio de Pessoa física) 

ADICIONAIS 

- Cédula C - rendimento - art. 47, b. 

ADICIONAL DE 10% - LEI N.o 4.863/65 

Sôbre impôsto lonçado - pessoa física 
- art. 99. 

- Sôbre rendimento de trabalho assalariado 
- art. 107. 

Sôbre remuneraçõo sem víncul:> de em
prêgo - art. 121, § 2.°. 

SÔbre juros, cotas-portes de muitas, lu
cres e dividendos - art. 125, § 2.°. 

- Sôbre lucro imlObiliário - art. 129, § 5.°. 

Sôbre a varitilção resultante da corre~o 
monetária do custo do im6vel, por pes
soa física - art. 143, parógrafo único. 

- Sôbre rendimentos das peSlSOOs físicas 
domiciliadas no Brasil, ausentes no es
trangeiro, a serviço da Nação cu por 
lT'otivo de estudos - art. 151. 

Sôbre lucros apurados - art. 248, § 5.°. 

Sôbre lucros distribuídos - art. 249, 
§ 5.°. 

Sôbre distribuição disfarçada de lucros 
- art. 253, § 1.0. 

Sôbre aumento dos fundos de reserva 
dos sociedades anônimas - art. 254, 
§ 6.°. 

Sôbre aumento líquido do ativo imobi· 
lizado resultante da correção monetária, 
independentemente da sua incorporação 
ao capital - art. 272, § 4.°. 

Sôbre tributação dos aumentos de ca
pital - art. 286, § 4.°. 

Sôbre rendi mentes de residentes ou do
miciliados no estrangeiro - art. 292, 
parógrafo único. 

Sôbre lucros e dividendos líquidos efe
tivamente remetidos a pessoas fi sicas 
e Pessoas jurídicas, residentes ou com 
sede no exterior - art. 299, § 2.°. 

Sôbre rendimentos de títulos ao porta
dor - art. 301, § 5.°. 

Sôbre rendimentos de títulos ao porta
dor - art. 302, § 5.°. 

Sôbre deságio - art. 30S, § 4.°. 

Sôbre rendimentos de capital auferidos 
p8r pessoas jurídicas - art. 307, 
§ 7.°. 

- Sôbre rendimentos não individualizados 
- art. 308, parGgrafo único. 

ADICIONAL RESTITUIVEL 

Opção entre o recebimento das Obriga
ções do Reaparelhamento Econômico e 
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~O% do valor nominal, em t!tulos do 
Tesouro Nacional com cláusula de cor
reção monetário paro os contribuintes 
com direito à restituição do --- -
art. 511. 

ADJUDICAÇÃO DE BENS 

No coso de falecimento do contribuinte, 
o declaração será apresentado em no
me do espólio, inclusive no exercício em 
que fôr homologado o partilho ou feito 
0--- - art. 6.°. 

Homologado o partilho ou feito o 
---, deverá ser apresentado pelo 
inventariante, dentro de 10 dias, o de
claração de rendimentos - art. 6.°, 
§ 1.°. 

o lançamen"o do impôsto será feito até 
o partilha ou ---, em nome do es
pólio - art. 6.°, § 2.°. 

- A partir da abertura da sucessão e en
quanto não fôr comunicado a homologa
ção do partilho ou a ---, os obri
gações ficam a cargo do inventariante 

art. 7.°. 

- No coso de falecimento do pessoa fí
sica domiciliado no estrangeiro, o im
pôsto no fonte será recolhido em nome 
do espólio até o homologação da par
tilho ou o --- - art. 333, pará
grafo único. 

Nenhum cálculo de --- poderá ser 
aprovado sem Quitação do impô,to de 
rendo - art. 400. 

ADJUNTO 

- De corretor, de dc-spachante e de lei
loeiro. 
(V. Despachantes) 

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL 

(V. Emprêsas de Administração Predial) 

ADMINISTRADOR 

(V. Diretores de Sociedades) 

ADMINISTRADORA 
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o domicílio fiscal do --- é o lu
gar onde se achar o seu escritório de 

écntrÔle, administração ou direção -
art. 486. 

ADVOCADO 

Despesas com ação judicial necessária 00 

recebimento de rendimentos, inclusiva 
de ---, se tiverem sido pagos pelo 
contribuinte, sem tindenizoção - de
dução permitido no cédula C - art. 
64, m. 

Do determinação do rendo líquido men
sal previsto no art. 108 - dedução 
permitido - art. 108, f. 

No ofício em que o juiz solicitar infor
mações sôbre débito de impôsto de rendo 
em nome do de cujus ou do espólio, 
deverá fornecer o nome do --- e 
respectivo enderêço - art. 400, § 2.0 • 

(V., também, Profissões Liberais) 

AERONÃUTICA 

(V. Autoridade) 

AERONAVES 

(V. Aluguel) 

AFORAMENTO 

(V. Locaçõo) 

AFRETAMENTOS 

De embarcações marítimos e fluviais e 
de aeronaves estrangeiras por emprêsas 
nacionais. Coso em que o rendimento 
do domiciliado no estrangeiro nõo está 
sujeito ao impôsto de fonte - art. 
293, b. 

ACAVE 

(V. Favores Fiscais) 

AC!NCIA ARRECADADORA 

- O pagamento ou recolhimento do im
pôsto será feito nos repartições ou 
--- dos rendas federais, contra re
cibo de Quitação - art. 415 e pará-
9r.fo único. 



ActNCIA DE PESSOA JURfDICA COM SEDE 
NO EXTERIOR 

(V. Filiais, Sucursais, Agências au Re
presentações - Pessoas Jurídicas cem 
Sede no Estrangeiro) 

ACENTES 

- Remunerações dos Quando 
são classificadas no cédula D - art. 
49, c. 

ACENTES NO BRASIL 

(V. Filiais, Sucursais, Agências ou R\!
pretentaçóel - Pessoas Juridicas com 
Sede no, Estrangeira) 

ACENTES DO CRIME DE SONECAÇÃO 
FISCA .. 

Penalidade o que está sujeito o --
se o cometer prevalecendo-se do cargo 
público que exerce - art. 455, § 3.°. 

- Extingue-se o punibilidade quando o 
--- recolher o tributo devido antes 
do início, no esfera administrativo, da 
ação fiscal próprio - art. 456. 

ACENTES FISCAIS DO IMPOSTO DE RENDA 

- Aos --- devem ser prestados inf:-r
moções pelos que pagarem rendimentos 
aos residentes ou domiciliados no exte
rior - art. 300. 

A fiscalização do tributo compete, e,
pecialmente, aos ---, mediante ação 
fiscal direto no domicíli·o dos contri
buintes - art. 351. 

- Como será exercido o ação fiscal di
reto, externa e permanente pelos --
- art. 351, § 1.°. 

- Os --- procederão ao exame dos 
livros e documentos de contabilidade dos 
contribuintes e farão os investigações e 
diligências necessários paro apuração de 
suo situação perante o repartição -
art. 354. 

-- Os ---, iniciado a pencla flscol, 
devem comunicar a providência, na pra
zo de 10 dias, à repartição a que esti
verem jurisdicionados - art. 354, § 1.0. 

- Os --- nôo podem fazer segundo 
exame de livros e documentas de con
tabilidade, sem autorização escrito do 
Diretor, dos Delegados ou dos Chefes dos 
Inspetorias do Impôsto de Rendo - art. 
354, § 2.°. 

Os --- lavrarão auto de infração, 
indicando os irregularidades encontradas 
- art. 355. 

Os ---, quando lavrarem auto de 
infraçã-o, convidarão o autuado a assi
ná-Io. A assinatura não significo con
cordância, nem o recuso invalidará o 
auto - art. 355, § 1.°. 

Os ---, designados pelo Diretor do 
D. I . R. ou pelos chefes dos repartições 
lançadoras, realizarão os investigações 
necessárias poro apurar os condições de 
venda dos títulos, inclusive junto aos 
corretores, através de suas notas e livros 
- art. 360. 

Quando e como devem os --- la
vrar auto de desacato - art. 362. 

ÁCIO NA EMISSÃO DE AÇÕES 

Importâncias recebidos dos subscritores o 
título de ---o Não serão conside
rados rendimento tributável do pessoa 
jurí dica - art. 242, parágrafo único. 

- A incorporação 00 capital da reservo 
especial, o que se refere o parágrofa 
único do art. 242. não sofrerá qual
quer tributação - art. 246, § 3.°. 

- Não será considerado poro efeito co 
tributação previsto neste artigo a fun
co de reservo constitui do com o --
de que trato o art. 242; parágrafo 
Llnico - art. 254, § 1.°, h. 

Não sofrem a incidência do impôsto os 
aumentos de capital das pessoas jurídi
cas mediante o utilização dos impor
tâncias recebidos a título de ---, 
referido no art. 242 - art. 287, a. 

ACRICUL TOR OU CRIADOR 

Serã-o classificados na cédula G os ren
dimentOs do transformoção dos produtos 
agrlcolos e pecuários, quando feito pelo 
próprio --- - art. 54, d. 
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- Rendimento líquido - apuraçóo. C!l
so de exploraçõo agrícola ou pastoril. 
Transformaçõo de produtos agrícolas e 
pecuários feita pelo próprio -
- art. 71. 

ACRICULTURA - PECUÁRIA 

V. os seguintes verbêtes: 

- ACÁCIAS NEGRAS 

- AGAVE 

- AGRICULTOR OU CRIADOR 

- ANIMAIS 

- APICULTURA 

- ARAUCÁRIAS BRASILlENSES 

- ARVORES DE CORTE 

- ÁRVORES PLANTADAS 

- ATIVIDADES AGROPASTORIS 

- BENEFICIAMENTO E TECELAGEM" 
DO CAROÁ 

- CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS 

- CADASTRO DE PROPRIEDADES RURAIS 

- CAMPOS DE INVERNADA 

- CAROA 

- CELULOSE 

- C~RA DE CARNAÚBA 

- COCOS 

- COMPANHIA DE ELETRIFICAÇÃO 
RURAL DO NORDESTE 

- CORREÇÃO MONETÁRIA DO CUSTO 
DAS FLORESTAS 

- CRIAÇÃO DE ANIMAIS 

- CRIADOR 

- CULTURA DO SOLO 

- CULTURA PERMANENTE 

- CUSTO DE FLORESTAS 

- DIVIDAS DE OPERAÇÕES RURAIS 

- EMPREENDIMENTOS AGRrCOLAS 
E INDUSTRIAIS 
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- EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS 
E AGRfCOLAS 

- EMPR~SAS AGRICOLAS· 

- EMPR~SAS PASTORIS 

- ENGORDA DE ANIMAIS 

- EROSÃO 

- ESTATUTO DA TERRA 

- EUCALI PTOS 

- EXPLORAÇÃO AGRICOLA E PASTORIL 

- EXPLORAÇÃO PASTORIL 

- EXPLORAÇÃO PECUÁRIA 

- EXTRAÇÃO VEGETAL 

- FIBRAS NATIVAS 

- FLORESTAS 

- GADO DE TRABALHO E DE RENDA 

- GEADA 

- IMÓVEL RURAL 

- IMPÕSTO TERRITORIAL RURAL 

- INDÚSTRIA EXTRATIVA ANIMAL 

INDÚSTRIA EXTRATIVA VEGETAL 

- INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES 

- INSTITUTO BRASILEIRO DE REFORMA 
AGRÁRIA - IBRA 

- JUTA 

- LATIFÚNDIO 

- MAQUINAS AGRíCOLAS 

- MINIFÚNDIO 

- MINISnRIO DA AGRICULTURA 

- ÓLEOS VEGETAIS 

- OPERAÇÕES RURAIS 

- PARCEIROS 

- PASTOS NATURAIS OU ARTIFICIAIS 

- PECUÁRIA - AGRICULTURA 

_. PISCICULTURA 

- PLANTIO DE FLORESTAS 



PLANTIO E REPLANTIO DE ÁRVORES 

POLfTICA DE REFLORESTAMENTO 

PRODUTOS AGRfCOLAS 

PRODUTOS FLORESTAIS 

PRODUTOS PECUÁRIOS 

PROPRIEDADE AGROPASTORIL 

PROPRIEDADE RURAL 

PROTEÇÃO DO SOLO 

- REAJUSTAMENTO DE VALORES -
IMÓVEIS RURAIS 

RECEITA BRUTA DA PROPRIEDADE 
RURAL 

RECRIAÇÃO DE ANIMAIS 

RECURSOS FLORESTAIS 

RECURSOS VEGETAIS 

REFLORESTAMENTO 

RENDIMENTO LfQUIDO DA PROPRIE
DADE RURAL 

RENDIMENTO DA PROPRIEDADE 
RURAL 

REPLANTIO DE ÁRVORES 

RESERVA FLORESTAL 

- RESULTADO REAL DA PROPRIEDADE 
RURAL 

J. SEGURO AGRfCOLA 

SEMENTES OLEAGINOSAS 

- SERICICUL TURA 

- SOLO 

- TERRAS EXPLORADAS 

- USUFRUTUÁRIO DE PROPRIEDADE 
RURAL 

- VALOR DO IMÓVEL RURAL 

- VALOR DA PROPRIEDADE RURAL 

- ZONA RURAL 

ÁCUA 

Despesas COm o aquecimento e refrige
ração de ---, nos prédfos de aparta_ 

mentos, condomínios, vilas ou prédios em 
ruas porticulares - Dedução nas cédu
las E ou H - art. 67,9. 

- As emprêsos que tenham por objeto a 
exploroção agrícola e pastoril poderão 
incluir cemo custos ou despesas opera
cionais os gastos com o conservação e 
proteção dos ---, inclusive obras 
para suo canalização - art. 204, b. 
(V ., também, Aproveitamento e Uso de 
Águas) 

ÁCUAS PRIVADAS 

- No cédula E serão classificados como 
aluguéis, os rendimentos oriundos de di
reito de uso ou aproveitamento de 

, ou da fôrça hidráulico -
art. 50, c. 

AJUDAS DE CUSTO 

- Classificação no cédula C - art. 47, e. 

- E diários - dedução - cédula C -
art. 64. 9. 

- Na cédula C será permitida o dedução 
dos --- etc., percebidas em decor
rência de mandato de representação po
pular federal ou estadual - art. 64, n. 

Na determinação da renda líquida men
sal, proveniente do trabalho assalaria
do, sujeita ao impôsto de rendo na fon
te, serõo deduzidas as --- percebi
dos no exercício de mandato de repre
sentação popular - art. 108, h. 

E diÓrias. Quando não sofrem descon
to na fonte - art. 117, f. 
(V., também, Trabalha Assalariada) 

ALCALlS 

(V. Favcf4:s Fiscais) 

ALFÁNDECAS 

- As --- são competentes paro rece
ber os declarações de rendimento -
art. 330, b. 

As --- são competentes para rece
ber o impôsto de renda - art. 421. 

- Os contribuintes em débito não poderão 
despochar nas --- - art. 429. 
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ALIENAÇÃO 

Casas de --- parcelada de imóvel, 
em frações ideais ou partes autôncmas, 
para os efeitos do disposto no alínea "o" 
do § 2.°, do art. 16 - art. 16, § 
3.°, b. 

Não entrarão no cômputo do rendimen
to bruto, até 31 de dezembro de 1970, 
os rendimentos resultantes de operações 
de construção e primeira transação, in
clusive --- e locação, no caso de 
prédios residenciais que vierem a ser 
construí dos em Brasília, D. F., n? li
mite do valor previsto em lei - art. 
36, t. 

- Coso em que os juros resultantes do 
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--- de bens e direitos serão clas-
sificados na cédula B - art. 41, g. 

Serão classificadas na cédula B as quan
tias correspondentes à letra "d" do art. 
93 se o contribuinte promover a --
dos títulos antes de decorridos dais anos 
contados da dato do respectiva aquisi
çã-o - art. 42, d. 

As quantias a que se dere a leta "d'" 
do art. 42 serão considerados rendi
mento do ano da ---- dos títulos -
art. 42, § 3.°. 

Quando tiver havido --- dos títulos 
especificad~s no art. 92; "e", "f" e "g", 
antes de decorridos 2 anos da dota da 
sua aquisição, as quantias nêles aplicado> 
não poderão ser abotidas da renda bru
ta e serão classificados na cédula H -
art. 55, 9 e parágrafo único. 

Se o contribuinte, antes de dec:rridos 
dois anos do aquisição, promover a alie
nação dos títulos de c:ue trotam os le
tras "o", Ite'li, "f" e 149 " do art. 92 de w 

verá incluir entre os rendimentos do ano 
de alienação, etc. - art. 92, § 2.°. 

De letras imobiliários, antes de decor
ridos 2 anos da data de aquisição. 
Obrigação do contribuinte de incluir, nos 
rendimentos do ano do ---, o im
portância que tiver abatido do rendo 
bruto, nos têrmos da letra "d" do art. 
93 - art. 93, § 3.°. 

Estão isentos do impôsto incidente sô
bre lucro imobiliária resultante do primei. 
ra ---, realizado até 31/12/1970. 
de prédios (residenciais oue ,,; ... ~""' " 

ser construídos em Brasília, cujo valor 
não excedo o limite legal - art. 132, f. 

Prcduto do --- de marcas de indús
tria e de comércio, patentes de inven
ção, processos ou fórmulas de fabrica
ção. Rendimento clossificável no cédu
la H - art. 57. 

Casos em que poderá ser deduzido o 
prejuízo havido em virtude de 
de ações - art. 192, a e b. 

- Não se aplicam às sociedades de in
vestimentos fiscalizados pelo Banco 
Central do República do Brasil os limi
tações de prejuízos havidos em virtude 
de --- de ações - art. 192, pará· 
grafo único. 

Serão excluídos do lucro real. poro oS 

efeitos de tributação, até 31 de dezem
bro de 1970, os lucros resultantes de 
operações de construção e primeiro tron
sação ,inclusive --- e locação. Pré
dios residenciais o serem construídos em 
Brasília - art. 245. j. 

Coso do --- de açães de proprie
dade da União, representativos do capi
tal de sociedade de economia mista e 
suas subsidiários. Reavaliação obrigató
ria do ativo, isento d::> impôsto de rendo 
o porte proporcional à participaçõo da 
União - art. 272, § 5.°. 

Não estão sujeitos ao impôsto de fonte, 
até 31/12/1970, cs lucros resultante> 
de operaçães de construção e primeiro 
transação inclusive e loca
ção relativas aos prédios residenciais 
que vierem a ser construídos em Brasília, 
DF, cuja valor não ultrapasse o limite 
legal - art. 293, h. 

Isenção, até 31/12/1970, dos lucros 
resultantes de operaçães. inclusive 
--- e locação, relativos o prédiOS 
construí dos em Brasília poro fins residen
ciais. Caso do domiciliado no exterior 
- art. 293, h. 

ALIENAÇÃO MENTAL 

- Os proventos de aposentadorio ou re
formo, quando motivada por --
não entrarão no cômputo do rendimento 
bruto - art. 36, i. 



ALIMENTAÇÃO 

A --- fornecida gratuitamente pelo 
empregador ou a diferença entre o pre
ço cobrado pela --- e o seu volor 
de mercado não entra no cômputo do 
rendimento bruto - art. 36, m. 

Permitida a dedução, na cédula C, de 
gastos pessoais com ---, nos caso<; 
de viagem e estada fora da sede -
art. 64, e. 

- Gastos pessoais de ---, efetuados 
pelos caixeiros-viajantes, nos casos de 
viagem E< estada fora do local de re· 
sidência. Sua dedução pare efeito da 
determinação da renda líquida sujeita 
00 impôsto de rendo na fonte - art. 
108, d. 

Também não sofre a incidência do im
pôsto na fonte - art. 117, h. 

ALIMENTOS 

_ Será permitido abater da renda bruta 
os --- prestados a ascendentes e 
a irmão ou irmã por incapaCidade de 
trabalho - art. 82, § 1.0

, a. 

ALfQUOTAS PROCRESSIVAS 

- Da tabela de que trato o art. 99. Apli
cação sôbre cada Cr$ 1.000 de renda 
até o limite legal - art. 8.·, parágrafO 
único, a. 

Caso de declarações apresentodas em 
separada - faculdade prevista na art. 
3.°, §§ 1.0 e 2.° - aplicação da me
nor --- sôbre cada Cr$ 1.000 da 
renda até o limite de isenção, observan
do-se, a partir dêsse limite, a progressão 
constante da tabela, desprezada a fra
ção de renda inferior o Cr$ 1.000 -
art. 82, 11 a e b. 

As pess~as físicas estão sujeitas ao im
pôs to calculodo sôbre a renda líquida 
mediante aplicação de 
art. 97. 

As --- e taxas para calcular o im
pôs ta sôbre a renda líquida da pessoa 
física - art. 99. 

Como se calculam as ---. Desprêzo 
da fração de rendo inferior a Cr$ 1.000 
- art. 99, § 1.0

. 

- O impôsto progressiV'O , o soma das 
parcelas correspondentes a cada classe 
- art. 99, § 2.°. 

ALOJAMENTO 

Os gastos pessoais de --- poderão 
ser deduzidos na cédula C, nos casos de 
viogem e estada fora do sede - art. 
64, e. 

Gastos pessoais de ---, efetuados 
pelos caixeiros-viajantes, n,~s casos de 
viagens e estada fora do local de re
sidência. Sua dedução poro efeito da 
determinação da renda líquida sujeito 
ao impôsto de rendo na f;::nte - art. 
108, d. 

ALTERAÇÃO DE CONTRATO 

(V. Contrato) 

ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS 

A ---, relativos o operações mer
cantis, com o propósito de fraude, cons
titui crime de sonegação fiscal - art. 
455, 111. 

AL TERAÇÁO DE ESTATUTOS E CONTRA. 
TOS SOCIAIS 

Casos em que o seu arquivamento, pelo 
Departamento Nacional de Registro do 
Comércio ou pelas Juntas Comerciais, 
dispensa a prova de quitação do impôs
to - art. 401, parágrafo único. 

AL TERAÇÁO DE EXERCfCIO SOCIAL 

- Quando ocorrer ---, a tributação 
será feita com base nos lucros reais ve
rificados no perí'odo inferior ou supe
rior a 1 2 meses entre a data do ba
lanço que instruiu a declaração ante
rior e a do último balanço realizado -
art. 216, § 1.0. 

Quando a pessoa jurídica instruir a sua 
declaração de rendimentos com os re
sultados de operaçães correspondentes o 
perí odo inferior a 12 meses, ficará su
jeita à pena compensatório previsto no 
art. 444, letra "i", se já houver reali
zado a mudança do exercício social no 
decurso do triênio precedente - art. 
216, § 2.°. 
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ALUCUEt 

- Classificados como -- ou ro-yolties 
tôdas os espécies de rendimentos per
cebidos pelo ocupação, uso, fruição ou 
exploração dos bens e direitos referidos 
nos arts. 50 e 56 - art. 39. 

As benfeitorias ou melhorias feitos pelo 
locatório não constituem - poro 
o locador - art. 39, § 3.°. 

Se o contrato assegura opção de com
pro 00 locatório e prevê compensação 
com o preço de aquisição do bem, não 
se classificam como - os paga
mentos - art. 39, § 4.0 • 

-- Do imóvel ocupado pelo 
- rendimento classificóvel 
C - art. 47, •. 

assalariado 
no cédula 

- Classificados oomo - -os rendi 
mentos de qualquer espécie oriundos do 
ocupação, uso ou exploração de bens 
corpóreos - cédula E - art. 50, alíneas 
e parágrafo único. 

Como serão permitidas os deduções de 
- - art. 61. 

Dedução, no cédula C, do - de 
kcois destinados o mostruários - art. 
64, e. 

- Será permitida a dedução da quinta 
parte do --- da casa de moradia 
alugada, quando utilizado paro o exer
cício do profissão - art. 65, § 4.°. 

Deduçães nos cédulas E e H permitidas 
aos beneficiários de --- ou royal
ties - art. 67. 

Quando será admitido a dedução de des
pesas com - ou royalties pelas 
pessoas jurídicas - art. 174, a e b. 

Não é dedutível o --- pago o só
cios cu ..dirigentes de emprêsos e a seus 
parentes e dependentes. em relação à 
parcelo que exceder do valor do mer
cado - art. 174, pllrágrafa único, o. 

- De embarcações marítimas ou fluviais 
Ou de aeronaves estrangeiras, por em
prêsos nacionais. Coso em que sóbre o 
rendimento do domiciliado no estran
geiro não incide impÕsto de fonte _ 
art. 293, b. 

Compete ao procurador do domiciliado 
no extericr o retenção do impâsto de-

vida sôbre --- - art. 309, § 
1.°, a. 

Impôsto devido sôbre --- de imó
veis, rendimentos de domiciliados no ex
terior. O recolhimento deverá ser feito 
semestralmente, n~s meses de janeiro e 
julho de cada ano - art. 310, § 1.° 

Obrigatoriedade de apresentação de 
comprovante do recolhimento compulsó' 
ria, calculado sôbre cs ---, para o 
Banco Nacional de Habitação. Praz.) 

- art. 328. 

Obrigação de informar às repartiçães do 
impôsto de renda sôbre os --- pagos 
ou creditacks - art. 364, § 2.°. 

AMAZONIA 

Cota de depreciação ou amortização dos 
bens do ativo imobilizada das firmas ou 
sociedades, que tenham pCr otividade 
predominante a exploração de empreen
dimentos industriais ou agrícolas com 
sede na ---, etc. Será tomado, 
para cálculo, o valor corrigido - art. 
187. 

As pessoas jurídicas localizadas no re
gião geográfico da ---, delimitada 
no art. 2.° da Lei n.o 1806, de 6 de 
janeiro de 1953, que promoverem o be_ 
neficiemento ou o manufatura de ma
téria-prima regional (borracha, juta e 
similares ou sementes oleaginosas), es
tarõo isentas da impôsto de renda - art. 
259. Prazos das isençães - art. 259, 
parágrafo único. 

Pessoas jurídicas que tenham per ativi
dade predominante o exploração de em
preendimentos industriais ou agrícolas, 
com ~ede na --_.. Coso especial de 
correção monetário - art. 281 com
binad·o com a art 258. 

AMORTIZAÇÃO 

De ações. Rendimento classificável no 
cédula F - art. 51, § ].0. 

Cálculo da coto de depreciação ou 
dos bens integrantes do ativo 

imobilizada (SUDENE e SPVEA) - vo
lôres tomacies como base para seu pro
cessamento - art. 187. 



Coto anual de --- - art. 188, 
§ 1.°. 

Montante acumulad" das cotas anuais 
de --- - art. 188, § 2.°. 

Poderá ser feita o amortização, no pra
zo mínimo de 5 anos: das despesas 
pré-operacionais cu pré-industriais
art. 188, § 3.°, a; de custo de pesqui
sas referidos no art. 173 - art. 188, 
§ 3.°, b; dos despesas e custos do de:·· 
senvolvimento de jazidos e minas ou da 
expansãa de atividades industriais -
art. 188, § 3.°, c; e, a partir do mo
mento em que é iniciada o operação ou 
atingido a plena utilizoção das instaia
ções, o parte dos custos, encargos, 
etc., registrados como ativo, etc. -
art. 188, § 3.°, d. 

Soldo não amortizado d:J custo do bem 
- prejuízo no ano em que se extinguir 
o direito ou terminar o utilizoçõo -
art. 188, § 4.°. 

De custos ou despesas 
- art. 188, § 5.°. 

as admitidas 

Nõa será admitida --- de bens, 
custos ou despesas, para os quais seja 
registrada cota de exaustõo - art. 
188, § 6.°. 

Cotas de --- dos bens situados no 
país, poderõ8 ser deduzidas pelas em
prêsas domiciliados no exterior e autori
zados a funcionar n8 país - art. 
202, a. 

De ações, na extinçõo das sociedades 
que a houverem realizado. Quando não 
será devido o impôsto pelos ocionista$ -
art. 221. 

Mapas analíticos de ---, deprecia
ção e exaustão d~s bens do ativo imo
bilizadJ - documentos que instruem a 
declaração de pessoa jurídica - art. 
231, h. 

Firmas ou SOciedades com atividade pre
dominante na área da SUDENE poderão 
cOfrigir, cCl,m isençã-o do impôsto de 
renda, seu ativo imobilizado, deduzindo 
os cotos de ---o Limites - art. 
281. 

As transferências para o exterior a tí
tu�o de --- e juros devem ser sub
metidos aos árgãos camp2tentes do 

Banco Central do República do [3Ira~ 
sil e do DIR, aos quais se exibirão os 
documentos c;ue os justifiquem - crrt. 
300, § 2.°. 

Nos casos de aumentos de capital cem 
aproveitamento de fundos de ---, 
o valor das ações novos e interêsses 
outros estão sujeitos ao desconto na 
fonte - art. 301, 2.°, b. 

Valor de ações novos e os interêsses 
além dos dividendos atribuídos aos ti
tulares de ações ao portador, nos cosas 
de valorização da ativo ou de utiliza
ção de quaisquer fundos, inclusive os 
de ---. Não haverá o incidência 
previsto sôbre rendimentos atribuí dos o 
ações pertencentes a p~rtadar identifi
cedo - art. 301, § 3.°. 

A utilização de fundos ou lucros, o tí
tulo de --- de ações, sem redução 
do capital, importa na distribuição de 
rendimentos sujeitos 08 impôsto na 
fonte - art. 304. 
(V., também: Custos; Encarg(l~) 

AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA - CAPI
TALIZAÇÃO 

Casos em que estão sujeitos 00 impôsto 
no fonte os benefícios líquidos superio
res ao limite legal, resultantes do 
---, mediante sorteio - art. 301, 
2.°, e. 

AMOSTRAS 

(V. Despesas) 

AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL 

Estão sujeitos 00 desccnto do impôsto, 
na fonte, os lucros apurados pelas fi
liais de sociedades domiciliados no ex
terior, quando reinvestidos no Brasil, no 
--- - art. 292, 3.°. 

A falta do reinvestimento previsto no 
art. 292, 3.°, até a doto do encer
ramento do exercício seguinte, determi
nará a cobrança do impôsto pelos taxas 
norma is - art. 296. 
(V., também, Parque Industrial) 

ANIMAIS 

(V. Criação de Animais) 
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ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTO 

No cálculo do impôsto devido será aba
tido do total apurado o importância que 
houver sido descontada nas fontes, cor
respondente a impôsto retido, como 
---, sôbre rendimentos incluí dos na 
declaração, Comprovação do desconto 
- art. 97, §§ 1.0 e 2.0 . 

O impôsto descontado na fonte sôbre 
rendimentos do trabalha assalariado se
rá cobrado como --- devido pela 
declaraçõo art. 107, parágrafo 
único. 

O impôsto descontado e recclhido pelas 
fontes pagadoras sôbre rendimentos do 
trabalho assalariado será deduzido do 
que -houver de ser pago pela declara
ção da pessoa física cabendo o devo
lução do exéesso - art. 112. 

O impôsto descontado na f:nte, sôbre 
remunerações por serviços prestados ;J 

pessoas jurídicas por nõo empregadcs, 
será cobrado como --- pelo decla
ração - art. 123. 

- O impôsto descontado no fonte sôbre 
juros pagos por pessoas jurídicos o pes
soas físicos e lucros, dividendos, boni
ficações, rendimentos de portes bene~ 
ficiários, etc.; também pagos ou credi· 
todos o pesscas físicos par pessoas ju
rídicos, quando superiores, anualmen
te, a:J limite legal, será cobrado como 
--- que fôr devido na declaração, 
cabendo o devolução do excesso 
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art. 126. 

Cosas de juros e premias do dívida pú
blico 00 pertador não identificado e de 
juros de debêntures de portador identifi
cado, descontados no fonte - dedução 
do que fôr apurado no declaração de 
rendimentos do emprêsa beneficiário 
art. 213, § 2.0 • 

Os impostos anteriormente retidos no 
fonte ou recolhidos o título de - __ 
serão diminuídos do Que fôr devido '10S 

têrmos do art. 292 - art. 297. 

O impôsto descontado no fonte, Quan
do o rendimento houver sido pago à 
sociedade que o distribuiu ou o uma ter_ 
ceiro que, por seu turno, o tiver dis
tribuído àquela, será deduzido do que 
houver de ser pago no declaração pessoal 
do sácio ou acionista beneficiado com 

o distribuição dos rendimentos previstos 
nas alíneas fia", "b"', "CU e CId" do 
art. 307 - ort, 307, § 2.°. 

ANTECIPAÇÃO DE PACAMENTO 

De rendimentos oriund:s de açães 00 

portador. Prazo poro recolhimento do 
impôsto quando ocorrer o ---
art. 310, § 3.0 • 

Do impêsto. É facultado 00 contribuinte 
depois de lançado - art. 334, pará
grafo único. 

ANTICUIDADES 

Não será admitido coto de depreciação 
relativamente aos bens que normalmen
te aumentam de valor com o tempo -
art. 186, § 11, c. 
(V., também, Obras de Artel 

ANUIDADE 

- No cédula A serão classificados os 
--- de apólices, títulos ou ações no_ 
minativos, n:minativa!Í ,endossáveis ou 
00 portador, quando êste se identificar, 
emitidos por pessoas jurídicos brasilei
ros de direito público - art. 40. 

Não será obviamente, classificado no 
cédula A, o --- dt, títulos do dívi
da público que gozarem de isenção do 
impôsto de rendo - art. 40, parágrafo 
único. 

No cédula B serão classificados os ju
ros fixos ou variáveis, --- e quais
quer bonificações de debêntures nomi
nativos endossáveis ou outros obriga
ções ncminotivas ou nominativos endos
sáveis emitidos por pessoas jurídicos de 
direito privado, nacionais ou estrangei
ros, ou estrangeiros de direito públic0 -
art. 41, a e b. 

A ---, dotações, bonificações e 
quaisquer outros lucros que ultrapassem 
o importôncia do apóliCe de seguro, se
rão classificados no cédula B - art. 
42, a. 

ANULAÇÃO DE CASAMENTO 

Nos cosas de ---, o cada conJuge 
cabe o isenção legal e o abatimento 
dos filhos que sustentar - art. 82, 111. 



- Nos casos de --- fica a mulher 
equiparada a solteiro ou viúvo para 
efeito ó desconto do impôsto nas fontes 
- art. 113, § 3.°. 

ANULAÇÃO DE RECEITA 

No caso de restituição de impôsto pago 
ou recolhido a maior. A quem compete 
efetuar a --- - art. 479. 

APARTAMENTO 

- As despesas de condomínio nos cos>~s 
de --- poderão ser deduzidas nas 
cédulas E ou H - art. 67, g. 

Os agentes fiscais do impôsto de renda 
procederão às diligências necessárias à 
apuração de vacôncia de --- -
art. 358. 

APERFEiÇOAMENTO, EDUCAÇÃO E TREI
NAMENTO 

Encargos de juros e amortizaçã:> de em
préstimos contraídos pelo assalariado para 
---o Dedução na cédula C - art. 
64, 1. 

Despesas com a instrução da c:::ntribuin
te ou de seus dependentes - admitem-se 
como abatimento até 20 % na renda 
bruta - art. 91 e parágrafo único. 

APICULTURA 

Exploração da Rendimento 
classificado na cédula G - art. 54, e. 

APÓLICES 

(V.: Títulos Nominativl's da Dívida Pú
blica; Tít-u!os 00 Portador da Dívida 
Pública) 

APÓLICES NOMINATIVAS E NOMINATIVAS 
ENDOSSÁVEIS 

(V. Títulos Nominotivos da Dívida 
Pública) 

APÓLICES AO PORTADOR. IDENTIFICADO 

(V. TítulCloS ao Portador da Dívida PÚ
"'li~~) 

APÓLICES DE SECURO 

Não entrarão no cômputo do rendimen
to bruto o capital da --- ou pecúliO 
pago por morte do segurado - art. 
36, a. 

Serão classificados na cédula B as do
tações, bonificações, anuidades e quais
quer outros lucros que ultrapassem a 
importôncia da --- - art. 42, a. 

- Quando cobertas par ---, não se 
incluem entre os abatimentos da renda 
bruta as despesas com hospitalização e 
cuidados médicos e dentáriOS - art. 
83, parágrafo único. 

Serã:> excluídos do lucro real o capital 
da --- ou pecúlio em favor da pes
soa jurídica - art. 245, e. 

APOSENTADORIA OU REFORMA 

Proventos de ---, quando motivo;la 
por moléstias que a lei indicar. Não 
entrarão no cômouto do rendimento 
bruto - art. 36, - i. Não sofrerão des
conto do impôstona fonte - art. 
117, a. 

APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO 

(V. : Declaracõo de Rendimentos 
Pess~a Fís:ca;' Declaraçõo de Rendimen
tos - Pessoa Jurídica) 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA 

_ Condiçães paro admitir-se como des
pesa dedutível o prejuízo par _._
- art. 182. 

Considerado --- o não recclhimen
to do impôsto descontado na fonte -
art. 461. 

A --- deixa de ser punível, se o re
colhimento do impôsto se fizer antes da 
decisão de primeira instôncia no processo 
instaurada - art. 461, § 1.0. 

Quando a existência de crédito do in
fratOr perante a Fazenda Nacional, au
tarquias federais ou sociedades de eco
nomia mista extingue a punibilidade da 
___ do tributo - art. 461, § 2.°. 

Como será iniciada a ação penal, na 
.oso de --- - art. 461, § 3.°. 
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Quando a --- for cometida por so
ciedade, responderão por ela os seus di
retores, administradores, gerentes ou 
empregad:s, cuja responsabilidade no 
crime fôr apurada em processo regular 
- art. 461, § 4.°. 

Responsabi lidade dos representantes, di
rigentes e empregados de sociedades 
estrangeiras - art. 461, § 4.0. 

Resp:nsobilidade penal, independente
mente da responsabilidade civil destinado 
à reparação de perdas e donos ocasiona
dos pelo excesso de exação, no caso de 
--- - art. 514 e parágrafa única. 

APROVAÇÃO COVERNAMENTAL 

Poderá ser efetuado Como depósit., o 
pagamento do impôsto relativo à incorpc. 
ração de reservas dos emprêsas de se
guro, de capitalização, bono:s e outro:;, 
cujos aumentos de capital dependam de 
--- - art. 291. 

APROVEITAMENTO E USO DE ÁCUAS 

Direito de --- privadas ou da fôrça 
hidráulica - classifica-se como aluguel 
- cédula E art. 50, c. 

AQUECIMENTO E REFRICERAÇÁO DE 
A.CUA 

(V. Água) 

AQUISiÇÃO 

Não entrará no cômputo do rendimento 
bruto o valor dos bens adquiridcs por 
doação ou herança - art. 36, b. 

Será classificada na cédula B a di
ferença a maior entre os valôres de 
emissão ou --- e os de reembôls~ 
ou resgate de ação - art. 42, b. 

- No cédula C são dedutíveis os des
pesas com --- ou assinatura de li
vros, revistas e jornais técnicos - art. 
64, c; e com --- de instrumentos 
utensílics, etc. - art. 64, d. ' 

- Do rendimento oriundo da exploração 
agrícola e pastoril não poderão ser de
duzidas as quantias aplicadas nJ 
--- de bens, quando o contribuint:! 
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optar pela tributaçõo baseada no re
sultado real - art. 74 e § 2.°. 

Não serõo consideradas no apuração do 
lucro operacicnal as despesas referen
tes à --- ou melhoria de bens ou 
direitos - art. 159. 

Deságio em relação ao valor nominal 
de emissão, ou ao valor de ----, 
cc:mcedido no venda ou colocação no 
mercado, por pessoa jurídico, de debên
tures ou obrigações 00 portador, letros 
de câmbio ou outros títulos de crê
dito - está sujeito ao desconto do im
pôsto no fente - art. 305. 

ARAUCÁRIAS BRASILlENSES 

As importâncias efetivamente aplicados, 
em cada ano, no replantio de --
serão deduzidos do valor do imóvel ru
ral, poro apuração do rendimento lí
quido - art. 71, § 2.°. 

No coso de imóveis rurais nõo cadas
trados, poro determinação do rendimen
to líquido, será excluído, antes de apli
cado o coeficiente de 3 %, a área efetiva_ 
mente plantado com --- - art. 
art. 72, § 1.0, b. 

ARBITRAMENTO 

Do valer dos construções e benfeitorias 
existentes nos casos de exploração agrí
cola ou pastoril, indústrias extrativos 
vegetal e animal. Quando cabe e como 
será feito o --- - art. 71, § 3.°. 

Na hipótese de não ser passível conhe
cer com exatidão o valor dos constru
ções, etc. - art. 73, § 2.°. 

- Imóveis rurais. Receito bruto sup~rior 
00 limite legal, etc. O rendimento lí
quido está sujeito o --- - art. 75. 

Valor da propriedade agrícela ou pes
tori! ou do destinado à indústria extra
tiva vegetal ou animal notoriamente 
desproporcional à receito apurado, etc. 
- o aut:::ridade lançadora paderó pro
m:::ver o --- em função do receita 
bruto - art. 75, parágrafo único. 

- Ressalvados Os casos de comprovação, 
mediante documentos, é f~cultado às 
autoridades do impôsto de rendo o 
--- do custo dos benfeitorias, poro 



Os efeitos de opuroçôo do lucro imobi
liório. Como se foz o --- -
art. 140. 

Do custo dos benfeitorias, no falto de 
comprovoção - art. 140. 

Faculdade do Fisco de fazer o --
do valor do imóvel, poro apuração do 
fucro no vendo, quando o preço cons
tante do instrumento fôr notoriamente 
inferior 00 real - art. 141, a o j. 

O valor do vendo do imóvel, fixado por 
---, será aceito como custo, quan
do ocorrer o revendo - art. 141, pa
rógrafa único. 

No coso de correção monetário, inexis
tindo documentos comprobatórios do 
custo real dos benfeitorias realizados, 
tomar-se-á pcr base o no 
formo do art. 140 - art. 142, § 2.°, d. 

Do lucro tributável do pessoa jurídico, 
ante o falto de escrituração regular. 
Como deve ser feito - art. 198. 

De lucro - se o pessoa jurídico não 
puder optar pelo tributação baseado no 
lucro presumido. Coso de falto de es
crituração regular desde o início dos 
operações cu o não encerramento do 
balanço até 31 de dezembro, quando 
existente o obrigação contratual de fa
zê-Ia - art. 217, § 3.°. 

- Quando se procederá 00 --- dos 
rendimentcs, nos casos de lançamento 
ex officio - art. 409, o o c. 

Do lançamento ex officio pelo --
dos rendimentos com base no rendo pre
sumido, através do utilização de si
nais exteriores de riqueza - art. 409, 
§ 1.°. 

AR CONDICIONADO 

As despesas ccm --- podem ser de
duzidos nos cédulas E e H - art. 
67, g. 

ARMADORES 

- Não integrarão o receito bruto ope~a
cional dos emprêsas de navegação, poro 
os efeitos de tributação, os importân
cias correspondentes 00 adicicnal 00 

frete, cobrados pelos --- Taxo de 

Renovoçôo do Marinho Mercante ....... 
art. 207. 

ARQUITETOS 

(V. Profissões liberais) 

ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO 

- Começo, em cada exercício, no) mês se
guinte 00 do encerramento do prazo 
poro entrego do declaração - art. 343. 

Do impôsto devido pelo declaração -
quando deve ser pago de uma só vez 
- art. 343, § 1.0, a e b. 

Devido pelo declaração - quando e co
mo pede ser parcelado - art. 343, 
§§ 2.° e 4.°. 

Caso em que pode ser exigido o paga
mento dO primeira cota ou da totali
dade do impôsto, no mesmo mês do 
entrega do declaração - art. 343, 
§ 3.°. 

A primeiro coto do impôsb deve ser 
pago no prazo de 20 dias e os demais 
o intervalos de 30 dias o cantor do 
vencimento do primeira - art. 344. 

Ao contribuinte é facultado pagar an
tecipadamente uma ou mais cetas do 
impâsto - art. 344, parágrafo único. 

O impôsto suplementar será cobrado de 
uma só vez - art. 346. 

Quando houver lançamento ex offjcio, 
o recclhimento será efetuado em sua 
totalidade - art. 346, § 1.0. 

Quando fôr ultrapassado em mais de 10 
dias o prazo poro o entrego dos decla
rações dos pessoas físicos ou jurídico" 
o impôsto deverá ser pago de uma só 
vez - art. 346, § 2.°. 

Solvo cosas especiais, quando o impô,to 
posso ser recolhido em prestações, ver
cida e não pago uma prestação até o 
vencimento do prestação seguinte. con
sidero-se vencido tôda o dívida 
art. 347. 

Casos em que o pagamento do impôsto 
deverá ser efetuado em suo totalidade 
- arts. 346 e §§ 1.0 e 2.°; 349 e 
parágrafa único, a e b; 350. 
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Como O -~- poder6 ser cometida O 
estabelecimentos bancários ou às agên
cias d:) Departamento Nacional de Cor
reios e Telégrafos - art. 422. 

- Nã·:) corre a prescrição qüinqüenal nos 
casos de --- na fonte - art. 
426. 

Antes de feita a ---, quando cir
cunstâncias novas mudarem o competên. 
cio da autoridade, a que iniciOu o pro 
cesso enviará os documentos à nova a-.J
toridade competente, para o lançame:1-
to e cobrança devidos - art. 492. 

Cemo poderá ser paga a remuneração 
aos Estados, aos Municípios ou às suas 
autarquias, pela --- de renda na 
fonte, de que trato o art. 75 do Lei 
4506/64 - art. 515. 

ARRENDAMENTO 

- Serão classificados na cédula E, como 
aluguéis, Os rendimentos criundos de 
--- - art. 50, a e b. 

Valor anual do ---. Caso do imó
vel rural explorado por arrendatários. 
Dedução - com:) será calculada - art. 
71, § 5.°. 

-- Rendimento líquido, cédula :::;, no coso 
de ---. Como será apurado - art. 
73, §§ 3.° e 4.°. 

Imóvel rural, 
arrendado, etc. 
o seu valor para 
art. 71, § 8.°. 

total ou parcialmente 
Como será considerado 
eteito de declaração -

A terceiros - cálculo do rendimento 
- art. 73, § 5.°. 
(V., também, Locação) 

ARROLAMENTO JUDICIAL 

- Nos casos de ---, as Obrigações 
do Tesouro Nacicnal - Reajustáveis, 
adquiridas nos têrmos do art. 144, não 
estão sujeitas ao prazo de 5 anos p'Jra 
sua liquidação ou transferência
art. 145. 

ÃRVORES DE CORTE 
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Replantio de ---. Serõa deduzidas 
do valor do imóvel as importâncias apP 

codas pelo contribuinte, em cada anO 
- art. 71, § 2.°. 

Do valor da propriedade, antes de apli
cado o cceficiente de 3 %, será excluí
do o montante das reserva9 florestais 
não exploradas, etc., no replantio de 
--- - art. 72, § 1.0, a. 

Exploração de recursos florestais par 
pessaas jurídicas - coso de opçãa -
art. 190. 

O custo de nOvas aquisições ou de plan
tio de ---, até o montante da mé
dia do valor dos recursos florestais in
diccc'c, nas balanc.os dos últimos cinco 
anos, poderá ser ir;cluído como custa cu 
despesa pelos emorésas que tenham por 
cbjeto a exploração agrícola ou pasto
ril - art. 204, h. 

ÁRVORES PLANTADAS 

ev. Plantio e Replantio de Áryores) 

ASCENDENTES 

É permitido abater, da renda bruta, o. 
alimentos orestodos o --- - art. 
82, § 1.°,'0. 

ASSALARIADO 

- Serão classificados na cédula C os pa
gamentos de despesas pesscais da 
--- não dedutíveis - art. 47, f. 

No exercício financeiro de 1966 nõo se
rão incluídas os importâncias corres
pondentes à redução efetuada na rem ... -
neroção dos --- (cédula C), nos 
moldes do art. 5.° do Lei n.o 4 621/65, 
pela não subscrição de Obrigações Reo
justáveis do Tesouro Nacional - art. 48. 

Comprcvação dos encargos de família dos 
--- para efeito do desconto na fon
te. Como deve ser feito - art. 115, 
parágrafo únieD. 
ev., também, Trabalho Assalariado) 

ASSEMBUIA CERAL 

Da dato da --- que autorizar o dis
tribuição de rendimentos aos proprietárias 
de ações, conta-se o prazo de 60 dias 
poro o recolhimento do impôsto de fonte 
-l~vido - art. 310, § 2.°. 



A$SEN'tÁMENTOS - LIVRO 

Para demonstraçõa da veracidade dos 
rendimentos declarados - pessoa fí:.ic::i 
- art. 95, § 2.°. 

Serõo autenticados pelas repartições do 
impôsto de renda e nõo poderõo conter 
emendas, borrões ou rasuras - art. 95, 
§ 3.°. 

Os --- e notas dos COrretores ti com 
sujeitos ao exame dos agentes fiscais 
designados para verificar as condições 
das vendas de títulos - art. 360. 

ASSIST!NCIA ADMINISTRATIVA 

(V. Assislincia Técnica) 

ASSISTINCIA CIENTIFICA 

(V. Assistincia Técnica) 

AS~IST!NCIA T~CNICA 

Limitaçõo dos royalties pela ---, 
administrativa ou científica - art. 175. 

Estabelecimento 
mediante ato do 
dos coeficientes 
para deduçõo de 
§ 1.0. 

e revisõo periódica, 
Ministro da Fazenda, 

percentuais admitidos 
--- - art. 175, 

Quando nõo sõo dedutíveis as quantias 
devidas o título de royalties por -_._
- art. 175, § 2.°.' 

Requisitos que devem ser satisfeito~ 
para que os gastos cem --- pos
sam ser deduzidos como despesas ope
racionais - art. 176, alíneas e pará
grafos. 

As transferências paro o exterior o títul'J 
de --- devem ser submetidas aos 
órgõos competentes do Banco Central da 
República do Brasil e do DIR, com os 
documentos que os justifiquem - art. 
300, § 2.°. 

Na repartiçõo lançadora será prestada 
--- aos contribuintes, poro a feitura 
de suas declarações - art. 333. 

Quando a --- fôr solicitada antes 
d~ início do procedimento fiscal, caberá 
apenas o cobrança da multa de moro, 
sôbre o impôsto devido - art. 333, 
§ 1.°. 

- O pedido de --- môo eXimira O 
contribuinte dos penalidades previstos 
no Regulamento, quanto 00 impôsta que 
resultar de outros elementos apurados 
em açõo fiscal posterior - art. 333, 
§ 2.°. 

ASSOCIAÇÕES 
(V.: Saciedades Beneficentes; Sind'icatos) 

ASSOCIAÇÕES BENEFICENTES 

(V. Saciedades Beneficentes) 

ASSOCIAÇÕES E CAIXAS DE EMPRECADOS 
E EMPRECADORES 
(V. Organizações Sindicais, Caixas 
e Assaciações) 

ATIVIDADE ECONôMICA 

O impôsto sôbre lucros, dividendos e 
quaisquer interêsses, distribuídos a do
miciliados no exterior, quando a emprêsa 
aplique capitaiS em ---- de menor 
interêsse para a economiu nacional, será 
cobrado com acréscimo de 20 % -
art. 295. 

ATIVIDADES ACROPASTORIS 

As reclamações contra o cálcuio dos va
lôres tributários relativos aos rendimen
tos das --- procedidd no~ têrmos do 
art. 53 do Estatuto da TemI. só serõO 
julgadas depois de pronurciamento 00 
IBRA - art. 463, parágrafo único. 

ATIVIDADES EXERCIDAS PARCIALMENTE 
FORA E DENTRO DO PAIS 

Pessoas jurídicas cujos resultados prove
nham de ---. Tributação, apenas, 
d~s resultados derivados de fontes na
cionais - art. 200. 

Conceituaçõo de resultados C:erivorl05 de 
--- - art. 200. § 1.0. 

Caso em que a pessoa jurídica explore 
--- e nõo possa apu'm separada
mente o lucro operacicnal r:rélduz'do roa 
pc.ís - estimativo ou arbitramento co
nlo equivalente o 20 % da receito bru
to operacional - art. 200, 9 2.°. 
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AtIVIDAD~S ou TRANSAÇÕES ILiclTAS 

Rendimentos derivados de --- ou 
percebidos cem infração da Lei, são tri
butóveis, independentemente das sanções 
cabíveis - art. 504. 

ATIVO 
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Normas para a depreciação do -_.
- art. 186, §§ 1.0 e 2.°. 

Cálculo da cota de depreciação ou amor
tização dos bens integrantes do 
imobilizado - valôres a serem conside
radas coma base - art. 187. 

Casos em que as quantias relativas aos 
aumentos de capital das pessoas jurídi
cas, mediante utilização de acréscimos 
do valor do ---, não sofrerão nova 
tributação - art. 244 e parágrafe 
único. 

Não será considerado para efeito da tri_ 
butQçãc prevista no art. 254 o fund) 
de reserva constituído com os resultados 
dos cúrreções monetárias do ---
imcbilizado; e, no período de 2/12/65 
a 2'/12/66, com a diferença entre o au
mento do líquido do --- imobiliza
do etc. - art. 254, § 1.0, b e f. 

Obrigação de as pessoas jurídicas pro
cederem à cerreção monetária do valor 
original dos bens do seu --- _ 
art. 261. 

Correção do ---, no caso de filiais, 
sucursais, agências ou representações 
de sociedades estrangeiras autorizadas o 
funcionar na Brasil - art. 261, § 1.0. 

Pessoas jurídicas dispensadas da obri
gatoriedade de correção monetária do 
--- - art. 261, § 2.° e alíneas; 
art. 262. 

Bens que integram o imobili
zado para OS efeitos de correção mone
tária - art. 263. 

Bens que não integram a --- imo
bilizado para os efeitos de correção mo
netória - art. 263, parágrafo único, 
a e b. 

Limite da alteração da tradução mone
tária do --- - art. 265. 

Parcelas do --- que não serão cor
rigidos - art. 266, a e b. 

Caso de aumento de capitai reaiizado 
com o aproveitamento dos acréscimos 
da valor do --- imobilizado, decor
rentes do recebimento, pela pess:::a ju
rídico, de ações ou cotas distribuídas 
por sociedade de que seja sócia ou acio
nisto. Isenção também poro a pessoa 
fi sica afinal beneficiado - art. 279 e 
parágrafo único. 

Isento do impôsto de rendo o aumento 
de capital feito com aproveitamento da 
diferença entre o aumento líquido da 
--- e as compensações previstas no 
§ 1.0 do art. 281 - art. 281, § 
2.°, a. 

Isenta do impôsto a utilização, em au
mento de capital, do valor de ações no
vas ou cotas distribuídas por sociedades, 
de que a pessoa jurídica seja sócio ou 
ad::.nista, que tenhcm, por sua vez, au
mentado o capital com aproveitamento de 
reservas tributadas - art. 287, § 2.°. 

ATIVO IMOBILIZADO 

(V. Ativo; CCrreçõo Monetária do Ativo) 

ATRASO NA ESCRITURAÇÃO 

(V. Es:rituroçõo) 

.i\TRASO NO PACAMENTO 

Quando o --- de dltbito não exce
der o 180 dias será cobrado o multa 
de 10% - art. 442. 

Quando o --- de débito fôr supe
rior a 180 dias, o multa de 10% será 
cobrada per semestre ou fração - art. 
442, § 1.0 

Não superior a 30 dias - Multa de 
5 % sôbre o débito - art. 442, § 2.0 • 

- Mora, nos Casos de --- de débitos _ 
art. 443 e parágrafo único. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

Não entrará no cômputo do rendimento 
bruto a variação correspondentg à 
--- dcs depósitos, em moeda, rea
lizados para garantia de instância, e d~_ 
volvidos por ter sido julgado procedente 
o recursO, reclamação etc. '-- art. 
36, q. 



Propriedade agrícola não cadastrada, nQS 
têrmos .do Estatuto da Terra -' deter
minação do rendimento líquido. 
da valor da propriedade - art. 72. 

DE propriedade agrícola de acôrdo com 
os coeficientes fixados pelo Conselho 
Nacienal de Economia - art. 73. 

Sofrerão ---, anualmente, a partir 
do exercício financeiro de 1967, os li
mites das classes de renda líquida sô
bre os quais são aplicadas as alíquotas 
progressivas do impôsta - art. 99, 
§ 3.°. 

Dedução cema despesa operacional ou 
registro como complemento do custo de 
aquisição dos bens ou direitos, da cor
reção ou --- das obrigações cor:
traídas em moeda nacional, quando in
dexadas, etc. - art. 172, parágrafa 
única. 

Do custo de aqulslçao dos bens depre
ciáveis - art. 186, § 1.0. 

Dos débitos fiscais - art. 428. 

Tabela de coeficiente de ---o Pu. 
blicação pelo CNE - art. 428, § 1.0. 

Dos débitos, mesmo com cobrança sus
pensa por medido administrativa ou ju 
dicial - art. 428, § 2.°. 

Dos depósitos feitos para garantia do' 
litígio, quando tenho que ser restituído 
- art. 428, § 3.°. 

Dos pagamentos parcelados, quando, es
pecialmente autorizados pelos delegados 
regionais e seccionais do impôsto de 
renda - art. 435. 

Das multas previstas no Regulamento. 
Como se processará - art. 441. 

Dos dívidas correspondentes a operações 
rurais - não constituirá rendimento 
tributável de seus beneficiários - art. 
500, parágrafa único. 

Dos valôres expressos em cruzeiros no 
Regulamento. Quando se processará 
art. 503. 
(V., também: Correção Monetária; Di
ferenças em Moeda Corrente; Reajusta
menta Monetário; Variaçãa) 

ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL DAS 
OBRICAÇ6ES DO TESOURO NACIONAL 
- REAJUSTÁVEIS 

Diferenças, em meeda corrente, do valor 
unitário das Obrigações (art. 1.0, § 7.0, 
do Lei n.o 4.357, de 16/7/64) - não 
entrarão no cômputo do rendimento bru_ 
to - art. 36, p. 

Diferenças em moeda corrente resultan
tes da --- não entrarão no cômputo 
do lucro real para os efeitos de tributa
ção - art. 245, g. 

Não se subordinam à incidência do im
pôsto no fonte como rendimento de do
miciliado no exterior os diferenças em 
moeda resultontes da --- - art. 
293, f. 

Não estão sujeitas ao descento na fonte 
as diferenças em moeda resultantes da 

- art. 301, § 1.0. 

ATUÁRIO 

(V. Contador) 

AUMENTO DE CAPITAL 

As quantias tiradas de quaisquer fun
dos ainda não tributados, para --
social - serão adicionadas ao lucro real, 
para tributação - art. 243, f. 

As quantias relativas ao --- das 
pessoas jurídicas, mediante utilização de 
acréscimos do valor do ativo decorren
tes de aumento de capital, realizados 
nos têrmos do artigo 286, por socie
dades das quais aquelas sejam acionis
tas ou sócias - não sofrerão nova tri
butação - art. 244 e parágrafo único. 

Coso de bonificações em ações novos -
art. 249, § 1.0. 

Decorrente de correção monetária 
- art. 268. 

--< Decorrente de correção monetário -
impôsto de 5 %, como ônus do pessoa 
jurídica - art. 212. 

Caso do --- das emprêsas de se· 
guras, de capitalização e Outras que de
pendam de aprovação governamental, 
com o produto de correção monetária do 
ativo - art. 216. 
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Coso de --- realizado com aprovei
tamento de ações novas ou cotas de CQ
pital de sociedade de que o pessoa ju
rídico seja acionista ou sócia. Não in
cide impôsto sôbre o valor aproveItado, 
nem sôbre os ações ou cotas que dis
tribuir - art. 279, parágrafa único. 

Isento do impôsto de renda o --
feito com aproveitamento do diferença 
entre o aumento líquido do ativo e os 
compensaçães previstos no § 1.0 do art. 
281 - art. 281, § 2.°, a. 

Casos do aproveitamento em --- da 
reserva poro manutenção do capital de 
giro próprio, além de outras reservas e 
lucros em suspensO. Tratamento fiscal 
_ art. 286, §§ 1.° e 2.°. 

- Das sociedades em geral com recursOs 
provenientes de reservas ou lucros em 
suspenso. Tributação especial - arts. 
286 e parágrafos; 287, alínea. e pa
rágrafos; 288 e parágrafos; 289; 290; 
291. 
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As provisões, fundos ou reservas e lucro 
em suspenso que se podem incorpvrar 
ao --- com benefício de tributação 
especial - art. 286, § 1.°. 

Não pode ser feito com benefício de 
taxação especial, pela pessoa jurídica 
que tiver débito apurado e vencido de 
impôsto de renda, impôsto adicional de 
renda e multas - art. 286, § 3.°, a. 

Não pode ser feito com benefício da 
taxação especial, pel<l pesselo jurídica 
que tenha diminuído seu capital depOis 
de 1.0 de janeiro de 1958 - art. 286, 
§ 3.°, b. 

Casos de --- que não sofrem a in
cidência do impôsto - art. 287, a, 
b, c. 

Como deve ser recolhido o impôsto de
vido sób,e o --- C:J"l1 aproveita
mento de reservas, fundos ou provisões, 
com tributação especial - art. 288. 

No caso do ---, com aprcveita
menta de reservas e com benefícios da 
taxação espeCial, o recolh;ment:) do im
j:ósto pela pessoa jurídica, mesmo no 
caso de ser isenta da tributaçõo, exo
nera os acicnistas ou sóci~s do paga
mento de qualquer outro impôsto sôbre 

os mesmos rendimentos - alt. 289 e 
parágrafo único. 

Não sofrerão nova tributação prcp0rc;0-
nal, progressiva ou na fonte, os --
das pessoas jurídicas, mediante utiliza
ção do aumento do valor do ativo de
corrente de ---, com aproveita
mento de reservas tributadas, realizados 
por sociedades das quois sejam sócias ou 
acionistas - art. 290. 

o valor das ações novas ou cotas de 
capital que resultarem de --- rea
lizado nos têrmos dos arts. 268 e 286, 
não sofrerão incidência de imoôsto na 
fonte - art. 307, § 1.°. . 

Não haveró obrigatoriedade da provo de 
quitação do impõsto de rendo, no arqui
vamento de alterações de contratos ou 
estatutos e atas de assembléias gerais 
de acionistas, quando o --- decor
rer de correção monetória do valor ori
ginai dos bens do ativo imobilizado dos 
pessoas jurídicas - art. 401, pará
grafo único. 
(V. , também, Correção Monetária do 
Ativo) 

AUMENTO DE RESERVAS 

(V. Excesso de Reservas sôbre o Capital) 

AUMENTO DO VALOR DO ATIVO 

Quantias correspondentes aO --- em 
virtude de novas avaliações, etc. 
serão adicionadas 00 lucro real, poro 
tributação - Exceção no caso das :'0-

ciedades mútuas de segures - art. 
243, g. 

Não sofrerão nova tributação proporcio
nai, progressiva ou na fonte, os aumen
tos de capital das pessoas jurídicas me
diante a utilização do --- decor
rente de aumentos de capital realiza
dos, com aproveitamento de reserva~, 
etc., por sociedades das quais elas se
jam sócias ou aciCnistas - art. 290. 

AUMENTO DA VIDA ÚTIL 

- Dec:::rrente dos reparos, da conservaçóo 
ou substituição de portes de bem, !ltc. 
- art. 170, parágrofo único. 



AUSENTES NÓ ESTRANGEIRO POR MO
TIVO DE ESTUDOS 

(V. Residentes no País - Casos 
Especiais) 

AUSENTES NO ESTRANCEIRO A SERViÇO 
DA NAÇÃO 

(V. Residentes no País - Casol Espe
ciais) 

AUTARQUIAS 

(V. Repartições Públicas - Órgãos Au
tárquicos e Paraestatais; Sociedades de 
Economia Mista) 

AUTO DE DESACATO 

(V. Desacato) 

AUTO DE INFRAÇÃO 

Sempre que apurarem irregularidades, 
as agentes fiscais do impôsto de rendo 
lavrarão ---, sem rasuras ou emen
das, nem entrelinhas, indicando a falta 
cometida - art. 355. 

o autuado será convidado a assinar o 
---, mas sua assinatura não signi
ficará concordôncia, nem o falto dela 
invalidará o --- - art. 355, § 1.°. 

- As inccrreções ou omissões do --
não dão motivo à nulidade do processo 
fiscal, desde Que identificados suficien
tementE) o infração e o infrator - art. 
355, § 2.°. 

Faltas cJ1urados posteriormente à lavra
tura do --- devem constar de têr
mos q~le as consignem no processo fi$
cal - art. 355, § 3.°. 

Como deverão ser lavrados os --
- art. 355, § 4.°. 

Nos casos de exame de escrito os --
somente serão lavrados depois de con
cluído o laudo, dêle se fornecendo có
pia ao autuado - art. 355, § 5.°. 

Nos casos de falta ou inexatidão do 
declaração apurada em ação fiscal di
reta no domicílio do contribuinte - art. 
408, § 1.0. 

AUTOR. 

Rendimentos da --- assalariado -
arts. 47 e 107. 

Rendimentos do --- não assalaria
do - arts. 49, g; 121. 
(V., também, Direitos Autorais) 

AUTORIDADE 

Competentes para receber as declarações 
de rendimentos: delegacias e inspetorias 
do Impôsta de Rendo, alfândegas, mesas 
de rendas, exatorias federais e postos e 
registros fiscais - art. 330 e alíneas. 

- Que deverão prestar informações sôbre 
os rendimentos pagos a seus subordina
dos e a terceiros - art. 371. 

Competentes para receber o impôsto de 
renda: órgãos Que integram o Departa
mento de Arrecadação - art. 421. 

Como e quando podará ser atribuída 
pelo Ministro da Fazenda a arrecadação 
do impôsta de rendo a estabelecimentos 
bancários oficiais e privados e às agên
cias do Departamento Nacional dos Cor
reios e Telégrafos - art. 422. 

Como deve proceder a --- adminis_ 
trativa que tiver conhecimento de crime 
de sonegação fiscal - art. 458. 

Antes de feita a arrecadação do impôs
to, quando circunstôncias novas mudarem 
a competência da ---, a que iniciou 
o prccesso enviará Oi documentos à novo 
--- competente para o lançamento 
e cobrança devidos - art. 492. 

AUTORIDADE FISCAL 

- Competente para aolicacãa dêste Regu
lamento - art. 490. -

Dúvidas sôbre a competência da --
- art. 490: parágrafo único. 

Qualquer --- competente pode soli
citar de outras as investigações neces
sárias ao lançamento do impôsto
art. 491. 

AUTORIDADE POLICIAL 

No caso de desacato a funcionário, a 
--- poderá ser chamada a prestar 
auxí lia - art. 362, parágrafo único. 
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Deverá prestar informações sôbre os ren
dimentos pago. aos seus subordinado.. e 
e a terceiros - art. 371. 

AUTUADO 

(V. Auto de Infração) 

AUXILIO À FISCALIZAÇÃO 
(V. Fiscalização) 

AUXILlOS E SUBVENÇÕES 

- Parcela do ativo correspondente 0---, 
etc. - não sofrerá correção monetária 
- art. 266, a. 

AUXILlOS E SUBVENCOES A ENTIDADES 
DE DIREITO PÚBLlêo E PRIVADO 

o pagamento de --- está sujeito à 
prévia ccmprovoção do recolhimento da 
impÕsto de renda que às entidades be
neficiadas couber arrecadar na fonte -
art. 432. 

AVALIAÇÃO JUDICIAL 
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Para efeito de tributação do lucro imo
biliário, quando o custo das benfeito
rias avaliado pela autoridade fiscal não 
atingir a J O vêzes o valor locativo, é 
facultado ao contribuinte promover a 
--- sem efeito suspensivo da cobran
ça e m~peitado o mesmo limite - art. 
140, § 1.°. 

A --- será sempre feita por avalia_ 
dor judicial, podendo o Juiz, onde não 
houver avaliador judicial, designar perito 
estranho aos quadros da Justiça - art. 
140, § 2.°. 

AVALIADORES 

Serão informados, pelos serventuários da 
justiça, os rendlmentcs pagos aos --
- art. 381. 

AVALIADORES JUDICIAIS 

- Procederão à avaliação judicial do custo 
das benfeitorias, promovida pelo contri
buinte - art. 140, § 2.°. 

AVERBAÇÃO EM FOLHA DE PACAMENTO 

- Os servidores públicos, cs funcionários 
de autarquias, de repartições paraesta
tais e das sociedades de economia mis
ta podem reql.lerer às 'repartições do 
impôsto de rendo a --- dos seus 
débitos do tributo - artL 398, § 2.°; 
436. 

AVISO PRfVIO OU INDENIZAÇÃO TRABA
LHISTA 

(V. Indenização Trabalhista Ou Aviso 
Prévio) 

AVULSOS 

(V. Trabalhadores Avulsos - Lei Org6nl
ca do Previdência Social). 



B 

BALANÇO 

Tributação dos pessoas jurídicos de acôr
do com os lucros reais verificados, anu
almente, segundo o --- - art. 216. 

- Inrcio de negócio. Coso em que o 
--- não tenho sido levantado até 
31 de dezembro - art. 217, §§ 2.° 
e 3.°. 

Cabe o arbitramento do lucro tributá
vel, se o firmo ou sociedade, por dispo
sição contratual ou estatutário, não es
tiver obrigado o levantar o --- até 
31 de dezembro e não requerer à autori
dade fiscal competente a dilipensa da de
claração no exercício seguinte. Prazo 
até o último dia útil de abril - art. 
217, §§ 2.° e 3.°. 

Mudança de dota de encerramento de 
--- e alteração do exercício social 
- instrução do declaração de rendi-
mentos - art. 236. 

Os ---, demonstrações do conto de 
lucros e perdas, extratos, discriminações 
de contos ou lançamentos e quaisquer 
outros documentos de contabilidade de
verão ser assinados por atuários, peritos
contadores, contadores, guardo-livros ou 
técnicos em contabilidade legalmente 
registrados com indicação do número dos 
respectivos registros --.-:. art. 238. 

Responsabilidade dos profissionais que 
assinarem o --- - art. 238, pa· 
rágrafo única. 

- Falsidade de ---o Penalidade poro o 
profissional que o houver assinado -
art. 239. 

Com o --- deverá ser apresentado 
provo de que o profissional responsável 
é registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade - art. 240. 

- Dispenso do exigência do assinatura de 
--- etc., por profissionais legal-
mente habilitados, poro os pessoas ju
rídicos domiciliados em localidades on
de não os houver - art. 241. 

- A exatidão dos ---, apresentados 
com os declarações, será verificado pelos 
agentes fiscais do impôsto de rendo, me
diante o exame dos livros e documentos 
do contabilidade dos contribuintes e de 
investigações e diligências - art. 354. 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Como o --- serve de base poro o 
apuração do rendimento líquido de ati
vidades rurais - art. 71. 

BANCO 

Incorporação de reservas dos emprêsa! 
de seguro, de capitolizaçõo, - e 



outras. Aumentos de capital que depen_ 
dem de aprovação governamental. P.e
colhimento do impôsto, em dinheiro, co
mo depósito - art. 291. 

Não ooderão eximir-se de fornecer à 
fiscali~oção do impôsto de renda cópias 
dos contas correntes de seus depositon
tes - art. 378. 

(V., também: Caixas Econômicas; Esta. 
belecimentos Bancáriosi Sigilo Bancário). 

BANCO DO BRASIL S. A. 

o ---, o Banco do Nordeste S. A. 
e o Banco de Crédito da Amazônia S. A. 
recolherão, em cada exercício financeiro, 
o impôsto de rendo numa coto fixa igual 
ao dividendo Que houverem distribuído 
no ano social civil imediatamente ante
rior - art. 212. 

Direito de opção pelo depósito, no 
---, em conto especial, de 40% 
do imoôsto devido - rendimentos ori
undos . da exploração de películas cine
matográficos - art. 292, 2.°. 

- O --- e demais estabelecimentos 
bancários, inclusive Caixas Econômicas, 
deverão prestar informações de juros 
pagos ou creditados - art. 377. 

BANCO CENTRAL DA REPIlBLlCA DO 
BRASIL 

54 

Fiscalização de sociedades de investi
mento - art. 15, § 2.°. 

Isenção das sociedades de investimento 
autorizadas pelo --- que tenham por 
objeto exclusivo a aplicação de seu ca
pital em carteira diversfficada de títu
los ou valôres mobiliários - art. 26. 

O --- deverá fornecer às sociedades 
de investimento, documento comproba
tório de sua autorização paro funcionar, 
a fim de que seja reconhecida a isenção 
a que fazem jus - art. 31, a. 

Às SOciedades de investimento fiscaliza
das pelo --- não se aplicam as dis
posições relativos às deduções de pre
juízos havidos em virtude do alienação 
de ações, etc. art. 192, parágrafo 
único. 

Pessoas físicas ou jurídicas, residentes, 
domiciliados ou com sede no exterior -
Obrigatoriedade, nos balanços dos em. 

prêsas, inclusive sociedades anônimas, 
do discriminação da parcela de capital 
e dos créditos pertencentes uquelas e 
registrados no --- - art. 232. 

No conto de lucros e perdas das pes
soas jurídicas de que trata o art. 232 
(emprêsas, inclusive sociedades anôni
mas) será pasta em evidência a parcela 
de lucros, dividendos, juros e outros 
quaisquer proventos atribuídos a pessoas 
fí sicas ou jurídicas, residentes, domici
liadas ou com sede no estrangeiro, cujos 
capitais estejam registrados no 
- art. 232, parágrafo único. 

Incidência da impôsto suplementar sôbre 
lucros e dividendos remetidos para o ex
terior, quando a média trienal exceder 
a 12 % sôbre o capital e reinvestimen· 
tos registrados no --- - art. 299. 

Devem ser previamente submetidos aos 
órgãos competentes do ---, os con
tratos e documentos que justifiquem os 
transferências de numerário para o ex
terior a título de lucros, dividendos, ju
ros amortizaçães royolties, etc. - art. 
300, § 2.°. 

As remessas para o exterior dependem 
do registro da emprêsa no --- e 
da provo do pagamento do impôsto de 
renda devido - art. 300, § 3.°. 

BANCO DE CRÉDITO DA AMAZôNIA S. A. 

(V. Banco cio Brasil S. A.) 

BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN. 
TO ECONôMICO 

Correção simultânea com a do ativo imo
bilizado, do saldo devedor de emprésti. 
mo tomado no --- - art. 267. 

BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO 

Empréstimos contraídos pelo --- ou 
por êle aprovadas em favor de entidades 

que integram o sistema financeiro da ha
bitação. Isenção do impôsto de rendo 
poro os juros e comissãEoS recebidos por 
sindicatos profissi,onais ou instituiçães 
congêneres"':"" art. 25, '§ 5.°. 

Excluem.se do lucro real das pessoas ju. 
rídieos, em 1966 e 1967, os rendimen-



tos dos letras imobiliárias emitidos pelo 
--- ou por sociedades de crédito 
imobiliório - art. 245, f. 

Os juros e comissões recebidos por ins
tituições financeiras e emprêsas de se
guro, de empréstimos contraídos pelo 
B. N. H. ou por êle aprovados, são ex
cluídos do lucro real dos pessoas jurí
dicos - art. 245, k. 

Juros e comissões de empréstimos con
traídos pelo --- ou por êle aprova
dos. Casos em aue ficam isentos de tri
butação - art.· 293, i. 

Isenção nos exercícios de 1966 e 1967 
dos rendimentos das letras imobiliárias 
emitidas pelo --- e por sociedades 
de crédito imobiliário - art. 293, j. 

Obrigatoriedade de apresentação de 
comprovante do recolhimento compulsó
rio poro o ---. Prazo - art. 328. 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SI A 

- As importâncias depOSitadas no Banco 
do Nordeste do Brasil s. A. para in
vestimentos na área do SUDENE devem 
ser registrados em conto do ativo reali
zável das emprêsas - art. 257. 

As importâncias depositados no ---, 
destinados o investimentos no SUDENE 
(favores fiscais) devem ser registradas 
em conta especial do ativo realizável das 
emprêsas depositantes - art. 257. 
(V., também, Banco do Brasil S. A.) 

BASE DO IMPOSTO 

- A --- será dada pelos rendimentos 
brutos, deduções cedulares e abatimen
tos correspondentes ao ano civil imedia
tamente anterior ao exercício financeiro 
em que o impôsto fôr devido - art. 95. 

- Na determinação da serão 
computados todos os rendimentos que, 
no ano considerado. estiverem juridica
mente à disposição do beneficiado -
art. 95, § 1.°. 

Para o exercício seguinte àquele em que 
as pessoas jurídicas iniciarem transações 
- art. 217. 

A --- será dada pelo lucro real ou 
presumido, correspondente ao ano social 

ou civil anterior ao exercI CIO financeira 
em que o impôsto fôr devido - art. 242. 

Nos casos de lançamento ex officio -
art. 409. 

BENEFICENTE 

(V. Sociedades Beneficentes) 

BENEFICIAMENTO ! METALURCIA DE 
RUTILO 

(V. Favores Fiscais) 

BENEFICIAMENTO E TECE LACEM DE 
CAROÁ 

(V. Favores Fiscais) 

BENEFICIÁRIO DE RENDIMENTOS 

_ Quando será dispensada o obrigatorie
dade da identificação do --- no ca
so de desógio de letras imobiliárias 
art. 306, § 2.°. 

o --- do trabalho recebido de pes
soas físicas, jurídicos, repartições públi
cas, etc., é obrigado a instruir sua de
claração com documento comprovante 
do fonte pagadora - art. 366, pará
grafo único. 

BENEFICIÁRIO DE RENDIMENTOS, 
NÃO IDENTIFICADO 

As taxas maiores somente serão devidas, 
quanto à diferença excedente do taxo 
cabível, no momento do efetivo paga
mento ou crédito dos reljdimentos -
art. 302, § 4.°. 

Nenhuma pessoa jurídica poderá vender 
ou colocar no mercado, até o exercício 
financeiro de 1966, os títulos de que 
trota o art. 305, com desogio, sem 
identificar o beneficiário na forma do 
art. 302, solvo quando êle optar pelo 
desconto do impôsta sôbre o respectivo 
deságio à razão da taxa maior - art. 
305, § 2.°. Taxa adicional exercício 
1966 - art. 305, § 4.°. 

BENEFiCIOS DE TITULOS DE CAPITALI. 
ZAÇÃO 

Estão sujeitos ao desconto na fonte os 
___ art. 301, 2.°, f. As taxas in-



cidirão sôbre os rendimentos brutos -
art. 301, § 4.°. 

BENFEITORIAS 

E quaisquer melhoramentos realizados 
no bem locado e os despesas paro o 
preservaçõa dos direitos cedidos que. de 
acôrdo cem o contrato, fizerem parte do 
compensação pelo usa do bem ou direito. 
Classificam-se como aluguéis ou rGyal
ties, nos cédulas onde couberem, etc. _ 
art. 39, d. 

- Não constituem aluguel - art. 39, 
§ 3.°. 

Rendimentos de qualquer espécie oriun
dos do ocupação, uso ou exploraçõo de 
bens corpóreos, como aforamento, loca
ção ou sublocação, arrendamento ou sub_ 
arrendamento, etc., de ---, clas
sificam-se, como aluguéis, no cédula E 
- art. 50, a. 

E construções e reservas florestais _ 
exploraçõo agrícola ou pastoril, indús
trias extrativos vegetal e animal, etc. 
- Serão deduzidos do valor do imóvel. 
Arbitramento do seu valor no coso de 
não ser apuróvel o seu custo exato _ 
art. 71, §§ 1.° e 3.°. 

No apuração do rendimento líquido do 
exploração agrícola ou pastoril conside
ra-se valor do propriedade o represen
tado pelos terras exploradas, pastagens, 
--- etc. - art. 73, § 1.0. 

- Arbitramento com base no valor venal 
dos terras, quando não se conhecer com 
exatidão o valor dos construções, 
---, etc. poro efeito de cobrança 
do impôsto territorial - art. 73, § 3.°. 
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Podem ser deduzidos no cálculo do im
pêsto sôbre lucro imobiliório - art. 
133, b. 

Comprovação dos --- indicados poro 
apuração do lucro imobiliário. Deve ser 
feito no prazo de 60 dias - art. 136 
e parágrafo único. Prorrogação possível 
- art. 137. 

Casos e condições em que os autoridades 
do impôsto de rendo podem arbitrar o 
custo das --- poro apuração do lu
cro imobiliário realizado por pessoas fí
sicos - art. 140, a e b. 

Avaliação judicial dos ---o Quan
do poderá ser promovido pelo contribu
inte. Como será feito - art. 140, 
§§ 1.° e 2.°. 

- Correção monetário dos ---, etc. 
- art. 142. 

Do dedução que sofrerá o valor do custo 
corrigido dos --- no correção mo
netário do custo de aqulslçaa de imó
veis - ort. 142, § 1.°. 

BENS 

- Não entrará no cômputo do rendirr.erto 
bruto o valor dos --- adquiridos por 
doação ou herança - art. 36, b. 

Serão classificados no cédula E, como 
aluguéis, os rendimentos oriundos do 
ocupação, uso ou exploração de --
corpóreos - art. 50. 

Os --- imóveis e móveis que deverão 
ser declarados, nos cosas de apresentação 
de declaração com base nos rendimentos 
percebidos no próprio exerci cio - art. 
100, §§ 1.° e 2.°. 

Que não serão incluídos no declaração 
de bens - art. 100, § 3.°. 

Relacionamento, pelo Juizo, dos --
constitutivos do monte o partilhar, no 
pedido de inftormações que fôr feito às 
repartições do impêsta de rendo sôbre o 
existência de débito em nome do de 
cujus ou do espólio - art. 400, § 2.°. 

(V., também, Declaração de Bens) 

BENS CORPóREOS 

Os rendimentos de qualquer especle, ori
undos do ocupação, uso ou exploração 
de ---, serão claSsif.icados, como 
aluguéis no cédula E - art. 50. 

BENS EXISTENTES NO ESTRANCEIRO 

O valor dos --- será mencionado no' 
declaração segundo o m(jeda do país em 
que estiverem localizados - art. 101, 
§ 2.°. 

BENS IMÓVEIS 

Como parte integrante do declaração de 
rendimentos será apresentado relação 
--- etc. - art. 100. 



Faculdade da redução do valor dos 
--- para efeito da correção mone
tária na mesma proporção entre o 50-

lário-mlnimo da região e o maior sa-
lário-mínimo vigente no país art. 

265, § 6.°. 

BENS IMÓVEIS CORPÓREOS 

o impôsto imobiliário somente se aplk:a 
às vendas de --- - art. 133. 

BENS DE MENORES 
(V. Menor) 

BENS MóVEIS 

Rendimentos de qualquer espeCle, oriun
dos do direito de uso ou exploração de 

Classificação como aluguéis, 
na cédula E - art. 50, e. 

Como parte integrante da declaração de 
rendimentos a pessoa física apresentará 
relação pormenorizado dos --- etc. 
- art. 100. 

Não se incluem na declaração de bens 
as peças do mobiliário que não consti
tuírem obras de arte, ou suntuárias, o 
vestuário e os objetos de uso pessoal, 
quando não forem de valor venal apre
ciáveis nem sucetíveis de exploração 
econômica - art. 100, § 3.°. 

BENS DOS RESIDENTES OU DOMICILIADOS 
NO EXTERIOR 

Os procuradores devem apresentar à 
repartição, além das procurações, para 
registro, uma relação discriminada dos 
--- sob sua administração - art. 
300, § 1.°. 

BENS - VENDA 

(V. Lucro Operacional) 

BOLSA DE ESTUDO 

Seu abatimento da renda bruta 
~rt. 89. 

BOLSA DE VALORES 

Necessidade de terem sido negociadas 
pelo menos uma vez em cada mês em 

qualquer ---, no ano de base, ações 
nominativas, paro que se admita per
centogem como obotimento da renda 
bruta das pessoas físicas - art. 92, b. 

Necessidade da realização da alienação 
de ações, títulos ou cotas de capital 
através da ---, para que possam 
admitir-se, ,como dedução, na pessoa 
jurídica, prejuízos superiores a 10% 
com o desógio - art. 192, a. 

Ações cotadas na ---o O impôsto 
de que trata o artigo 249 não seró exi
gido das sociedades anônimas de capital 
aberto, etc. - art. 250. 

BONIFICAÇÕES 

De apólices, títulos ou obrigações nomi
nativas, nominativas endossáveis ou ao 
portador identificado, emitidas por pes
soas jurídicas brasileiras de direito pú-
blico - Rendimento da cédula A _ 
art. 40. 

Não se incluem na cédula A as --
ou anuidades de títulos da dívida pú
blica, que tenham isenção expressamen
te reconhecida por lei federal - art. 40, 
parágrafo único. 

De debêntures nominativas endossáveis 
ou outras obrigações nominativas ou no_ 
minativas endossáveis, de debêntures ou 
outras obrigaçães ao portador identifi
cado, emitidas por pessoas jurídicas de 
direito [lrivado, nacionais ou estrongei
ras ou por pessoas jurídicas. de direito 
público, constituem rendimentos classifi
cáveis na cédulo B - art. 41, a e b. 

Cédula C - rendimento - art. 47, b. 

- Cédula F - rendimentQS distriburdos 
pelas pessoas jurídicas ou emprêsos in
dividuais - atribuídas o ações nomina
tivos, nominativos endossáveis e a ações 
ao portador - art. 51, c. 

Quando as --- atribuídas aos titu
lares de ações nominativas, nominativas 
endossáveis ou de cotas de capital es
tão sujeitas ao desconto do impôsto nll 
fonte - art. 125 d. 

Distribuídas por sociedades anônimas de 
capital aberto, aos titulares de ações 
nominativas e nominativas endossáveis. 
Quando nõo ficam sujeitas ao des 
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conto do impôsto na fonte - art. 125, 
§ 3.0 • 

o impêsto de fonte incidente sôbre 
___ , atribuídos aos titulares de ações 
n:ominativas, nominativas endossáveis ou 
de cotas de capital deverá ser recolhi
do dentro do mês seguinte àquele em 
que fôr efetuado o crédito ou pagamento 
- art. 127. 

Quando a --- fôr atribuída a cotas 
de capital, no encerramento do exercí
cio, o impôsto sôbre ela incidente deverá 
ser recolhido no prazo de 12'0 dias, 
contados da data do balanço - art. 
127, parágrofo, único. 

As --- não admitidas como dedu
ção para apuração do lucro operacional 
- art. 181. 

Em ações novas resultantes de correção 
monetária do ativo ou de incorporação 
reservas, não sofrem a incidência da ta_ 
xa específica sôbre lucros distribuídos 
- art. 249, § 1.0. 

As --- atribuí das a ações 00 porta
dor estão sujeitas ao desconto do im
pôsto na fonte - art. 301, 2.0

, a. 

As taxas de desconto do impôsto na fon
te o que estão sujeitas os --- de 
oções ao portodor incidirão sôbre os ren
dimentos brutos - art. 301, § 4.0

• 

- As --- atribuídas às oções nomi
notivas e nominotivas endossáveis -, 
quando pertencentes o pessoos jurídicas, 
estão sujeitos ao desconto do impôsto 
na fonte - art. 307, a. 

Casos em que não cabe desconto de im
pôsto na fonte sôbre as --- de ações 
nominativas e nominativas endossáveis 
pertencentes o pessoas jurídicas - art. 
307, § 3.0 • 

As --- de ações nominativas e no
minativas endossáveis, quando distribuí
das por pessoas jurídicas, estarão sujeitas 
aos descontos do impôsto no fonte pre
vistos no art. 292, inciso 1.°, ou nos 
§§ 2.° e 3.° do art. 302, compensado 
o que houver sido recolhido pela primeiro 
pessoa jurídica - art. 307, § 4.0 • 

As --- de ações nominotivas e no
minotivas endossáveis, pogas ou credito
das o pessoas jurídicas imunes ou isen
tas do impôsto de rendo, não sofrem in
cidência de impôsto na fonte - art. 
307, § 5.0 • 

Distribuídos pelos sociedodes ononlmas 
de capital oberto - Isenção - art. 
307, §, 6.0 • 

Estõo sujeitos 00 desconto do impôsto 
na fonte, à razão de 60 %, os --
pagas eu creditados por sociedades anô
nimas, Quondo não fôr individuolizodo 
o beneficiário do rendimento - art. 308. 

As pessoas jurídicos em débito não po
derão distribuir quaisquer --- o 
seus acionistos - art. 433, a. 

Cemo será feito o restituição do impôs
to descontodo no fonte sôbre , 
se o decloroção do exercício seguinte 
opresentor resultodo negativo - art. 
478, parágrafo único e art. 479 e pará
grafos. 

BONIFICAÇÕES EM APÓLICES DE SECUROS 

As ---, dotações, anuidades e quais
quer outros lucros que ultrapossem o im_ 
portâncía do apólice, são rendimentos 
classificados na cédula B - art. 42, a. 

BRAsrLlA 

Lucros e rendimentos auferidos pelos 
pessoas físicas ou jurídicos, até 31 de 
dezembro de 1970, resultantes de ope
rações de construção e primeira transa
çõo, inclusive alienação e locação, rela
tivos aos prédios residenciais que vie
rem o ser construídos no Distrito Federal, 
cujo valor não ultrapasse o limite pre
visto em lei - isenção do impôsto de 
renda - arts. 36, ti 132, f; 245, ji 
293, h. 

Obrigações das firmas e sociedades, no 
caso de renovação das licenças e de 
registros destinados 00 recolhimento do 
impôsto de vendas e consignações, em 
--- - art. 374. 



c 
CABEÇA DO CASAL 

Cabe ao --- o abatimento CJncer_ 
nente aos fillhos comuns - art. 3.0 , 

§ 3.0 • 

Sàmente ao --- cabe a isenção e os 
abatimentos relativos ao outro cônjuge 
e aos filhos - art. 82, I. 

o cônjuge, os filhos e outros dependen
tes serão consideradas encargos da 
---, para efeito de cálculo do des
conto do impôsto na fonte - art. 113. 

Caso em que a mulher casada é con
derada --- - art. 113, § 2.0 • 

CADASTRO CERAL DOS CONTRIBUINTES 

As pessoas físicas consideradas emprê
sas individuais, na forma do art. 16, 
são obrigadas a inscrever-se no 
a que se refere o art. 32 - art. 16, 
§ 8.0

, a. 

Instituído pela Lei n.o 4.503/64, regu
lamentada pelo Decreto n.o 57.307/65 
- art. 32, § 3.0 • 

CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS 

Determinação do rendimento líquido da 
exploração agrícola ou pastoril, etc. 
art. 72. 

Receita bruta declarada pelo proprietá
rio, para efeito de ---o Limit~ dI) 
valor da receita. Coeficientes de arbitra_ 
mento - art. 75. 

CADASTRO DE LICENÇAS 

As Recebedorias, Mesas de Rendas e Co
letorias Estaduais e as Prefeituras são 
obrigadas a comunicar, aos órgãos com
petentes do D.I.R., no prazo de 30 dias, 
as alterações no --- - art. 376. 

CADASTRO DE PROPRIEDADES RURAIS 

As Recebedorias, Mesas de Rendas e Co
letorias Estaduais e as Prefeituras são 
obrigadas a comunicar, aos órgãos com
petentes do D.I.R., no prazo de 30 dias, 
as alterações no --- - art. 376. 

CADASTRO DE PROPRIEDADES URBANAS 

As Recebedorias, Mesas de Rendas e Co
letorias Estaduais e as Prefeituras são 
obrigadas a comunicar, aos órgãos com
petentes do D.1. R. as alterações verifi

cadas no ---., dentro do prazo de 30 
dias - art. 376. 

CAIXA - LIVRO 

As pessoas físicas consideradas emprê. 
sas individuais são obrigados o manter 
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---, registrado nos repartições do Im
pôsto de Rendo, escriturando nêle cs fatos 
relativos às suas atividades - arts. 16, 
§ 8.°, b; 227; 228. 

Deverõo ser registradas em --- as 
operações realizadas que não sejam, obri
gatoriamente, lançadas nos livro~ de re_ 
gistro de vendas - art. 196, parágrafo 
único. 

Obrigatoriedade do --- para as pes
soas jurídicas que não tiverem escritura_ 
ção - art. 227. 

O ---, obrigatório poro as pessoas 
jurídicos que não tenham escrituração 
regular, deverá ser autenticado pel~s re
partições do Impôsto de Renda ou, ex
cepcionalmente, pelas exatorias federais 
- art. 228. 

Multa aplicável às pessoas jurídicas que 
optarem pela tributação com base no lu
cro presumido quando não possuírem o 
--- convenientemente autenticad:) e 
escriturado - art. 450, g. 

CAIXAS E ASSOCIACÕES DE EMPRECADOS 
E EMPREGADORES -

(v. Organizações Sindicais, Caixas e Asso
ciações de Empregados e Empregadores). 

CAIXAS ECONÔMICAS 

Do obrigatoriedade de prestarem esclare· 
cimentos - arts. 363 e § § 1.° a 3.°; 
378. 

Deverão prestar informações de juros 
pagos ou creditados a particular 
art. 377 e parágrafo único. 

Garantia para empréstimos nos 
e outros estabelecimentos de crédito -
bens consignados no declaração de ren
dimentos ou guia de retenção no fonte 
- art. 379. 
(V., também: Banco; Estabelecimentos 
Bancários). 

CAIXEIRO-VIAJANTE 
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Gostos pessoais de passagens, etc. -
dedução, independentemente de com
provação, até 30% do rendimento bruto 

art. 64, e, 111. 

Remunerações relativos à prestação d. 
serviços pelos ---. Rendimento clas
sificável na cédula C - art. 47, § 1.0, a. 

Deduções do rendimento bruto do traba
lho assalariado. Gostos pessoais de pas
sagens, alimentação e alojamento, etc., 
efetuados por , independente
mente de comprovação, até trinta por 
cento do rendimento bruto, quando cor
rem por suo conta - art. 108, d. 

CÂMARAS, SINDICAIS DE CORRETORES 

As --- publicarão, mensalmente, o 
lista dos títulos que hajam sido objeto 
de transações reiterados na Bôlsa -
art. 387 e parágrafo único. 

São obrigados a informar os comissões 
percebidos pelos corretores art. 388. 

CAMBIAIS DE EXPORTAÇÃO 

Não incide o impôsto de fonte ~êbre os 
juros de desconto, no exterior, de --
- art. 293, a. 

CÂMBIO 

Serão dedutíveis como despesas opera_ 
cionais, etc., as perdas de ---, em 
relação à taxo de conversão, etc. - alt. 
172, o e b. 

A conversão do valor em moeda ::stron
geira poro moeda nacional será feito à 
taxo vigorante na época da aquisição -
bens do ativO - art. 265, § 2.°. 

- Os rendimentos em moeda estrangeira 
deverão ser convertidos em moeda na
cional à taxo de --- vigorante na 
doto do seu pagamento, etc. - art. 498, 
§ 1.°. 

Nos casos de transferências financeiros 
excluídas do mercado de --- de taxa 
livre, as operações são considerados efe
tivamente realizadas à taxo de --
concedido, etc. - art. 498, § 2.°. 

CAMPOS DE INVERNADA 

Serão classificados, no cédula E, como 
aluguéis, os rendimentos oriundos da lo
cação ou sublocação, arrendamento ou 



suborrendamento de --- - art. 
50, b. 

CANCELAMENTO DE Df VIDA 

Entrará no cômputo do rendimento bruto, 
na cédula em que couber, o importância 
com que fôr beneficiado o devedor. nos 
casos de perdão ou --- em troco de 
serviços prestodos - art. 35, a. 

CAPACIDADE 

Do contribuinte - regulado segundo as 
prescrições legais art. 495. 

CAPITAL 

Os rendimentos decorrentes do :.ISO cu 
detenção de --- alheio serão clos
sificados no cédula B - art. 41. 

Importância correspondente à correção 
monetória do --- aplicad~ ~'T1 de
bêntures ou obrigações 00 portador e Je
tras de câmbio, etc. - art. 63, b e pa
rágrafo único. 

Importâncias recebidos dos subscritores o 
título de ágio, no emissão de ações não 
serão considerados rendimento tributável 
~a. peSSOa jurídico e constituirão obriga
tOriamente reservo específico enquanto 
não forem incorporados 00 -- do so
ciedade - art. 242, parágrafo único. 

Os juros sôbre o --- ou coto social 
serão adicionados 00 lucro real, poro tri
butação - art. 243, d. 

- Alterações de contratos Ou estatutos 
sociais que não importem em modifica
ção do --- social ou quando o modi_ 
ficação db --- resulte de correção 
monetória do ativo imobiilzado. O arqui
vamento dos respectivos instrumentos nos 
Órgãos de Registro do Comércio indepen
de do provo de quitação d-, impô5to de 
renda - art. 401, parágrafo único. 

CAPITAL ABERTO 

(V. Sociedades Anônimas de Capital 
Aberto). 

CAPITAL ALHEIO 

- Recolhimento do impôsto imobiliório nos- Rendimentos classificados no cédula B, 
casos de incorporação de imóveis 00 como juros, pelo uso ou detenção de 
--- de sociedade - art. 149, § 6.°. --- - art. 41. 

Conversão de empréstimo tomado em 
moeda estrangeiro, autorizada pelo Core 
teira de Câmbio; poro subscrição de 

da emprêsa devedora - arl. 
172, b. 

- Casos em que poderó ser computada co
mo custo ou encargo o importância cor
respondente à recuperação do --
aplicado, etc. - art. 188, alíneas e pa
rágrafos. 

Pessoa jurídica com --- que não ul
trapasse o limite legal - opção pela tri_ 
butação baseada no lucro presumido _ 
art. 194. 

Pessoa jurídica com --- até o limite 
previsto em lei - dispenso dos livros de 
registro de inventório e de registro de 
compras - art. 229. 

Obrigatoriedade de figurar nos balanços 
dos emprêsas a discriminação da parcela 
de --- e dos créditos pertencentes 
a pessoas residentes, domiciliados ou 
com sede no exteriOr - art. 232. 

CAPITAL APLICADO 

(V. Capital). 

CAPITAL ESTRANGEIRO 

As pessoas jurídicas com predominância 
de ---I etc., ficam sujeitas às nor
mas e às alíquotas do impôsto de rendo 
- art. 506. 

CAPITAL DE GIRO 

(V. Reserva para Manutenção do Capital 
de Gira). 

CAPITAL IMOBILIÁRIO 

Dos rendimentos provenientes de --
percebidos por residentes ou domiciliados 
no estrangeiro, seró permitido deduzir os 
despesas admissíveis nos cédulas E e H 
(art. 67), poro efeito do desconto na 
fonte ~ art. 298. 
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CÁPITAL REGistRADO NO 8ÁNCO 
CENTRAL DA REPÚBLICA DO BRASIL 

Caso em que o montante dos lucres e 
dividendos remetidos a residente. ou do_ 
miciliados no exterior fica suieito a um 
impôito suplementar. Excesso de 12 % 
sôbre reinvestimentos e ---- - art. 
299. 

CAPITALIZAÇÃO 

(V. Emprêsas de Seguro e de Capitali
zação) 

CAPITALIZAÇÃO - TiTULOS DE 

Estão sujeitos co desconto do impôsta na 
fonte os benefícios resultantes da amor
tização antecipada, mediante sorteio, dos 
títulos de economia denominados --
- art. 301, 2.0

, e. 

Estão sujeitos ao desconto do impôsto n:J 
fonte os benefícios atribuídos aos por
tadores de --- nos lucros da emprê
sO emitente - art. 301, 2.0

, f. 

CARDIOPATIA CRAVE 

- Os proventos de aposentadoria ou refor_ 
ma, quando motivada por --- não 
entrarão no cômputo de rendimento bruto 
- art. 36, i. 

CARCO ELETIVO 

Dedução do rendimento bruto do trabalho 
ossalariado. A parte variável dos subsí
dios, as ajudas de custo e a representa
ção percebidas em decorrência do exer
cício de mandato de representação popu
lar, federal ou estadual - art. 108, h. 

CAROÁ 

(V. Favores Fiscais) 

CARTEIRA DE CÂMBIO 
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Dedução como despesa uperacional das 
perdas de câmbio, no caso de extinção 
de dívida pela liquidação do empréstimo 
em moeda estrangeira, através de con
versão em moeda nacional, autorizada 
pela ---, para subscrição de capital 
da emprêsa devedora - art. 172, b. 

CARTEIRÁ DIVERSIFICADA DÉ TíTULOS É 
VAlõRES MOBILIÁRIOS 

Isenção do impõsto de renda. Sociedades 
de Investimento. Objetivo exclusiva: apli_ 
cação do seu capital em --- -
art. 26. 

As sociedades de investimento (art. 92, 
f) deverão estar autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central da República do 
Brasil e ter per objeto a aplicação de 
capital em --- - art. 92, § 1.0 • 

CARTORIO DA JUSTiÇA 

(V. Serventuário da Justiça) 

CARTORIO DE T ABELlÂO 

(V. Tabelião) 

CASA 

Como deduzir o aluguel da --- de 
moradia particular, quando utilizada pa
ra o exercício da atividade- - art. 65, 
§ 4.°. 
Diligências para apuração de vacância 
de --- e eXlgencia relativamente à 
exibição de contratos e recibos - art. 
358. 

CASAMENTO 

(V. Anulação de Casamento) 

CAUÇÕES 

Os juros de --- serão classificados 
nd cédula B - art. 41, e. 

CEDENTE DE DIREITO 

- Luvas, prêmias, gratificações ou quais_ 
quer outras importâncias pagas ao loca
dor, ou ---, pelo contrato celebrado, 
classificam-se como aluguéis ou royaltie., 
nas cédulas onde couberem - art. 39, c. 

C~DULAS 

E - rendimentos - arts. 39 e 50 

H - rendimentos - arts. 39; 55 a 58. 

- A - rendimentos - art. 40 e parágra
fo único. 
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rendimentos - arts. 41 a 46. 

rendimentos - arts. 47; 48. 

- O - rendimentos - art. 49. 

- F - rendimentos - arts. 51 a 53. 

- G - rendimentos - art. 54. 

CECUEIRA 

Os proventos de aposentadoria ou refor
ma, quando motivada por --- não 
entrarão no cômputo do rendimento bruto 
- art. 36, i. 

CELULOSE 

N. Favores Fiscais) 

CIRA DE CARNAÚBA 

(V. Favores Fiscais) 

CERTIDÃO NECATIVA 

A declaração de rendimentos de que 
trata o art. 11 será apresentada com I) 

requerimento de --- - ort. 11, pa
rágrafa único. 

A --- é prova de quitação com c 
impôsto de renda, prevalecendo apenas 
no ano de sua emissão; na caso dos 
contribuintes que se retiram definitiva· 
mente do território nacionol, a --
produzirá efeitos apenas por 60 dias -
art. 396, § 3.0

• 

- ~ obrigatória a prova de quitação nos 
contratos firmados com a administração 
pública - art. 397. 
(V., também, Prova de Quita~ão do Im
p6sto de Renda) 

CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO 

- Nõo entrará no cômputo do rendimento 
bruto a variação correspondente ao rea· 
justamento monetário do valor do! 
--- emitidos nos têrmos do art. 30 
da lei n.O 4.728/65 - arts. 36, r; 
500, g. 

- Nõo incide impôsto de renda sôbre ren
dimento do domiciliado no exterior e de· 
cOrrénte do reajustamento monetário dos 
--- - art. 293, ,. 

CER.TIFlcADO DE HABILItAÇÃO 

Do Conselho Regional de Contobilidade 
- apresentação - exigência - art. 
240. 

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

(V. Cotas· de Participação) 

CESSÃO DE DIREITOS 

-- Quantias correspondentes aos lucros lí
quidos que decorrem da --- quais
quer, salvo o disposto no art. 129 serão 
classificados na cédula H - art. '55, d. 

Paro efeito do pagamento do impôsta 
sôbre lucro imobiliário a --- de pro_ 
messa de compra e venda equipara-se à 
venda - art. 129, § 1.0 • 

Excluem-se das disposições do § 1.° do 
art. 129, os rendimentos decorrentes dos 
contratos de promessa de compra e ven
da e das --- de promessa de com
pra e venda de propriedades imobiliárias, 
referentes a escrituras lavradas até ..... 
12/1/1959 - tributação na conformi
dade da legislação anterior - art. 129, 
§ 2.0 • 

Os rendimentos das --- referentes a 
escrituras lavradas até 12/1/59 são 
classificáveis na cédula H, quando aufe
ridos por pessoas físicas domiciliadas no 
Brasil ou tributáveis na fonte, se se tra
tar de domiciliado ou residente no exte
rior - art. 129, § 2.0 , b. 

Será classificado como lucro operacional 
o resultado auferido na --- de pro
priedade industrial e quaisquer operações 
semel1rlOntes, realizadas com habitualida_ 
de, pelas firmas ou sociedades - art. 
158, parágrafo único. 

No coso de lucros provenientes da venda 
de propriedades imobiliárias inclusive da 
---, deverão ser observados no que 
forem aplicáveis, as disposições dos arts. 
129 a 150 - art. 298, parágraf. único. 

CESSA0 CRATUITA 

No caso de --- do uso de prédiO 
urbano. Tributa-se na cédula E o valor 
locativo - art. 50, parágrafo único. 
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CHEFE - REPARTiÇÃO 

Os --- deverão prestar informaçõei 
sôbre os rendimentos pagos a seus su
bordinados e a terceiros - art. 371. 

Mediante autorização do --- lança
dora poderá ser exigido o recolhimento 
do impôsto e multas decorrentes de ação 
fiscal por meio de guias próprios -
art. 417. 

A peno pecuniária não exclui o discipli
nar nos casos de --- que se eximam 
de fornecer as informacões solicitadas -
art. 448, § 1.0. • 

Multo aplicado aos --- por não 
prestarem informação ao Juiz, no prazo 
de 30 dias - art. 450, f. 

CHEQUE 

Indicação do --- pelo qual foi efe
tuado o pagamento a médicos e dentistas. 
No falto de comprovação, paro efeito de 
abatimento - art. 83, a. 

O pagamento ou recolhimento do impôs
to será feito em dinheiro ou por --
- art. 412. 

CHUMBO 
(V. Favores Fiscais) 

CITAÇÃO JUDICIAL 

A --- poro se haver o pagamento 
do dívida interrompe o curso do prescri
ção - art. 424, § 1.°. 

CLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS 

(V. Rendimentos) 

CLÁUSULAS TESTAMENTÁRIAS 
(V. Espólio) 

COBRADOR 

Dedução de despesas pessoais de locomo
ção - art. 64, f. 

COBRANÇA AMICÃ VEL 
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A --- será feita após a que foi rea_ 
lizada à bôca do cofre e antes da re-

messa dei dívida para o cobrança judicial 
- art. 434. 

Como será feito o --- - art. 434, 
§ 1.°. 

Como a --- é feito no próprio no
tificação do lançamento - art. 434, 
§ 2.°. 

Transcorrido o prazo do --- a dívida 
será encaminhada à cobrança judicial -
art. 437. 

- Dispenso, em casos especiais do --
poro ser providenciado a imediato co
brança judicial do dívida - art. 437, 
§ 2.°. 

COBRANÇA EXECUTIVA 

Findo o prazo poro cobrança amigável', 
os dívidas serão encaminhadas à --
- art. 437. 

Não será levado à --- dívida ativo 
do União que não excedo o limite legal 
- art. 437, § 3.°. 

No caso de --- de dívida fiscal, se 
procedente o ação, as despesas correm 
por conta do executado - art. 438. 

A --- é feita com o acréscimo ao 
principal de juros moratórios, custos e 
outras cominações do sentença - art. 
438, parágrafo único. 

COBRANÇA FISCAL 

(V. Cobran,ça do Impôsto de Renda) 

COBRANÇA DO IMPOSTO DE RENDA 

Declaração de bens o que se refere o 
art. 104. Com base no mesmo não será 
permitido o --- e adicionais -
art. 104, § 3.°, b. 

Quando houver suplemento de impôsto 
proceder-se-á à --- de uma só vez 
- art. 346. 

Da ---, ex officio, no caso de falto 
ou inexatidão de guia de recolhimento 
- art. 411. 

O direito de cobrar as dívidas de impôsto 
de rendo prescreve em 5 anos, etc. -
art. 424. 



Não corre o prazo de 5 anos enquanto 
o processo de --- estiver pendente 
de decisão - art. 424, § 2.°. 

Não correrão os prazos. estabelecidos 
para a --- nos casos em que a ação 
das repartições do impôsto de renda. fôr 
suspensa por medida judicial contra a 
Fazenda Nacional - art. 427. 

A partir de que data será feita a corre
ção monetária, nos casos de --- (su
plementar) - art. 428, § 7.°. 

Não serão incluídos nas sanções de que 
trata o art. 429 os que provarem, no 
prazo de 120 dias, ter iniciado ação 
judicial contra a Fazenda Nacional, paro 
anulação ou reforma da cobrança fiscal 
- art. 430. 

Antes de feita a arrecadação do impô~to, 
quando circunstâncias novas mudarem a 
competência da autoridade, a que iniciou 
o processo enviará os documentos à nova 
autoridade competente para o lançamen
to e --- - art. 492. 

COBRANÇA JUDICIAL 

No caso de falência, considerar-se-ão 
vencidos todos os prazos, providenciando
se imediatamente a --- - art. 345. 

Nos casos de --- .da dívida ativa, a 
publicação do despacho do juiz da exe
cução, determinando a citação do réu, 
suspende o curso da prescrição - art. 
424, § 3.0. 

Feita a provo do início da ação judicial, 
intentada contra a Fozenda Nacional, fi
cam suspensos os demais procedimentos 
fiscais com base no mesmo lançamento, 
inclusive a --- - art. 430, § 3.0. 

A ~ será realizada após a que foi 
feita amigàvelmente - art. 434. 

Pagomento do impôsto, depois de reme-
tida o relação das dívidas para a __ _ 
- art. 434, § 3.°. 

Os Delegados Regionais e Seccionais do 
Impôsto de Renda poderão autorizar o 
recolhimento das dívidas, quando ainda 
não houver sido remetida a relação das 
mesmas para --- - art. 434, § 4.°. 

Prazo para encaminhamento das dívidas 
para a --- - art. 437. 

Justificação no caso de atraso no enca· 
minhamento da dívida à --- - art. 
437, § 1.°. 

Quando a --- poderá ser feita sem 
a formalidade da cobrança amigável -
art. 437, § 2.°. 

Não será levada à -"--- dívida ativa 
da União até o limite previsto em lei -
art. 437, § 3.°. 

A --- será feita com o acréscimo ao 
principal de juros moratórios, custas e 
outras cominações da sentença - art. 
438, parágrafo único. 

As percentagens dos Procuradores e Pro
motores pela --- da dívida ativa da 
União serão pagas pelo executado -
art. 439. 

COBRE 

(V. FaVOres Fiscais) 

COCOs 

(V. FaV'ores Fiscais) 

CODICO CIVIL 

Conceit,uoção de bens imóveis corpóreos 
- art. 133, § 3.°. 

CODICO COMERCIAL 

O disposto nos arts. 17 e 18, do ---, 
não terá aplicação poro os efeitos do 
exame de livros e documentos pela fis
calização do impôsto de renda - art. 
353. 

CODICO PENAL 

Inclui-se entre os fatos constitutivos do 
crime de apropriação indébita, definido 
no ---, o não recolhimento, dentro 
de 90 dias do término dos prazos legais, 
dos importâncias do impôsto de renda, 
seus adicionais e empréstimos compulsó
rios, descontados pelas fontes pagadoras 
do rendimento - art. 461. Deixa de ser 
punível - art. 461, § 1.° •. Extingue-se 
aounibilidade - art. 461, § 2.°. Início 
da' ação penal - art. 461,§ 3.°. 

- Caso de infração cometido por sociedade 
nacional ou estrangeira - art. 461, 
§ 4.°. 
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COEFICIENTE 

3 % sôbre o valor referido no item I do 
art. 49 da Lei 4504/64 para deter
minação do rendimento líquido da explo
ração agrícola ou pastoril e das indús
trias extrativas vegetal e animal -
art. 71. 

1 % sôbre o valor do gado, das máquinas 
agrícolas e das culturas permanentes, 
para a determinação da renda tnbutável 
- art. 71, § 4.°. 

- 3 % a 5 % no arbitramento do rendi
mento líquido da exploração agrícola e 
pastori I e das indústrias extrativas vege
tal e animal - quando cabe - art. 75, 
parógrafo único. 

Serão estabelecidos e revistos periàdica
mente pelo Ministro da FOLet"da os 
--- percentuais adm:tidos para as 
deduções das quantias devidas a título 
de royalties, assistência técnica, etc., até 
o limite máximo de 5% da rec.eita bruta 
do produto fabricado ou vendido -
art. 175, § 1.°. 

12 % sôbre as receitas - determinação 
do lucro presumido - art. 195 e § 2.°. 

De arbitramento - art. 198 e § 1.0. 

Aplicação de --- na correção mone
tária do ativo - art. 261. 

Os valôres expre~sos em cruzeir8s no 
Regulamento devem ser anualmente 
atualizados em função de --- de cor
reção monetária fixados pela C.N.E. -
art. 503. 

COUCIOS 

(V. Instituições de EducaçõD) 

COLETORIAS ESTADUAIS 

(V. Recebedorlas Estadual') 

COLlCADAS - FIRMAS OU SOCIEDADES 
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As --- deverão apresentar declara
ção em separado, quanto ao resultado de 
sua atividade - art. 322, parógrafo 
único. 

Nos casos das ---, a lançamento do 
impôsto seró feito em nome de cada 
uma delas - art. 339, § 2.°. 

COLOCAÇÁO DE TITULOS 

Não poderá ser feita pela pessoa Jun
dica --- no mercado, até o exercí
cio de 1966, sem identificar o benefi
ciário do deságio, salvo quando êle optar 
pelo desconto do impôsto à razão da 
taxa maior - art: 305, § 2.°. 

Está sujeito ao desconto do impôsto na 
fonte o deságio concedido na --
no mercado, por pessoa jurídica, quan-, 
do o adquirente seja pessoa física -
art. 306. 

Compete a retenção do impôsto sôbre o 
deságio na ---, à pessoa jurídica 
que vender ou colocar o título - art. 
309, § 2.°. 

COMERCIANTE 

Os lucros do comercIO e da indústria, 
auferidos pelos que não exercem habi
tualmente a profissão de --- - art. 
55, b. 

Limite de remuneração dos --- -
art. 177. 

COMERCIO 

Os lucros do --- auferidos pelos que 
não exercem habitualmente a profissão 
de comerciante - art. 55, b. 

Tributação das operações de --- ou 
outras atividades lucrativas iniciadas no 
Brasil e ultimados no exterior, e vice
versa - ort. 200, § 1.°, a. 

COMISSÁRIO 

(V. Filiais, Sucursais, Agências ou Re
presentações - Penoas Jurídicas com 
sede no Estrangeiro) 

COMISSÕES 

Não estão sujeitos ao impôsto de renda 
os juros e --- recebidos por sindi
catos profissionais ou instituições con
gêneres, quando os respectivos emprés
timos forem ccntraídos pelo Banco Na
cional da Habitação etc. - art. 25, 
§ S.O. 



As - que são classificadas como alu
guéis ou royalties nas cédulas onde cou
berem - art. 39, b. 

As --- e corretagens - rendimen
tos classificados na cédula C - art. 
47, d. 

As --- e corretagens dos corretores, 
leiloeiros, despachantes, etc. são clas
sificadas na cédula D - art. 49, •. 

Quando são admitidas as deduções re
lativas a --- - art. 61. 

Permitida a dedução das despesas de 
--- e corretagens nos cédulas A e B 
- am. 62 e 63, a. 

- Equiparam-se a juros de dívidas pes
soais as respectivas --- e taxas pa
gas a estabelecimentos de crédito. Para 
fins de abatimento da renda bruta -
art. 84, § 2.°. 

Sujeitas 00 desconto de impôsto na fon
te - art. 121. 

As --- pagas a corretores de im
pôsto sôbre lucro imobiliário - art. 
133, c. 

As --- não admitidas COmo dedução 
paro apuração do lucro operacional 
art. 181. 

- Juras e - recebidos por instituições 
financeiras e emprêsas de seguros, quan_ 
do os respectivos empréstimos forem 
contraídos pelo Banco Nacional da Ha
bitação etc - art. 245, k. 

- Não incide impôsto de renda na fonte 
sôbre as --- pagas pelos exportado
res de produtos nacionais aos seus agen
tes no exterior - art. 293 a. 

- Não incide impôsto de renda sôbre 
--- que beneficiem instituições fi-
nanceiras e emprêsas de seguros domi
ciliadas no exterior, quando os emprésti
mos forem contraídos pelo Banco Na
cional da Habitação ou por êle aprova
dos, em favor de entidades que inte_ 
grem o sistema financeiro da habitação 
- art. 293, i. 

Estão sujeitas ao desconto do impôsto 
na fonte, à razão de 60 %, as --
pagas por sociedade anônima, quando 
não fôr indicada a operação ou a cau-

sa que deu origem ao rendimento, etc. 
art. 308. 

Como será feita a restituição do impôs
to descontado na fonte sôbre ---, 
se a declaração do exercício seguinte 
apresentar resultado negativo - arta. 
478, parágrafo único; 479 e parágrafos. 

COMiSSõES PACAS A DOMICILIADOS NO 
EXTERIOR 

(V. Comissões) 

COMITENTE NO EXTERIOR 

(V . Filiais, Sucu'nais, Agências ou Re· 
presentações - Pessoas Jurídicas com 
Sede no Estrangeiro) 

COMPANHEIRA 

_ Abatimento da renda bruta como en
cargo de famí lia - caso em que poderá 
ocorrer - art. 82, § 5.°. 

Dedução da --- como encargo de 
família. Como e quando cabe, porCl 
efeito do cálculo do desconto do impôsto 
na fonte - art. 113, § 1.0. 

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS 

_ Isenta do impôsto de renda - art. 28. 

COMPANHIA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 
DO NORDESTE 

- Isenta do impôsto de renda - art. 30. 

COMPANHIA HIDROEUTRICA BOA ESPE· 
RANÇA 

_ Isenta do impôsto de renda - art. 29. 

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS 

(V. Sociedades de Investlmentas) 

COMPANHIA DE SECURO E DE CAPITA. 
LIZAÇÃO 

(V. Emprêsas de Seguro e de capitali
:lação) 

COMPENSAÇÃO 

Como classificar aluguéis quando os con
tratos de locação previrem a 
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~, com o preço de aquisição do bem 
, art. 39,§4.0. 

Serão classificadas na cédula B as im
Q portâncias pagas pelo devedor ao cre

dor como --' -- ou indenização pela 
liquidação antecipoda do empréstimo -

·art. 41, k. 

A, imp:rtância descontada na fonte, 
como antecipação, será abatida do total 
do impôsto apurado na declaração de 
rendimentos - art. 97, § 1.0. 

As p~ssoas físicas que abaterem na sua 
declai:tção o impôsto retido na fonte 
dever'êiq", juntar documento comprcbató
rio ---1, ... 0'11. 97, § 2.°. 

O impôsfó, descontado e recol:hido pelas 
fontes pagadoras, será deduzido do que 
houver 'de ser pago pela pessoa física 
- ccee, outrossim, devolução do ex
cesso ...:.- art. 112. 

Dos impcstos descontodos na fonte sô
bre juros, lucros, dividendos, bonifica
ções etc. com o que fôr apurado na 
declaração da pessoa física. Devolução 
do excesso ,eventualmente pago - art. 
126. 

De prejuízos obtidos na revenda de tí
tulos adquiridos com deságio - nõo 
poderá haver -' --- com os lucros 
provenientes de 9utras fontes - art. 
215, § 2.°. 

De prejuizos - art. 247. 

Os sócios ou acionistas beneficiados com 
a distribuição dos rendir,nentos previstos 
nas letras "0"1 "b", "c" e "d", do art. 
307 compensarão na respectiva declara
ção pessoal, etc. - art. 307. § 2.°. 

Quando o de!Jósito para garantia de ins
tância tornar-se desnecessário e não fôr 
devolvido, pooerá o contribuinte uti li
zá-Io como --- no pagamento do 
impôsto art. 414. 

COMPRA DE PROPRIEDADES IMOBI-
LlÁRIAS 

(V. Lucro Imobiliário) 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS CONS
TRUIDOS 

(V. Imóvel Construído) 
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COMPRAS - LIVRO 

(V. Registro de Compras - Livro) 

COMPROVAÇÃO 

- Tôdas as deduções estão sujeitas à 
--- - art. 60. 

As deduções glosadas . por falta de 
não poderão ser restabe,lecidas, 

etc. - art. 60, § 2.°. 

Despesos realizadas com a instrução do 
contribuinte, de seu cônjuge e filhos e 
d:s menores pobres que o mesmo crie 
e eduque. Abatimento de até 20 % da 
renda bruta. Estão sujeitas à 
- art. 91 e parágrafo único. 

C'os encargos de família, para fins de 
desconto do impôsto na fonte - art. 
115, parágrafo único. 

O valor do custo do imóvel e' as dedu
ções estão sujeitas à -~. -- - art. 134. ' 

Prazo oara a --- do valor do custo 
do imÓvel e deduções, quando não fôr 
teita no ato do recolhimento do impôs
to - art. 136. 

Prazo para ---' do custo das ben
feitorias, nos casos em que pode ser 
estimado pelo vendedor do imóvel -
art. 136, parágrafo único. 

Glosa das deduções e percentagens e 
correspondente c:::rreção monetária, plei
teadas nas guias 'de recolhimento do im
pôsto imobiliário quando expirar o pra
zo para a respectiva --- art. 
137. 

Como deverá ser feita a --- do 
valor da venda e o da cessão - art. 
138. 

Pena a que fica sujeito o servidor que, 
de má-fé e sem ---, promover lan
çamento de im'pôsto indevido - art. 
410. ' 

Entidades de direito público e privado, 
para o recebimento de auxílios e sub
venções para a obtenção de financia
mento ou empréstimos pela União, etc. 
estão sujeitas à prévia --- do re
colhimento do im!Jôsto que devam arre
cadar na fonte - art. 432. 
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Multo por falto de ---- do valor 
do· custo do imÓvel, dos deduções, dos 
percentagens, inclusive do correção mo
netário, quando houver - art. 446, a. 

COMPROVANTE 

Quando o --- do pagamento não 
individualizar o beneficiário do Tendi
mento, quanto às importâncias declara
dos como pagos ou creditados pOr so
ciedades anônimos, ficará êle sujeito 00 

desconto do impôsto no fonte, à razão 
de 60% - art. 308. 

As pessoas físicos e jurídicos, os repar
'tições públicos, etc. que pagarem ou 
creditarem rendimentos de trabalho 
assalariado, deverão fornecer --
ao beneficiário. Obrigatoriedade de o 
beneficiário do rendimento instruir suo 
declaração com o aludido ---
art. 366 e parágrafo único. 

As pessoas físicos ou jurídicos, bem co
mo os repartições públicos, fornecerão 
00 contribuinte --- do retenção de 
impôsto no fonte, indicando o natureza e 
montante do rendimento o que o mesmo 
se refere - art. 367. 

COMUNICAÇÕES 

(V.: Informações; Prazo - Informações 
e Comunicações) 

CONCESSIONÁRIAS DE SERViÇOS PÚ-
BLICOS 

(V. Emprêsas Concessionárias de Serviços 
Públicos) 

CONCESSIONÁRIOS DE PESQUISA OU LA
VRA DE MIN~RIOS 

Despesas realizados por ---, sob o 
orientação técnico de engenheiro de mi
nas, poro o prospecção e cubagem de 
jazidos ou depósitos. São dedutíveis co
mo operacionois - art. 173, § 1.°. 

CONCORDATA 

Nos casOs de --- ou falência do 
devedor, não serão admitidos como per
das os créditos que não forem habilita
dos ou tiverem a sua habilitação dene
gada -art. 166, § 5.°. 

Não será hcmologado nenhum pedido de 
--- Sem o provo de quitação do im
pôsto de rendo - art. 399. 

CONCURSOS DESPORTIVOS 
EM DINHEIRO 

PRIMIOS 
.~\ 

Estão sujeitos 00 desconto do inípôsto 
no fonte - art. 301, 3.°. 

CONDOMrNIO 

Poro os efeitos de tributação não são ". 
considerados pessoas j,urídicas os fun-;;. 
dos constituídos em --- e adminis
trados pOr sociedades de investimentos' 
fiscalizadas pelo Banco Cel')tral do Repú< 
blica do Brasil, etc. - art. 15, § 2.°)' 

- Incorporação de prédios em. ---' .. 
Pessoas físicos (emprêsas individuais) -: 
art. 16, § 1.0, b., 11. , 

Quando serão tributados, como lucro dá' 
pessoa jurídico, no caso do alínea "b" .. 
do § 1.° do art. 16,' os rendimentos ou, 
feridos pela en:'lprêsa individual e que re, 
sultarem da incorporação de prédios em/ 
--- ou da construção de prédioS.. 
poro revendo - art. 16., § 6.°, b. r;, 

t' 
Entrarão n~ cômputo da rendimento bru; 
to nas cédulas em que couberem, os 
re~dimentos COrrE!sDondentes· aos fundos 
constituídas em -. --, nas condições 
previstas no § 2.° do art. 1 5 - arf~ 
35, d. 

Aquêles que declararem rendimentos de 
bens em --- deverão indicar essa 
circunstância - art. 37. 

Os rendimentos dos fundos em ---'
serão indicados pelos condômino~ se
gundo sua natureza 'e no proporçõo dos 
respectivas cotos - art. 37. parágrafo 
único. 

Despesas de --- que podem ser de
duzidos nos cédulas E e H - art. 67, a. 

Poderão ser abatidas do renda bruta 
15 % dos importâncias efetivamente apli
cados na aquisição de cotos ou certi
ficados de participação de fundos em 
---, cu ações de sociedades de in
vestimento, observado o disposto nos § § 
1.0 e 2.° do art. 92 - art. 92, f. 

Sociedades de investimento. Deverão es
tar autorizodas a funcionar pelo Banco 
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objeto o aplicação de capital em car
teiro diversificado de títulos ou volôres 
mobiliários ou, ainda, o administração 
de fundos em --- ou de terceiros 
etc. - art. 92, § 1.°. 

Poderá ser abatido do rendo bruto quan
tia fixado em disposição legal, distri
buído pelos fundos em --- e socie
dades de investimentos de que troto o 
letra "f" do art. 92 - art. 93, b. 

Incorporação de edificações em ---, 
quando o adquirente fôr sociedade. Ta
xo favorável no coso do lucro apurado 
no alienação, prOmessa de alienação ou 
transferência de direito à aquisição de 
imóvel - art. 130 e §§ 1.° e 2.°. 

As sociedades que operem no constru
ção de edificações em --- poderão 
corrigir monetàriamente os seus custos, 
com base nos coeficientes aprovados 
poro correção de débitos ftlscais, dis
pensando-se à variação o mesmo tra
tamento conferido à correção monetá
rio do ativo imobilizado. A variação 
será acrescido 00 custo poro apuração 
do lucro operacional art 283, §§ 
1.° e 2.°. 

CONDÔMINO 

Resultados auferidos pelos fundos em 
condomínio e administrados por socie
dades de investimentos - serão distri
buídcs aos --- - art. 15, § 2.°. 

CÔNJUCE 

Os --- deverão fazer declaração 
conjunto de seus rendiment:s - art. 3.°. 

No regime de separação de bens os 
--- poderão apresentar decfaração 
em separado - art. 3.°, § 1.0. 

No regime de comunhão de bens -
coso em que os --- poderão apre
sentar declaração em separado, relati
vamente aos rendimentos do trabalho e 
de bens gravados, etc. - art. 3.°, 
§ 2.°. 

- Qualquer que seja o regime de bens 
(art. 3.°, §§ 1.0 e 2.°) tem o outro 
---, excluído o abatimento concer
nente aos filhos comuns que cabe 00 
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cobeço do casal, direito 00 abatimento 
dos seus dependentes e à dedução dos 
despesas necessários à percepção dos seus 
rendimentos - art. 3.0, § 3.°. 

POr morte de um dos --- serão tri
butados em nome do sobrevivente os im
portâncias que perceber do seu trabalho 
próprio, etc. - art. 4.°. 

Coso em que o --- meeiro e os 
herdeiros e legatários responderão soli
diàriamente pela totalidade do débito 
dentro dos fôrças do meação, herança 
ou legado - art. 10. 

Abatimento do rendo bruto - art. 
82, I. 

Decfarações em separado. Faculdade de 
que trotam os §§ 1.0 e 2.° do artigo 
3. ° . Impôsto progressivo. Desprezo de 
fração de rendo inferior o Cr$ 1.000 
- art. 82, 11, a e b. 

Despesas realizados com o instrução do 
Abatimento até o limite de 

20 % do rendo bruto art. 91 e pa-
rágrafo único. 

O ---, os filhos e outros dependen
tes, no constôncia do sociedade conju
gai, serão considerados encargos do ca
beça do casal - desconto no fonte 
trabalho ossalariado - art. 113. 

Os --- cumprirão os obrigações que 
incumbirem aos representados - art. 
494, parágrafo único. 
(V., também, Encargos de Familío) 

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO 

São cfassificadas no cédula C os remu
nerações relativos à prestoção de servi
ços pelos --- - art. 47, § 1.0, b. 

CONSELHEIROS FISCAIS 

Serão cfassificadas no cédula C os re
mune'roções relativos à prestação de ser. 
viços peles --- - art, 47, § 1.0, b. 

(V., também, Remuneração) 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES 

- Quando cabe recurso voluntária poro o 
--- - art. 464. 



Prazo para apresentação de recurso 00 

--- - art. 465. 

Julgamento de recurso, mesmo perempto, 
pelo --- - art. 465, § 2.°. 

- Quando cabe recurso ex officio ao 
- art. 469. 

Quand:J cabe pedido de reconsideração 
ao --- prazo - art. 470. 

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL 

Não haverá o desconto do impôsto pre
visto no art. 125 no caso da letra "d" 
(lucros, dividendos, etc.J quando se tra
tar de rendimentos distribuídos por so
cielades anônimas consider<ldas de capi
tal aberto, tendo em mira as condições 
fixadas pelo --- - art. 125, § 3.°. 

Não estão sujeitas ao impôsto de 7% 
sôbre lucros distribuídos as sociedades 
anonlmas de capital aberto, assim con
sideradas as que se enquadrarem nas 
condições periõdicamente fixadas pelo 
--- - art. 250. 

- Não será consider<ldo, para efeito da 
tributação prevista no art. 254, o fun
do de reserva constituí do com os re
sultados das correções monetárias do 
ativo imobilizado e do capital de giro 
das emprêsas, cuja exclusão seja auto
rizada pelo --- - art. 254, § 
1.0, e. 

Audiência do ---o Acréscimo de 
20 % sôbre o impôsto referente a lucros 
e dividendos, etc. - pessoas físicas e 
jurídicas residentes ou com sede no ex
terior - emprêsas cujos capitais sejam 
aplicados em atividades econômicas de 
menor interêsse para a economia nacio
nal - art. 295. 

CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA 
C.N.E. 

Deduções permitidas na cédula B - Im
p:rtância correspondente à correção mo
netária do capital aplicado em debêntu
res, letras de câmbio, etc. Coeficientes 
fixadcs pelo --- - art. 63, b e 
parágrafo único. 

Propriedade agrícola ainda não cadas
trada, nos têrmos do Estatuto da Terra. 
Atualizaçõo monetária de acôrdo com 

os coeficientes fixados, anualmente, pelo 
--- para correção do ativo imobili
zado das emprêsas - art. 72. . 
Apuração do rendimento líquido da ex
ploração agrícola ou pastoril. Coefici
entes fixados pelo --- - art. 73. 

Fixa coeficientes de correção monetária, 
a partir do exercício financeiro de 1967, 
relativamente aos limites das classes de 
renda líquida - art. 99, § 3.°. 

Reajustamento do valor dos imóveis ru
rois. Coeficientes fixados pelo Conselho 
Nacional de Economia - art. 102 e 
parágrafo único. 

Cálculo d<l cota de depreciação ou amor
tização dos bens integrantes do ativo 
imobilizado - SPVEA e SUDtNE. 

Aplicaçõo dos coeficientes de correção 
monetária estabelecidas pelo --- -
art. 187. 

Correção monetária do capital aplicado 
peles pessoos jurídicas em debêntures 
ou obrigações ao portador, letras de câm_ 
bio ou outros títulos de crédito. Coe
ficientes de correção monetária fixados 
pelo --- - art. 214, § 2.°, a. 

Coeficientes fixados pelo ---o Cor
reção monetária. SUDENE - art. 281. 

- Audiência do ---o Acréscimo de 
20 % sôbre o impôsto referente a lucros 
e dividendos, etc. - pessoas físicas e 
jurídicas residentes ou com sede no ex
terior - emorêsas cujos capitais sejam 
aplicadas em' atividades econômicas de 
menOr interêsse para Q economia nacio
nal - art. 295. 

Fará oublicar no Diário Oficial a tabela 
de co~ficientes oara a correção mo"etá
ria, etc. - art. 428, § 1.°. 

Em função de coeficientes fixados pelo 
--- serão anualmente atualizados os 
valôres expressos em cruzeiros na Regu
lamento do Impôsto de Renda - art. 
503. 

CONSELHO RECIONAL DE CONTABILIDA
DE - C.R.C. 

Exigência de apresentação de certificado 
do --- da respectiva jurisdição, 
juntamente com as documentas neces
sórios à instrução da declaração de ren-



dimentos, atestando Que o profissional 
responsável pelos mesmos está legal
mente habilitado - ort. 240. 

Dispensa do exigência do certificado do 
--- no caso de pessoas jurídicas 
domiciliadas em localidades onde 'hão 
houver profissionais devidamente habili
tados etc. - art. 241. 

CONSELHO ,RECIONAL DE CORRETORES 
DE IMóVEIS 

Os delegados e inspetores do Impôsto de 
Renda comunicarão ao --- a ocor
rência de faltas cometidas por corretores 
que por quolquer forma prejudiquem os 
interêsses da Fazenda Nacional - art. 
139. 

CONSERVAÇÃO DE BEM CORPóREO 

Cabe dedução das despesas de --
nas cédulas E ou H - art. 67 e porá
grafo único. 

CONSTRUÇÃO 

E benfeito~as existentes na exploração 
agrícola ou pastoril e das indústrias ex
trativos vegetal e animal. Serão de
duzidas do valor do imóvel ou feito o ar_ 
bitramento - ort. 71, §§ 1.0 e 3.°. 

Para efeito da apuração do rendimento 
líquido do exploração agrícola ou pas
toril, considera-se valor da propriedade 
o representado pelas terras exploradas, 
pastagens, --- etc. Quando cabe 
arbitramento - art. 73, §§ 1.° e 2.°. 

Lucro apurado pelas pessoas físicas que 
exploram, hobitual e profissionalmente, 
a incorporação ou a --- de prédios. 
Contratos celebradcs até 31/12/64 -
art. 129. § 3.D

• 

Taxa favorável. Quando o adquirente 
fôr sociedade que tenha por cbjeto al
guma das atividades discriminadas -
art. 130 e §§ 1.0 €I 2.°. 

- Podem ser objeto de depreciação - art. 
186, § 10. 
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Serão excluídos do lucro real, poro os 
efeitos de tributação, até 31/12/970, 
cs lucros resultantes de operações de 

e primeira transação etc., que 

vierem a ser construídos em Brasília, 
D. F., dentro dos limites legais - ort. 
245. j. 

As sociedades que operem na --
de edificações em condomínio ou em 
--- contratada poderão corrigir: mo_ 
netàriamente os seus custos, com base 
nos coeficientes poro correção de dé
bitos fiscais, tendo o produto dessa cor
reção o mesmo tratamento dispensado 
à correção monetário do ativo imobili
zado. A variação monetária será acres
cida ao custo da construção paro apu
ração do lucro operacional - ort. 283. 
§§ 1.0 e 2.°. 

Até 31/12/1970 não incidirá impêsto 
de renda sôbre rendimentos de domici
liado no exterior, resultantes de --
de prédios residenciais em Brasília, cujo 
valor não exceda o limite legal - ort. 
293. h. 

Não incide impôsto de rendo sôbre juros 
ou comissões que beneficiem institui
ções financeiras e emprêsas de segur::s 
domiciliadas no exterior. Quando os em· 
préstimos forem contraídos pelo Banco 
Nacional da Habitação ou por êle apro
vados e que se destinem ao financia
mento de --- residencial - art. 
293, i. 

CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E SEME
LHANTES 

(V. Empreitada de Construção de Estra
das e Semelhantes) 

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO 

(V. Construção Residencial) 

CONSTRUÇÃO NAVAL 
Não serão computados no lucro opera
cional os prêmios à --- - art. 
207, § 2.°. 

CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL 

Não entrarão no cômputo do rendimento 
bruto as diferenças em moeda resultan
tes da correção monetária do principal 
dos contratos que tiverem por objeto a 
venda ou a --- com pagamento a 
prazo - art. 36, s. 

Serão excluídos do lucro real, para os 
efeitos de tributação, os juros e comis-



sões recebidos por instituições financei
ras e emprêsas de seguros etc. e se des
tinem ao financiamento de --- -
art. 245, k. 

CONSULTA 

Das decisões contrárias aos contribuin
tes ou às fontes nos casos de ---, 
relativos ao impôsta de renda, caberá 
recurso voluntário para a instância su
perior - art. 493. 

A quem serão dirigidos as --- -
art. 493, § 1.°. 

Quando a solução fôr no sentido de de
sobrigar o contribuinte de exigências le
gais, etc. - art. 493, § 2.°. 

CONSUMO DE LUZ E FORÇA 

Despesas com o ---, nos prédios de 
apartamentos, condomínio, vilas ou pré_ 
dios em ruas particulares Dedução 
nas cédulas E e H - art. 67, g. 

CONTA CORRENTE 

Na cédula B seró classificado o soldo do 
balanço de juros em --- mantido 
com o mesmo devedor ou depositário -
art. 41, f. 

Imposição de multa em coso de não 
forneoimento de cópia de --- à fis
calização do impôsto de rendo por es
tabelecimento de crédito - aHs. 363, 
§§ 1.0 e 2.°; 448, c. 

Designação de funcionári0 poro colhêr 
informações sôbre --- junto a esta
belecimentos de crédito, se a exigência 
não fôr atendida - art. 363, § 3.°. 

Os estabelecimentos bancários são obri
gadcs o fornecer cópia do --- de 
seus depositantes, etc. - art. 378. 

CONTA DE RESPONSÁVEIS 

No coso de restituição de valor superior 
00 limite legal, o pagamento do resti
tuição do receita será classificado em 
---, até que seja anotada a deci
são do Diretor Geral da Fazenda Na
cional - art. 480, parágrafo único. 

CONTABILIDADE· CENTRALIZADA 

As emprêsas com mais de um estabele
cimento, que fizerem ---, apresen
tarão uma só declaração, pelo estabele
cimento centralizador ou principal, etc. 
- art. 322. 

Se a motriz funcionar no estrangeiro, o 
lançamento do impôsto será feito ~m 
nome de cada filial no país ou no da 
que centralizar a escrituração - art. 
339, § 1.0. 

CONTABILIDADE NÃO CENTRALIZADA 

É facultado às pessoas ju'rídicas que 
possuirem filiais, etc. manter -, 
devendo incorporar, no escrituração da 
motriz, o resultado de cada uma delas 
- art. 224, § 2.°. 

CONTADOR 

- Obrigatoriedade da assinatura por 
--- dos balanços, demonstração do 
~onta de lucros e perdas, extratos, dis
criminações de contos ou lançamentos 
e quaisquer outros documentos de con
tabilidade, com o indicação do número 
dcs respectivos registros - art. 238. 

Responsabilidade profissional, dentro do 
âmbito de suo atuação e no que se re
ferir à porte técnico, por qualquer fal
sidade de documentos Que assinarem e 
pelos irregularidades de escrituração pra_ 
ticados no sentido de fraudar o impôsto 
de rendo - art. 238, parágrafo único. 

Será declarado sem idoneidade poro 
assinar documentos contábeis sujeitos à 
apreciação dos repartições do Impôsto de 
Rendo - coso de falsidade de balanço 
ou de qualquer outro documento de 
contabilidade - art. 239. 

D) ato do Diretor do Impôsto de Renda 
ou dos Delegados Regionais, declarando o 
falto de idoneidade do ---, cabe re
curso, etc. - art. 239, § 1.°. 

Passado em julgado, no esfera adminis
trativo, o decisão proferido em processo 
de Que conste fraude ou falsidade, aos 
profissionais consideradas não idôneos 
será aplicada o multa prevista no letra 
"h" do art. 450 - art. 239, § 2.°. 
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Certificado do Conselho Regional . de 
Contabilidade - apresentação - exi
gência - art. 240. 

Dispensa da exigência da assinatura por 
---, de balanços, para as pessoas 
jurídicas domiciliadas em localidade on
de não houver profissional legalmente 
habilitcdo - art. 241. 

Aplicação de multa aos ---, atuá_ 
rios, peritos-contadores, guarda-livros ou 
técnicos em contabilidade, no caso de 
fraude ou falsidade - art. 450, h. 

(V., também, Profissões Uberais) 

CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE EXPLO
RADA 

Pela sociedade ou firma extinta, por 
qualquer sócio remanescente ou pelo es
pólio, sob a mesma ou nova razão so
cial ou firma individual, ressalvado o 
disposto no art. I 94 - 222 e alí
nea c. 

- Continuadores e sucessores - respon
dem pelo pagamento do déitbo fiscal -

.crt. 223. 

CONTINUADOR 

(V. Sucesso.r) 

CONTRATO 

74 

Não entrarão no cômputo do rendimen_ 
to bruto as diferenças em moeda re
sultantes da correção monetária do 
principal dos --- que tiverem per 
objeto a venda ou a construção de ha
bitações com pagamento a prazo - art. 
36, ~. 

De financiomento - importâncias pagas 
00 credor que serão classificadas na cé
dula B - art. 41, j. 

Resc;são de ---o Incidência do im
pósto descontado na fonte sôbre muI
tas ou vcntagens - art. 125, c. 

Seró enviada cópia dos documentos re_ 
ferentes aos ---, alterações e dis
tratos, no prazo de 30 dias, pelo De
partamento Nacional de Registro do Co
mércio e pelas Juntas Comerciais 
Ort. 386. 

Casos em que o arquivamento de alte_ 
rações de ---, pelo Departamento 
Nacional de Registro do Comércio ou 
pelas Juntas Comerciais, dispensa a 
prova de quitação do impôsto - art. 
401, parágrafo único. 

CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO 
POBLlCA 

É obrigatória a prova de quitação do 
impôsto de renda nos --- - art. 
397. 

CONTRATO DE EMPREITADA 

Rendimentos de --- serão c1assifi
cad:)s na cédula D - art. 49, f. 

CONTRATO IMOBILIÁRIO 

Não entrará no cômputo do rendimento 
bruto a variação correspondente ao rea
justamento monetário do valor dos 
--- corrigido nos têrmos dos arts. 
5.0 e 6.0 da lei n.o 4380/64 - art. 
36, r. 

Não incide impôsto de renda sôbre a 
variação correspondente aos reajusta
mentos monetários dos --- que be
neficiem domiciliados no exterior - art. 
293, 9. . 

Não constitui rendimento tributável, 
para os efeitos d;, impôsto de renda, 
nos têrmos dos arts. 5.0 e 6.0 da lei 
n. o 4 380/64, o reajustamento mone
tário do saldo devedor de --- -
art. 500, a. 

CONTRATO E RECIBO DE LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL 

Devem ser exibidos à fiscalização, tanto 
pelo locatário quanto pelo locador -
art. 358. 

CONTRATO DE TRABALHO 

Quando a indenização por motivo de 
rescisão de --- não entrará no 
cômputo do rendimento bruto - art. 
36, e. 

As indenizacões nos casos de resclsao 
de ---, -recebidos pelos ossalariado~. 



nõo estõo sujeitos 00 desconto do im
pôsto no fonte - art. 125, c. 

As percentagens dos empregados nas lu
cros dos emprêsas serão excluídos do 
lucro real, paro os efeitos de tributa
ção, somente quando previstas em lei ou 
constantes de --- individual revesti
do das formalidades legais - art. 245, 
parágrafo única. 

CONTRAVENÇÃO 

(V. Infração - Multa Aplicável) 

CONTRIBUiÇÕES 

As --- para institutos e caixas de 
aposentadoria e pensões podem ser de
duzidos na cédula C - art. 64, o. 

As --- e dcações feitas o institui
ções fi lantr6picas, etc. - quando cabe 
o abatimento - art. 88, I a IV e §§ 
1.° e 2.°. 

Deduções do rendimento bruto do tra
boJ.ho assalariado - art. 108, b e c. 

E doações admitidas como despesas ope
racicnais - art. 184, alíneas e pa
rágrafos. 

As pessoas físicas ou jurídicos benefi
ciadas com o recebimento de --- e 
doações, etc., dedutíveis do lucro bruto 
ou da renda bruta dos contribuintes, fi
cam cbrigadas a comprovar, quando 
exigido, a efetiva aplicação das recur
sos - art. 368. 

CONTRIBUiÇÕES PARA FUNDO DE BENE
FIC~NCIA 

Deduções admitidas na cédula C - art. 
64, o. 

Dedução do rendimento bruto do traba
lho assalariada. --- ou para ins
titutos e caixas de apcsentadorias -
art. 108, b. 

CONTRIBUiÇÕES OU IMPOSTO 

Pagamento ou reembôlso - legalmente 
encargo do assalariado - (-édula C -
rendim€':1to - art. 47, h. 

CONTRIBUiÇÕES DE MELHORIA 

Não serão admitidas como despesas ope
racionais, etc. - art. 164, § 2.°. 

CONTRIBUiÇÕES OBRICATÓRIAS 

As --- paro o Plano Nacional de 
Educação não constituem tributos poro 
os efeitos da correção monetária -
art. 428, § 8.°. 

CONTRIBUINTE 

Pessoas físicas, dcmiciliadas ou residen- .. 
tes no Brasil, são --- da impôsto 
de renda - art. 1.°. 

São também --- as que perceberem 
rendimentos de bens de que tenham 
posse - art. 1.°, parágrafo único. 

Como será apresentado o declaração no 
caso de falecimento do --- art. 6.°. 

- Glosa de deduções sem audiência do 
--- - art. 60, § 1.°. 

o --- será notificado do lançamen
to no distrito onde estiver seu domicflio 
fiscal - art. 340. 

Casos em que o --- será notificado 
por edital - ort. 341, § 1.°. 

Sujeitos 00 regime de desconto do im
p6sto na fente estão obrigados a infor
mar, até 30 de abril de cada ano, os 
rendimentos pagos a terceiros - art. 
365 e parágrafo único. 

As exatorias federais e estaduais forne
cerão informações quanto aos --
do impôsto de indústrias e profissões -
art. 375 e ~orágrafo único. 

Cbrigatoriedade d~ os estabelecimentos 
bancários fornecerem c6pia da centa 
corrente do --- à fiscalização do 
impôsto de renda - art. 378. 

Todos os servidcres públicos são obriga
dos a guardar reserva sôbre c situação 
de riqueza dos ---, quando toma
rem conhecimento da mesmo, per de
ver de ofício - art. 404 e parágrafos. 

É expressamente proibido revelar au uti
lizar o conhecimento que as servidores 
adquirirem quanto aos segredos dos ne-
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goclos OU do profissão dos ----- -
art. 404, § 2.°. 

Nãq poderá ser _dado informação sôbre 
a situação fiscal e financeiro do ---o 
Exceções - art. 406. 

Os --- que não tiverem solvido seus 
débitos _ fiscais não -poderão despachar 
nos Alfândegas ou Mesas de Rendas, 
etc. - art. 429. 

- O --- que transferir_ suo residência 
ou a sede do seu estabelecimento au se 
retirar temporàriamente do país é obriga_ 
do a comunicar - art. 488 e § 1.°. 
Multo - art. 452. 

Casos em que haverá recurso ex officio 
-dos decisões favoráveis 00 --- -

art. 469. 

O --- ausente do seu domicílio fis_ 
cal cumprirá os disposições do Regula
mento do Impôsto de Rendo perante o 
autoridade do distrito em que estiver -
art. 488, § 2.°. 

- A capacidade do --- será regulado 
segundo os prescrições legais - art. 
495. 

CONTROLADORAS OU CONTROLADAS 
FIRMAS OU SOCIEDADES 

Os rendimentos recebidos dos cantrcla
das, pelas controladoras, não pcderão 
ser absorvidos em mais de 1 O % do seu 
valor, pelas deduções do pessoa jurídico 
que os receber - art. 246, § 1.°. 

As --- deverão apresentar declara
ção em separado, quanto 00 resultado 
de suas atividades art. 322, pará
grafo única. 

No caso das --- o lançamento do 
impôsto será feito em nome de cada 
uma delas - art. 339, § 2.°. 

Domicílio fiscal dos --- - art. 486. 

CONV:I!NIO 
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Casos em que o --- de que trata 
o ort. 75 do Lei 4 506/64, assinado 
com cs Estados e Municipios. totná-Ios-á 
responsáveis pelo reC'Olhimento do im
pôs to - art. 515, § 1.°. 

Atuação do Departamento do Impôsto 
de Rendo na execução do --- de 
que troto o art. 75 do Lei 4.506/64 
- art. 515, § 2.°. 

(V., também, Acôrdo ou Convênio) 

CONVERSÃO EM CAPITAL 

(V. Capital) 

CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL 

Dos rendimentos do trabalho dos domi
ciliados no país, ausentes no estrangei
ro, o serviço do Noção ou por motivo de 
estudos. Poro inclusão no declaração 
será feito o --- do quinta porte do 
total recebido em dólares norte america
nos pelo taxa médio do dólar fiscal -
ort. 152, § 2.°. 

O impôsto descontado no fonte, sôbre os 
rendimentos dos domiciliados no país, 
ausentes no estrangeiro o serviço do 
Nação ou por motivo de estudos, ficará 
sujeito à --- e será deduzido do 
total apurado no declaração - art. 
152, § 3.ó • 

A --- do valor da moeda estran
geiro será feita à taxo vigorante no 
época do aquisição - bens do ativo 
imobilizado - art. 265, § 2.°. 

Como se fará o --- dos rendimen
tos pagos ou creditados em moeda es
trangeiro e nos casos de transferências 
financeiros etc. - art. 498, §§ 1.0 
e 2.°. 

(V., também, Carteira d-e Câmbio) 

CONVERSÃO EM RENDA 

- Quando será feita o --- do depó
sito efetuado oara efeito do recurso na 
esfera administ'rativa - Clrt. 430, § 1.°. 

COOPERATIVAS 

As que estão isentas do impôsto de ren
da - art. 23 e alíneas. 

- Cessará de pleno direito a isenção das 
--- que distribuírem dividendos aos 
seus associados - art. 23, parágrafo 
único. 

O que não se considera dividendos dos 
--- art. 23, parágrafo único, a e b. 



Revogado o isenção concedido às não 
enumerados no· art. 23 - art. 24. 

Sindicatos profissionais, --- e ou
tros entidades sem finalidade lucrativo 
estabelecidas no Brasil. Canstrução re
sidencial - art. 25, § 5.°. 

Serão classificados na cédula B os juros 
fíxos até 12 % 00 ano, atribuídos aos 
titulares do capital social das --- -
art. 41, I. 

Serão excluídos do lucro real, poro os 
efeitos de tributação, os juros e comis
sões recebidos por instituições financeiras 
e emprêsas de seguros quando os res
pecl ivos empréstimos forem contraí dos 
pelo Banco Nacional da Habitação etc. 
Sindicatos profissionais, --- e outras 
entidades - art. 245, k. 

Não incide impôsto de renda, na fonte, 
sôbre juros ou comissões que beneficiem 
instituições financeiros e emprêsas de se
guros domiciliadas no exterior no caso 
de empréstimos contraídos ou aprovados 
pelo Banco Nacional do Habitação e que 
se destinem ao financiamento de constru
ção residencial por intermédio de --
Cu outras entidades sem finalidade lu
crativo estabelecidas no Brasil - art. 
293, i. 

CORREÇÃO MONETÁRIA 

Não entrarão no cômputo d'J rendimento 
bruto as diferencas em moeda resultan
tes do --- do principal dos contra
tos que tiverem por objeto o vendo ou 
o construção de. habitações com paga
mento a prazo - art. 36, s. 

Coso de dedução da ---o Deságio. 
Opção do pessoa física pela sua identi
ficação - art. 42, § 1.°. 

A partir do exercício financeiro de 1967, 
será feita a --- dos limites dos 
classes de renda líquido, com base nos 
cceficientes fixados pelo Conselho Na
cional de Economia - art. 99, § 3.°. 

• ' Reajustamento do valor dos imóveis ru
rais nas declarações dos pessoas físicas. 
Coeficientes de -_. -- fixados pelo 
Conselho Nacional de Economia - art. 
102, parágrafo único. 

Do valor do principal dos Obrigações em 
que fôr aplicado o Fundo de Indeniza-

ções Trabalhistas acrescerá ao valor do 
fundo - art. 168, § 5.°. 

A --- do capital aplicado pelas 
pessoas jurídicas em debêntures ou obri
gações ao portador, letras de cômbio 
ou outros tí tul·os de crédito. Coeficien
tes de --- fixados pelo Conselho 
Nacional de Economia - art. 214, § 
2.°, a. 

As quantias depositados, na formo do 
art. 7.°, § 4.°, do Lei n.o 4.357/64, 
se não forem devolvidos no prazo nêle 
previsto ficarão sujeitos o permanente 
--- etc. - art. 414. 

Dos débitos fiscais - art. 428. 

A --- será feito com base no tabelo 
de coeficientes, elaborado pelo Conselho 
Nacional de Economia, em vig0r no dato 
em que fôr efetivamente liquidado o 
crédito fiscal. A tabelo será publicado 
no Diário Oficial - art. 428, § 1.°. 

Aplica-se aos débitos cuja ccbrança seja 
suspenso por medido administrativo ou 
judicial, etc. - art. 428,.§ 2.°. 

De deoósito Que tiver de ser devolvido 
- re~lamaçãõ, recurso ou medida ju
dicial julgado procedente - art. 428, 
§ 3.~. 

Como se fará o cálculo do --- no 
caso de débito fiscal resultante de de
'cisão de instância superior que houver 
modificado decisão de primeira instân
cia, favorável 00 contribuinte - Grt. 
428, § 5.°. 

Quando começará o ---, nos casos 
de guias de recolhimento, declarações e 
outros documentos indispensáveis 00 
cálculo de tributos, adicionais ou pena
lidades, apresentados dentro do prazo 
legal - art. 428, § 6.°. 

A partir de quando fica sujeito à --
o débito resultante de lançamento ex 
officio ou de cobrança suplementar ~ 
art. 428, § 7.,° . 

Poro os efeitos do --- não consti
tuem tributos os empréstimos públicos 
compulsórios e as contribuições obriga
tórios para o Plano Nacional de Habi
tação - art. 428, § 8.°. 

Não sofre --- o valor das multas 
m:ratórias e dos juros de moro decor-
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rentes do não recolhimento dos tribu
tos, adicionais e penalidades, dentro dos 
prazos legais - art. 428, § 10. 

Dos débitos, cujo pagamento parcelado 
tenha sido autorizado art. 435. 

Das multas fixadas em cruzeiros 
art. 441. 

A --- atingirá os débitos, nos ca
sos de reclamação, recurso e pedid::> de 
reconsideração, contra lançamento ex 
officio., feito através da utilização de 
sinais exteriores de rioueza se a decisão 
final fôr contrária a~ contribuinte -
art. 473, §§ 1.0 e 2.0 • 

A garantia de instância mediante depó
sito em títulos da dívida pública federal, 
ações ou debêntures de sociedades de 
economia mista de que participe a 
União, cupães de juros ou dividendos de 
tais títulos, ou fiança, não eximirá o 
contribuinte da --- dos débitos -
art. 473, § 2.0 • 

Quando o depósito para garantia de ins
tância for feito em Obrigações Reajus
táveis do Tesouro Nacional, excluem-se 
da --- os débitos fiscais em litígio 
- art. 463, § 3.0 • 

Das dívidas correspondentes a operações 
rurais, a que se refere o art. 109, da 
Lei n.o 4.504, de 30/11/64 - não 
constituirá rendimento tributável 
art. 500, parágrafo. único. 

Dos, valôres expresses em cruzeiros no 
legislação do impôsto de renda - atua
lização em função dos coeficientes de 
--- - art. 503. 

As Obrigações do Reaparelihamento 
Econômico (Lei 1474/5]) poderão, à 
opção do subscritor, até 30/11/1967, 
ser substituídas par Obrigações Reajustá
veis do Tesouro Nacional, com cláusula 
de ---, à razão de 20% do valor 
original - art. 511. 

{V., também: Atualização. Mo.netária; 
Diferenças em Moeda Corrente; Reajus· 
tamento Monetário; Variação>. 

CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATIVO 

- Propriedade agrícola ainda não cadas
trada, nos têrmos do Estatuto da Terra. 
Atualização monetária -de acôrdo com 
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os coeficientes fixados, anualmente, pelo 
Conselho Nacional de Economia poro 

- art. 72. 

Não se inclui entre os rendimentcs re
feridos na letra "dOI do art. 125 o valor 
das ações ou cotos de capital que resul
tarem do aumento de capital realizado 
ncs têrmos dos arts. 268 e 286 -
art. 125, § 1.0. 

Não sofrerão nova tributação as quan
tias relativas aos aumentos de capital, 
decorrentes da --- - art. 244. 

Não estão sujeitas ao impôsto de 7 % 
sôbre lucros distribuídos as bonificações 
em ações novas resultantes da --
imobilizado ou de incorporação de lu
cros ou reservas, real izadas nos têrmos 
do § 3.° do art. 246 e dos artigos 261 
e 286 - art. 249, § 1.0. 

O aumento dos fundos de reserva das 
sociedades anônimas, Quando já tenham 
atingido o valor do capital social reali
zado, não estará sujeito ao impâsto na 
fonte, de que trata o art. 254, quando 
fôr constituído com os resultados das 

imobilizado, efetuadas até 
16/7/1965 - art. 254, § 1.0 , b. 

O aumento dos fundos de reserva das 
sociedades anônimas, Quando já tenham 
atingido o valor do capital social rea
lizado, nõo estará sujeito ao impôsto 
na fonte, de que trata o art. 2)54, 
quando fôr constituído com os resulta
dos das --- imobilizado, e essa e>c:
clusão seja autorizada pelo Conselho 
Monetário Nacional - art. 254, § 
LO, e. 

Pessoas jurídicas - obrigatoriedade da 
--- quanto aos registros contábeis 
dos bens do ativo imobilizado (anual
mente) - art. 261. 

Filiais, sucursais, agências ou represen
tações de sociedades autorizadas a fun
cionar na Brasil - idêntica obriga to
ridade - art. 261, § 1.0 • 

- Casos de dispensa da obrigatoriedode 
da --- - art. 261, § 2.0 , a a •. 

Faculdade de proceder à --- em
bora desobrigadas de fazê-lo - art. 
261, § 3.0 • ' 

Sociedades desobrigadas - casos de 
concordata, falência, liquidação ou de 



bens imóveis que estejam situadas em 
áreas demarcadas para desapropriação 
- art. 262. 

Bens que integram a ativa im:bilizada 
para os efeitos de --- - art. 263. 

Bens que não integram o ativo imobi
lizado para os efeitos de --
art. 263, parágrafa único. 

Prazo para a feitura da --
art. 264. 

Prazo da vigência - art. 264. 

Alteração da tradução monetária do 
ativo imobilizado - limite - art. 265. 

Valor original do bem - conceitua
ção - art. 265, § 1.°. 

Taxa de conversão para moeda nacional 
- art. 265, §§ 2.° ao 6.°. 

Parcelas não sujeitas à --- - art. 
266, a e b. 

Registro das diferenças do passivo 
art. 267. 

Compensação prejuízos - art. 267, 
parágrafo único. 

Registro no passivo não exigível da 
--- efetuada, obrigatoriamente, em 
cada ano - art. 268. 

O que se entende POr resultado da 
--- - art. 268, § 1.°. 

Aprovação da --- e destino a lhe 
ser dado - art. 268, § 2.°. 

A falta de integralização do capital não 
impede a --- - art. 269. 

Caso em que não resulte aumento líqui
do de ativo em decorrência da --
- art. 270. 

Pessoa jurídica que, por fôrça de lei, 
possua, em seu ativo, títulos de capital 
de outras emprêsas - distribuição, me
diante autorização do Ministro da Fa
zenda, dc'S lucros decorrentes do aumento 
de capital (art. 2'68) das emprêsas de 
que seja acionista - art. 271. 

Impôsto incidente sôbre o aumento li
quido do ativo imobilizado result::mte da 
---o Onus do pessoa jurídica -
art. 272. 

- Exclusão das participações dos gover
nos da União, dos Estados e dos Muni
cípios e respectivas autarquias, no cál
culo do impôsto devido Delas socieda
des de economia mista, ';as quais pelo 
menos 5 J % das ações com direito a 
voto pertençam à União, a:s Estados e 
aos Municípios, que procederem a 
--- - art. 272, § 1.0. 

Número de prestações e prazo para re
colhimento do impôsto - arts. 272, § 
2.°; 274; 275, §§ 1.0 e 2.°. 

Guias de recolhimento - documentação 
que as instrui - art. 272, § 3.°. 

Dispensa do pagamento do impôsto de
corrente da Preferência pela 
aquisição de Obrigações do Tesouro Na
donal - art. 273, §§ 1.° e 2.°. 

Recolhimento do impôsto relativo ao au_ 
mento de capital resultante da --
Casos especiais - arts. 274: 275. 

Emprêsas de seguros, de capitalização, 
bancos e outras cujos aumentes de ca
pital dependam de aprovação governa
mental (recolhimento do impôsto ou a 
aquisição das Obrigações) - depósito 
em dinheiro - art. 276. 

Penalidades - art. 277. 

Acionistas ou s6cios de sociedades que 
tenham distribuído rendimentos - o re
colhimento do impôsto, ou aquisição das 
Obrigações, pela pessoa jurídica, na for_ 
dos arts. 272 e 273, os exime de qual
quer outro impôsto - art. 278. 

Sociedades isentos do impõsto de renda 
- aplico-se o disposto no art. 278 aos 
acionistas ou sócios - art. 278, pa
rágrafo único. 

Não sofrerãa novo tributação na decla
ração de pessoa física, OU na fonte, os 
aumentos de capital dos pessoas jurídi
cas decorrentes da --- - art. 279 
e parágrafo único. 

A partir de J / J /1967, o aumento lí
quido do ativo imobilizado das emprê
sas, decorrente da --- não sofrerá 
nenhum ônus financeiro o título de im_ 
pôsto - art. 280. 

Aumento líquida do ativo imobilizado 
decorrente da --- não sofrerá, Q 

partir de 1.° de janeiro de 1967, nenhum 

79 



Ônus financeira (jmpôsta), exceta as pres
tações que carrespandam à --- an
teriarmente realIzada - art. 280 c 
parágrafo único. 

Os rendimentas percebidas por residente 
'Ou domiciliada na exteriar (art. 33), 
nas casos previstos nos artigos 2'68 e 
286, nãa estão sujeitos ao descanta do 
impôsto na fonte - art. 293, d. 

Excluem-se das disposições da alínea "b" 
do inciso 2.0 do art. 301, os casos pre
vistos nos artigcs 268 e 286 - art. 
301, § 2.°. 

Não se inclui entre os rendimentos re
feridos na alínea "d'" do art. 307 a vaiar 
das ações au cotas de capital que re
sultarem de aumentos de capital reali
zados nos têrmos dos arts. 268 e 286 
- art. 307, § 1.0. 

(V., também: Aumento de Capital; Rea
YClliação de Ativo) 

CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATIVO --.
CASOS ESPECIAIS 

Firmas ou Sociedades que tenham por 
atividade predominante a explaraçãa de 
empreendimentos. industrióis ou agrícolas, 
com sede no Nordeste, na área de atua
ção da SUDENE, poderão promover a 
---, com isenção de impôsto de ren_ 
da, até 2 de dezembro de 1966 - art. 
281 e §§ 1.° a 3.°. 

Fica isento de impôsto de renda a valor 
da aumento do capital das firmas ou 
sociedades feito com o aproveitamento 
da diferença entre a aumenta líquido 
do ativo imobilizado e as compensações 
estabelecidas no § 1.0, do art. 281 -
art. 281, § 2.°, a. 

Emprêsas rurais, organizadas sob a for
ma de 'Sociedade civil - faculdade de 
reajustar, em sua escrituração contábil, 
o valor dos imóveis rurais, sem que haja 
tributaçã0 do a4r:nent.Q, d.Q. patrimônia -'
art. 282, §§ 1.0 o 4.°. 

- As pessoas jurídicas que explorem em
preendimentos industriais ou agrícolas 
em áreas de atuação do SUDENE, as 
emprêsas rurais 'Organizadas sob a for
ma de sociedades civis, as sociedades imo
biliárias o que se refere a artigo 283 
e as r.>essoas jurídicas que explorem re
cursOs florestais, devem anexar às suas 
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declarações anuais de rendimentas os 
quadros das --- realizadas - art. 
28S. 

CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL 
DE CIRO 

Não será considerado, poro efeita do 
tributação prevista no art. 254, a fun
do de reservo canstituída cam as resul
tadas das --- e da ativa imabili
zada, efetuadas até 16/7/65 - art. 
254, § LA, b. 

Nãa será cansiderado, poro efeita do 
tributaçãa prevista na ort. 254, a fun
do de reserva canstituí da cam 'Os resul
tadas das --- e da ativa imobili
zada dos emprêsas, cujo exclusãa, poro 
efeita de tributaçãa, seja autarizada 
pelo Cansel·ha Monetária Nacianal -

. - art. 254, § 1.°, e. 

CORREÇÃO MONETÁRIA DO CUSTO DE 
FLORESTAS 

- Nãa será cansiderada paro efeita da 
tributaçãa prevista na art. 254 (exces
sa de reservas em relaçãº 0'0 capital> 
o funda de reserva canstituída cam o 

, explaradas pelos emprêsa$, 
mantida obrigatoriamente em canta do 
passivo não exigível - art. 254, § 
1.°, g. 

Pessoas jurídicas que explorem recursos 
florestais. Como poderãa fazer a 
--- ou da seu plantio, respeitados 
os coeficientes fixados pelo Canse lha 
Nacional de Economia. Variaçãa man
tida obrigatoriamente em conta da pas
sivo não exigível e em conta especial do 
ativa - art. 284 e parágrafo único. 

CORREÇÃO MONETÁRIA 
BILlÁRIO 

LUCRO IMO-

Se a sociedade adquirente a que se re
fere o art. 130 vier, a qualquer tempo, 
o alienar o terreno ou transferir a di
reito à suo aquisição sem construí-Ia 
'Ou sem a simultânea contratação de sua 
construção, responderá pela diferença 
de impôsta sôbre lucro imabiliário, en
tre as taxas normais e a prevista neste 
artigo, diferença que sofrerá --- -
art. 130 e § 1.°, 



CORREÇÃO MONETÁRIA - OPERAÇ6ES 
, IMOBIUÁRIAS 

Quando será glosado o ---, corres
pondente às deduções e percentagens 
pleiteadas nos guias de recolhimento -
art. 137. 

- ~ facultado à pessoa físico efetuar CI 
--- do custo de aquisição do imó-
vel, do impôsto de transmissão pago e 
dos benfeitorias realizados - art. 142. 

Corno se processará o --- de que 
troto o art. 142 - art. 142, § 2.°, 
a o cf. 

Do imoôsto que incidirá sôbre o dife
rença entre o valor globol de aquisição 
do imóvel e o seu valor após o --
- art. 143. 

Quando serão visados os guias o que se 
referem o art. 148 e seu § 1.°, nos 
casos de --- do valor global de 
aquisição do imóvel - art. 146. 

Quando será dispensado o provo do de
pósito de Que troto o art. 146 - art. 
146, parágrafo único. 

Será feito o --- sempre que o alie
nante (o partir de 17/6/64). no coso 
de pagamento a prazo, tiver recebido 
mais de 70% do valor da alienação do 

,'imóvel ou do direito à sua aquisição, 
sem haver efetuado o recolhimento do 
impôsto - art. 150. 

CORREIO 

Poderá ser estabelecido escola, durante 
o mês de abril. paro o remessa ceio 
--- de declarações dos pessoas flsi
cas, inscritas no Registro dos Pessoas FL 
sicas - art. 318. 

-- Coso em Que é vedado às pessoas jurí
dicos o remessa de declarações pelo 
--- - art. 323. 

As declarações, ressalvados os casas pre
vistas no art. 323, poderão ser reme
tidas pelo ---o em corto registro· 
do, não se permitindo, neste último cosa. 
o envio de mais de uma declaração na 
mesmo sobrecarta - art. 327. 

A repartição encaminhará ao contri
buinte o recibo de entrega de suo de· 

cloração, no cosa de remessa pelo 
--- - CNt. 327, parágrafo ú.ico. 

Pode ser feito pelo ---, por regis
trado postal, com recibo de volta (AR) 
o notificação do lançamento - art. 341. 

Cosa em Que a arrecadação do impôsto 
poderá ser atribuído às AgênCias do De
partamento Nacional de Correios e Te
légrafos - art. 422. 

(V ., também. Registrado Po ..... ) 

CORRETACEM 

(V. Comissões) 

CORRETOR 

Corretagens e comlssoes dos --- se
rão classificadas no cédula O - art. 
49, e. 

Rendimentos pagos o ---. - por pessoa 
jurídica - Sujeitos ao impôsto de fon
te - art. 121, a. 

As comissões pagos aos --- de imó
veis podem ser deduzidos no cálculo do 
impÔsto sõbre lucro imobilário - art. 
133. c. 

As faltas cometidos pelos ---, pre
judiciais aos interêsses do Fazendo Na
cional, serão comunicados ao Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis 
art. 139. 

Recebimento de rendimentos pagos con
tra cupóes de títulos 00 portador pelos 

• etc., que tenham títulos em 
custódia, depósito ou penhor - art. 
302, b. 

As investigações necessárias para apu
rar as condições de venda dos títulos 
serão feitas junto aos ---, através 
do exame de suas notas e livros, por 
agentes fiscais. designados por autori
dade competente - art. 360 . 

As Câmaras Sindicais de --- são 
obrigados a informar as comii$Ões per
cebidos pelos --- - art. 388. 

Como será feito a restituição do ImpÔsto 
descontado na fonte sôbre rendimentos 
pagos a ---, se a declaração do 
exercício seguinte apresentar resultado 
negativo - arts. 478 e parágrafo único; 
479 e parágrafo •. 
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COTA PARTE DE MULTA OU RECEITA 

Rendimento de --- classifico-se no 
cédula C. O impôsto descontado no fon
te compensa-se com o devida no decla
raçõo, sem direito à restituição do ex
cesso eventualmente apurada - arfa. 
47, c; 97, § 1.°; 126. 

COTAÇAO DE T(TULOS 

- Publicação pelos Câmaras Sindicais de 
Corretores, etc. - art. 387 e pará
• rafo único. 

COTAS 

- Como será fixado o --- anual de 
amortização - art. 188, §§ 1.° e 2.°. 

- As emprêsas domiciliados no exterior 
poderão deduzir as --- de deprecia
ção, amortização ou exaustão dos bens 
situados no poís - art. 202, a. 

As --- destinadas a fundos de re
serva que serão adicionadas 00 lucro 
real - art. 243, e. 

Pagamento do impôsto em --- men
sais - art. 343, § 2.°. 

Prazo poro pagamento das --- do 
impôsto - art. 344. 

As --- poderão ser pogas antecipo
damente - art. 344, parágrafo único. 

De depreciação - V. Depreciação. 

De exaustão - V. ExaustõO. 

(V ., também, Amortização) 

COTAS DE CAPITAL 

- Resultantes do aumento de capital nos 
têrmos dos arts. 268 e 286. O valor 
dos ações ou --- não se inclui en
tre os rendimentos referidos no art. 125, 
"d'u _ art. 125, § 1.0. 
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O impôsto de fonte incidente sôbre ren
dimentos atribuídos o ---, no en
cerramento do exercício, deverá ser re
colhido dentro de 120 dias, cor.tados 
do dota do balanço - art. 127 e pa
rágrafo único. 

limitação do prejuízo com o deságio na 
alienação das --- - art. 192. 

Exigências pora admitir-se, como dedu
ção, prejuízo com deságio superior a 
10 % no alienação de --- - art. 
192, a e li. 

Comunicação à reportiçl5o do lmp6sto 
de Rendo do vendo de --- com de
ságio superior o 10% - demonstração 
da prejuízo - art. 192, li. 

- Os juros sôbre os ---, atribuldos 
aos sócios das firmas e sociedades, se
rão adicionados 00 lucro real, pora tri
butação - art. 243, d . 

As --- distribuídos em decorrência 
de aumento de capital das pessoas jurí
dicas com o aproveitamento dos acrésci
mos do valor do ativo imobilizada etc., 
não sofrerão nova tributação - art. 279 
e parágrafo único. 

O valor das ---, distribuídos em de
corrência de aumentos de capital fei
tos com aproveitamento de reservas, não 
sofrerá qualquer incidência proporcio
nai, progressiva Ou na fonte. Se as 
--- forem distribuídas a pessoas 
jurídicos, a capitalização do seu va. 
lor, quando distribuída, gozará do mes
mo isenção - art. 287, §§ 1.° e 2.0. 

Não estão sujeitas ao desconto do im
pôsto na fonte as --- que resulta
rem de aumentos de capital realizados 
nos têrmos dos arts. 268 e 286 - art. 
307, § 1.°. 

COTAS DE PARTICIPAÇAO 

Poderão ser abatidos da renda bruta 
15% das importâncias efetivamente 
aplicadas na aquisição de --- de 
fundos em condomínio, ou ações de so
ciedades de investimento - art. 92, f. 

CRtDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 

- Provisão para --- Importância de
dutível - arts. 165; 166 e parágrafos. 

CREDOR 

.- A restituição do impôsto pago a maior 
poderá ser feita a requerimento do 
--- ou ex officio - art. 478. 



CRIAÇÃO DE ANIMAIS 

- Rendimento classificado na cédula G -
art. 54, c. 

(V., também, Campos ele Invernoda) 

CRIADOR 

Apuraçõo do rendimento líquido da ex
ploraçõo agrícola ou pastoril. Caso de 
transformação de produtos agrícolas e 
pecuários feita pelo próprio agricultor ou 
--- - art. 71. 

(V., também, Agricultor ou Criadar) 

CRIANÇA POBRE 

(V. Menor) 

CRIME DE SONECAÇÃO FISCAL 

Definição dos atos que constituem crime 
de sonegação fiscal, penas e multas a 
êles aplicáveis - 8rt. 455, seus itens 
e porágrafos. 

Quando se extingue a sua punibilidade 
- art. 456. 

A quem cobe a responsabilidode - art. 
456. 

A quem cabe a responsabilidade pelo 
---, quando se tratar de pessoa ju

rídico - art. 457. 

Como devem proceder as autoridades 
administrativos no casa de --- de 
que tenham conhecimento. Peno de res
ponsobilidade - art. 458. 

Quais os atos que constituem --
- art. 459. 

Não será punida como --- a sone
goção fiscal anterior a 17/9/1965 -
art. 460. 

CRIMINOSO PRIMÁRIO 

Quando o sonegação fiscal fôr praticado 
por --- o peno será reduzido o 10 
vêzes o volor do tributo - art. 455. 
§ 2.°. 

CROMO 

(V. Favores Fiscais) 

CULTURA DO SOLO 

Rendimentos provenientes do --
classificação na cédula G - art. 54, b. 

CULTURA PERMANENTE 

Dedução do seu valor paro determinação 
da rendo tributável do exploração agrí
cola ou pastoril e das indústrias extra
tivas vegetal e animal - art. 71, § 4.°. 

Para efeito de apuração do rendimento 
líquido da exploração agrícola ou pas
toril, considera-se valor da propriedade 
o representado pelos terras explorados. 
pastogens, --- etc. - art. 73, 
§ 1.°. 

CUPÕES DE TíTULOS AO PORTADOR 

- Quando os rendimentos forem pagos 
contra --- deve ser exigido decla
ração de propriedade - art. 302, b. 

CURADOR 

(V. Tutor) 

CUSTAS 

- Emolumentos e --- dos serventuá
rios do Justiça - caso em que serão 
classificados no cédula D - art. 49, d. 

CUSTO 

Formação do lucro operacional - art. 
156. 

Os --- dos bens adquiridos ou dos 
melhorias reolizadas, cuja vida útil ul
trapasse o período de um exercício, de· 
verá ser copitalizado poro ser depJ'e
ciado ou amortizado, salvo disposições 
especiais - art. 159, por6grafo único. 

Conceituoção - ~rt. 161. 

São --- os despesas e os encargos 
relativos à oquisição, produção e ven
da dos bens e serviços objeto dos tran
seções de conta própria, tais como OS 

'mpostos, taxas e contribuições fiscais 
..lu parafiscais, exceto o impôsto de ren
da - art. 161, d. 
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Aplicam-se aos --- e despesas ope
racionais as disposições sôbre dedutibi
lidade de rendimentos pogos o terceiros 
- art. 163. 

Não serão dedutíveis como 
art. 163, parágrafo único. 

SOmente serão dedutíveis como 
ou despesas os impostos, taxas e contri
buições etc. - art. 164. 

- Não será dedutível como --- ou 
~espesa o impôsto de rendo pago pela 
emprêsa, qualquer que seja o modali
'dade de incidência - art. 164, § 1.0. 

Contribuições 
acrescidas 00 

§ 1.°. 

de melhoria 
art. 

serão 
164, 

Poderão ser registradas como --- ou 
despesas operacionais os importânckls 
necessárias à formação de provisões -
arts. 165; 167; 169. 

- Serão admitidos como --- os des
pesas com reparos e conservação etc 
art. 170. 

- Não serão admitidas como --- ou 
despesas operacionais as importâncias 
creditadas etc. - art. 171. 

Serão registráveis como complemento do 
--- de oquisição dos bens ou direi
tos os perdas de câmbio, em relação à 
taxa de conversão adotado no último cor_ 
reção monetária dos valâres do bolallÇfO, 
efetivamente verificadas no decurso do 
ano-base - art. 172 . 

Poderá ser computada como --- ou 
encargo, em cada exercício, a impor
Emcia correspondente à diminuição do 
valor dos bens do ativo resultante do 
desgaste pelo uso, etc. - art. 186. 

Poderá ser computado como --- ou 
encargo, em cada exercício, o importân
cia correspondente à recuperação do ca
pital aplicada no aqulslçao de direitos, 
etc. - art. 188, a o 4. 

Amortização - art. 188, §§ 1.0 o 4.°. 

Amortizações - admitidas - art. 188, 
§ 5.°. 
Amortizacões 
188, § 6:°. 

não admitidos - .rt. 

Pcderá ser computada como --- ou 
encargo, em cada exercício, o importéln
cio correspondente à diminuição do valor 
de recursos minerais e florestais, resul
tonte de suo exploração - a..... 189, 
§l.o,aeb. 

SOmente poderão ser deduzidos, por de
pendênçias de emprêsas domiciliados no 
exterior e autorizados o funcionar no 
país, os --- ou despesas realizados 
no território nacional - art. 202. 

- Reajustamentos de preços ou despesas 
adicionais após o faturamento original 
das mercadorias enviadas às suas de
pendências no poís, por emprêsas com 
sede no estrongeiro, não são dedutíveis 
como --- - a..... 202, 1tarágrafo 
único. 

Poderão ser computadas no dos 
imóveis as despesas efetivamente pagas 
e os contratados, nos casos de constru
ções - art. 203, § 1.°. 

Serão computados no --- dos lotes 
vendidos etc. as despesas correspon
dentes às obras etc. - art. 203, § 2.°. 

Emprêsas que tenham por objeto a ex
ploração agrícola e postoril poderão in
cluir como --- ou despesas opera
cionais, etc. - art. 204, a a h. 

- Películas cinematográficas estrangeiras 
- art. 205, b e c. 

As importélncias correspondentes à Taxo 
de Renovação do Marinho Mercante se
rão registrados como depreciação rodi
cionol dos navios a Que corresponderem, 
sem prejuizo do inclusão da depreciação 
calculada nos têrmos do art 186, como 
--- ou despesa operacional - a ..... 
207, § 1.°. 

Para fins de apuração do lucro real das 
fi rmas ou sociedades etc., os respecti
vos --- e despesas, operacionais ou 
eventuais, deverão ser determinados em 
consonôncia com as diferentes receitas 
obtidos - ort. 215 e § 3.°. 

CUSTO DE FLORESTAS 

- Não será considerado poro efeito do 
tributação previsto no art. 254 (ex
cesso de reservas em relação ao capital) 
o fundo de reserva constituído com a 



variação monetário do --- explora
dos pelos emprêsos. mantido obrigatà
riamente em conto do passivo não exi
gível - ort. 254, § 1.0, g. 

Pode ser corrigido monetàriamente, ob
servandc-se regras especl ficas - ort. 
284, porágrafo único. 

CUSTO DO IMÓVEL 

o valor do --- está sujeito à com
provação - ort. 134. 

O que constitui o --- poro o ven
dedor quando adquirido por doação, he
rança ou legado - ort. 135. 

Do faculdade de o pessoa físico vende
dora efetuar o correção monetório do 
custo de aquisição do imóvel - art. 
142, §§ 1.° e 2.° a e d. 

CUSTO OPERACIONAL 

(V. Custo) 

CUSTÓDIA 

(V. Títulos em Custódia, Penhor ou 
Depórito) 
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DAÇÃO EM PACAMENTO 

Não serão computados 05 .moveis havi
dos por ---, poro 05 efeitos do dis
posto na alínea "a" do § 2.° do art. 
16. - art. 16, § 3.°, o. 

Transferência de im6veis a título one
roso - tributação - como lucro de 
pessoa jurídica dos rendimentosi aufe

ridos pela emprêsa individual - excluí
dos os imóveis recebidos por --- -
art. 16, § 6.°, o. 

DEBINTURES 

o reajustamento monetário do valor no
minal das --- emitidas nos têrmos 
do art. 26, da Lei n.o 4. 72a/ 65 não 
entrará no cômputo do rendimento -
art. 36, r. 

A partir do ex. de 1968, o deságio con
cedido na venda, revenda ou colocação 
no mercado, por pessoa jurídica a pes
soa física, de --- será classificado 
na cédula B - art. 42, e. 

Primeiro desógio obtido a partir de 
16.7.65, na venda ou colocação no 
mercado de ---. Caso em que será 
classificado na cédula B, nos exercícios 
financeiros de 1966 e 1967 - art. 
42, § 1.0. 

- Primeiro deságio, O partir de 16.7.65. 
Nos cosos em que o prazo entre a aqui
sição e o vencimento das --- ex
cedo de 12 meses, considero-se perce
bido o rendimento no ano do liqUidação 
do título - art. 42, § 2.°. 

Não será equiparodo o juros, paro efeito 
de tributação, nos exercícios de 1965, 
1966 e 1967, o desógio concedido por 
pessoa jurldica no vendo ou colocoção 
no mercado de ---, o qual sofrerá 
apenos desconto no fonte, ressalvado o 
disposto nos § § 1.° e 2.° do ort. 42 
- art. 43. 

Dedução, na cédulo B, da importância 
correspondente à correção monetário do 
capital oplicado em ---. Quando 
é permitida - art. 63, b. 

- Como serão comprovodos a data e o 
valor de oquisição das --- a que se 
refere o art. 63, "b" - art. 63, porá
grafo único. 

Juros de --- de portador identifi
cado, e juros e prêmios de títulos da 
dívido público - dedução de impostos 
descontados na fonte do que fôr opu
rodo na decloroção de rendimentos da 
emprêso beneficiada - art. 213, § 2.°. 

O deságio ouferido pelos firmas ou so
ciedades em operações de compra e 
venda de ---, oté 31 de dezembro 
de 1966, fica sujeito tão-sàmente ao 
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impôsto de 15 %. no fonte. Exclui-se 
do lucro real nos exercícios de 1965, 
1966 e 1967 - olt. 214. 

A partir do exercício de 1968, os lu
crOs obtidos pelos pessoas jurídicos em 
transações com --- integrarão o 
lucro real sem compensoçóo de qualquer 
impôsto retido no fonte - alt. 214, 
§ 1.°. 

Quando 5et'Ó abatido, do lucro real Q 

correção monetário do capital aplicado 
em --- - art. 214, § 2.0, a e b. 

No coso de ---, quando o prazo 
entre o suo aquisição e respectivo ven
cimento fôr superiOr o 12 meses, consi
dero-se percebido o rendimento decor
rente do correção monetário no ano fie 
suo liquidação - alt. 214, § 3.°. 

Não está sujeito 00 impôsto no fonte o 
reajustamento monetário do valor 1'1'0-

minaI dos --- emitidos nos têrmos 
do art. 26 do Lei 4.728/65 - art. 
293, g. 

Toxa do impêsto descontado no fonte 
sôbre os juros de ---, provenientes 
de empréstimos contraídos dentro ou 
foro do país por sociedades que operem 
no território nacionol - art. 301, 2.°, d. 

A taxo do impôsto sôbre juros de --
incide sôbre o rendimento bruto - art. 
301, § 4.° 

Está sujeito 00 desconto do impôsto na 
fonte o deságio em relação ao valor no
minal de emissão, ou ao valor de aqui_ 
sição, concedido na venda ou colocação 
no mercado, por pessoa jurídica, de 
--- - art. 305. 

Nenhuma pessoa jurídica poderá vender 
ou colocar no mercado ---, com de
sógio, sem identificar o beneficiário. na 
formo do art. 302, salvo quando êle 
optar pelo desconto do impôsto sôbre o 
referido desógio à razão do taxa maior 
art. 305, § 2.°. Taxo adicional - ex. o 
1966 - art. 305, § 4.°. 

A partir do exercício de 1967, o desó
gio concedido no venda ou colocação 
no mercado, por pessoa jurídica à pes
soa física, de --- esro sujeito 00 

desconto do imp6sto no fonte - taxo 
art. 306. 

Obrigações, em relação ao desógio, do 
primeira pessoa jurídico Que vender ou 
revender --- a pessoa física, o par_ 
tir do exercício de 1967 - art. 306, 
§ 1.0, a, I a IV. 

Novo incidência de impôsto no fonte, 
nos desógios concedidos nos --- que 
circularem entre pessoas jurídiCas e fí
sicas, o partir do exercício de 1967 e 
como será calculado - art. 306, § 
1.° ••. 

A quem compete a retenção do impôsto 
o que está sujeito o desógio em rela
ção ao valor nominal de emissão, ou ao 
valor de aquisição, concedida no ven
da ou colocação no mercado, par pes
soa jurídica, de --- - art. 309, 
§ 2.°. 

Prazo para recolhimento do impôsto de
vido sôbre juros de --- de porta
dor não identificado - art. 310, § 5.0. 

Se a fonte deixar de preencher a decla
ração de propriedade das --- ou o 
fizer com irregularidade que impossibi
lite a identificação do beneficiário do 
rendimento, responderá pelo impêsto 
como se não tivesse havido identifica
çõo - art. 313. 

o reajustamento monetário do valor no. 
minai das --- emitidas nos têrmos 
do art. 26 da Lei 4.72S/65 não cons. 
titui rendimento tributável para efeitos 
do impêsto de rendo - art. 500, d. 

DEBIlNTURES NOMINATIVAS ENDOSSÁVEIS 

- Juros fixos ou variáveis, onuidldes e 
quaisquer bonificações de --- emi
tidas por pessoas jurídicos de direito 
privado, nacionais ou estrangeirps, ou 
por pessoas jurídicas estrangeiras de 
direita público. Classificaçõo, na cédula 
S, como juros - art. 41, a. 

DEBINTURES AO PORTADOR - IDENTI. 
FICADO 

Juros fixos ou vanaveis, anuidades e 
quaisquer bonificações de --- emiti
das por pessoas jurídicas de direito pri
vado, nacionais ou estrangeiros, ou por 
pessoas jurídicas estrangeiras de direito 
público. Classificação, no cédula S, co_ 
mo juros - art. 41, b. 



DÉBITO 

Quem responderá solidàriamente pelo to
talidade do --- no falto de paga
mento pelo inventariante do espólio 
art. 10. 

A variação do valor dos depósitos em 
dinheiro, destinados o garantir os --
fiscais, resultantes de correção mone
tário, não entrarão no cômputo do ren
dimento bruto - art. 36. ti. 

Responsobilidade solidário do --
fiscal - extinção de pessoa jurídico -
art. 220. 

Fiscal de firmo ou SOCiedade anterior _ 
os continuadores e sucessores respondem 
pelo pagamento do --- fiscal -
art. 223. 

Havendo --- em litrgio, o certidão 
poro concessão ou visto em passaporte 
só poder6 ser dado, mediante depósito 
de seu valor - art. 398. 

Os --- de servidores públicos, mi
litares, etc. poderão ser averbados em 
fôlho de pogamento - arts. 398, § 2.0. 
e 436. 

o Juiz solicitará informações sôbre o 
existência de --- em nome do ele 
cujus - art. 300, § 1.0. 

As Obrigações do Tesouro Nacional te
rão poder liberatório, pelo seu valor 
atualizado, poro pagamento de --
fiscal - art. 413, a. 

Os títulos o que se refere o art. 48, 
do Lei n. o 4.069/62 (Empréstimo PÚ
blico de Emergência), terão poder libe
ratóri'o do --- fiscal - art. 413, b. 

Quitação do --- fiscal mediante re
cibo por processo mecânico - art. 415, 
parágrafo único. 

Nos cosas de cobrança de impôsto e 
multas decorrentes de ação fiscal, pode
rá ser exigido o recolhimento do --_ 
pOr meio de guio próprio - art. 417. 

O direito de cobrar os --- de im
pôsto de rendo prescreve em 5 anos, 
contados do terminação do prazo poro 
pagamento, etc. - art. 424. 

Correção monetário dos 
- art. 428. 

fiscais 

Correção monetário dos 
cobrança seja suspensa 
administrativo ou judicial, 
- art. 428, § 2.°. 

cujo 
por medido 

solvo se etc. 

Como será feito o cálculo do correçõo 
monetário do --- fiscal que resul
tar de decisão de instância superior que 
houver modificado decisão de primeiro 
instância favorável 00 contribuinte -
art. 428, § 5.°. 

O contribuinte que não tiver solvido seus 
--- fiscais ou usado do direito de 
reclamação ou recurso, não poderá des
pachar nos Alfândegas ou Mesas de 
Rendas, etc. - art. 429. 

A proibição de despachar nos Alfânde. 
gas e Mesas de Rendas e de transicionar 
com os repartições federais cesso com 
o provo de depósito do importância re
lativo ao --- em litígio, etc. -
art. 430. 

Pessoas jurídicos em --- não pode
rão distribuir bonificações nem atribuir 
participoção de lucros aos acionistas ou 
sócios - art. 433, o e b. 

Em circunstâncias especiais, poderá ser 
autorizado o pagamento parcelado dos 
--- vencidos, corrigidos monetària
mente, etc. - art. 435. 

Averbação, em fôPha de pogamento, dos 
--- dos funcionários públicos 
ort. 436 e § 1.°. 

Quando 05 --- forem arrecadados 
pelas repartições pogodoras federais -
escrituração dos importâncias como ma
vimento de fundos com as respectivos 
Delegacias Regionais - art. 436, § 2.°. 

Pagamento de Qualquer --- foro do 
prazo. Multo e moro cominados 
art. 442 e 443. 

O não recolhimento dos --- de im
pÕsto retido no fonte, etc. dentro de 90 
dias do término dos prazos legais, in
clui-se entre cs fotos constitutivos do 
crime de apropriação indébito - art. 
461. 

Os --- fiscais em litígio não estão 
sujeitos à correção monetário, quando o 
instância fôr garantido por depósito em 
Obrigações Reajustáveis do Te30uro Na
dono! - art. 479, § 3.°. 
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Pagamento parcelado das --- $Upe

riores ao limite legal, em no móximo 
6 prestações, deve ser requerido à repar
tição arrecadadora local, dentro do pra
zo para cumprimento da decisão de pri
meira instôncia - art. 507. 

Quando houver parcelamento de ---, 
decorrente de processos instaurados por 
infração da regulamento, o não paga
mento de duas prestações sucessivas 
acarreta o vencimento de tôda a dívida, 
providenciando-se a cobrança executiva 
- art. 507, parcígrafo único. 

D~BITO FISCAL 

(V. Débito) 

D~BITO EM SUSPENSO 

(V. Débito) 

DECADINCIA 

o direito de proceder ao lançamento do 
impôsto de renda decai no prazo de 5 
an;::s etc. - art. 423. 

A faculdade de proceder a nôvo lança
mento oua lançamento suplementar, etc. 
decai no prazo de 5 anos, contado do 
notificação do lançamento primitivo -
art. 423, parcígrafa único. 

(V., também, prazo - Decaclência e 
Prescrição) 

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 

Cédula C - rendimento - art. 47, c. 

Fundo de Indenizações Trabalhistas -
não computado o --- - art. 168, 
§ 1.0. 

Para cálcuf.o do limite de gratificação de 
empregados exclui-se o --- - art. 
art. 180. 

DECI,ARAÇÃO DE BENS 

As repartições do Impôsto de Rendo ins
tituirão serviço especial de Registra das 
Pessoas Físicas sujeitas à apresentação 
de --- e de rendimentos - art. 14. 

Serõo classificados na cédula H os 
acréscimos verificados no patrimônio do 
pessoa física à vista da --- ressai-

vado o disposto no a.rt. I 06 - ort. 
55, c. 

Casa em que não será classificado co
mo rendimento do cédula H, o acrés
cimo do patrimônio do pessoa fi SliCII , 
evidenciado através da 
art. 58. 

Como será apurado o rendimento líqt.ú
do da exploração agrícola ou pastoril, 
das indústrias extrativas vegetal e ani~ 
mal e da transformação de produtos 
agrícolas e pecuários, feita pelo agri
cultor ou criador, com matéf'ia prima 
da propriedade explorada, com base no 
---, de acôrdo com o item I do art. 
49 do Estatuto da Terra - art. 71. 

Sua apresentação - art. 100. 

Na apresentação da --- com base 
nos rendimentos percebidOs no próprio 
exercício serão declarados os bens que 
constituirem o patrimônio da pessoa fi
sica no último dia do período - art. 
100, § 1.°. 

Na --- são incluídos os bens i~ 
veis compreendidos no art. 44 do Có
digo Civil, etc. - art. 100, § 2.°. 

Na --- são incluídos, entre os bens 
móveis, os direitos e as ações enumera
das no art. 48 do Código Civil - art. 
100, § 2.°. 

Bens que não serão incluídos n41 --
- art. 100, § 3.°. 

Valor dos bens declarados - art. 101. 

Valor dos bens móveis tranderidOs me
diante doação ou adquiridos até 1/1/63 
- art. 101, § 1.°. 

Valor dos bens existentes no estran
geiro-art. 101, § 2.°. 

Outros bens que devem figurar na 
--- - art. 101, § 3.°. 

Na --- deverão ser consignados os 
ônus reais e obrigações da pessoa física 
e seus dependentes. Finalidade - allt. 
101. § 4.°. 

Reajustamento do valor dos imóveis ru
rais nas --- a partir do exercício de 
1965 - art. 102 e parcígrafo único. 

Alterações na ---. Quando podem 
ser exigidos esclarecimentos - art. 103. 



- Admitida, até 30/4/1966. a retifica
çã:> das apresentadas em 
1963. 1964 e 1965, sem qualquer exi
gência de impôsto ou multa - inclu
são e correção de valôres, bens e depó
sitos; como seria feita a retificação -
art. 104. a e b e § 1.°. 

Permitida em 1966, excepcionalmente, 
a apresentação da --- pela pessoa 
física não obrigada a declaração de ren_ 
dimentos - art. 104, § 2.°. 

Com base na --- retificada em 
1 966. não será permitido, em relação aOli 
exercícios de 1963 a 1966, instaurar 
processos de lançamento ex oHicio, co
brar impôsto de renda. exigir comprova
ção da origem de bens, aplicar quaisquer 
penalidades - art. 104, § 3.°, o a cI. 

Quando a retificação da --- no 
exercício de 1966 referir-se a valôres. 
bens ou depósitos mantidos no estran
geiro, os benefícios da retificação sem 
ônus, subordina a obrigação de o 
contribuinte trazer poro o Brasil, até 
31/10/1966, no mlOlmo 70% dos 
bens, que tenham sido anterjoormente 
transferidos para o exterior - ort. 104. 
§§ 4.° e 5.°. 

Nos inventários feitos em virtude de dis_ 
solução da sociedade conjugal ou causa 
mortis será obrigatoriamente conferido 
com os elementos do cadastro do im
pôsto de renda - art. 105. 

Caso em que o acréscimo do patrimô
nio da pessoa físico será classificado 
como rendimento da cédula H - art. 
106. Exceção - ort. 106, in fine. 

Obrigação da apresentação anual da 
---, juntamente com a declaração 
de rendimentos - art. 314, porágrafo 
único. 

A --- é parte integrante da decla
ração de rendimentos da pessoa física -
art. 314, parágrafo único. 

A fórmula de --- obedecerá a mo
dêlo aprovado pelo Diretor do Impôsto 
de Renda e será assinada pelo contri
buinte ou por seu representante - art. 
326. 

DECLARAÇÃO FALSA 

Prestar --- ou omitir, total ou por
cionalmente, informação que deva ser 

prestada, com a intenção de eXimir-se 
do pagamento de tributos, taxas e quais_ 
quer adicionais devidos por lei, consti
tui crime de sonegação fiscal - olt. 
455, I. 

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE n
TU LOS AO PORTADOR 

As pessoas jurídicas só poderão pagar 
dividendos, interêss,es, valor .de ações 
novas. jtlros de debêntures, deságio, etc. 
mediante a apresentação de --- _ 
art. 302, a. 

Apresentação da --- quando os 
rendimentos forem pagos contra cupões 
de títulos ao portador - ort. 302, b. 

As --- servirão como prova wbsi
diária da propriedade do título - ort. 
302, § 1.°. 

Se a fonte não preencher o formulário 
de --- ou O fizer de maneira que 
não se possa identificar o beneficiário, 
responderá pelo impôsto como se não 
tivesse havido identificação. - ort. 313. 

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS - PES
SOA FISICA 

Na constôncia da sociedade conjugal, c.s 
cônjuges deverão fazer --- conjun
ta, inclusive das pensões etc. - alt. 3.°. 

Em separado. Faculdade de fazer, quan
do o regime fôr o da separação de bens 
- art. 3.°, § 1.°. 

Em separado. Faculdade de fazer, OOS 
rendimentos do trabolho, etc. -- art. 
3.°, § 2.°. 

Cabe ao cabeça do casal o direito ao 
abatimento concernente aos filhos CO-l 

muns, quando fizer declaração em se
parado - art. 3.°, § 3.°. 

Ao cônjuge, que não o cabeça do casal, 
que fizer declaração em separado, cabe 
o direito ao abotimento dos seus depen
dentes e a dedução das despesas ne
cessárias o percepção de rendimentos -
ort. 3.°, § 3.°. 

Do cônjuge sobrevivente - art. 4.° . 

Caso em que se apurar, pela abertura 
da sucessão, que· o de cujus não apre
sentou --- - art. 9.°. 

91 



o contribuinte que transferir residência 
para o exterior apresentará a --. -
com· o requerimento da certidóo negativa 
de débito - art. 11 e parágrafo único. 

Como deverá ser formulada a ---, 
no caso de residente no estrangeiro que 
estiver sujeito ao regime de fonte e 
transferir residência para o Brasil -
art. 12 e §§ 2.° e 3.°. 

Serviço especial de Registro das Pessoas 
Físicas sujeitas a apresentar --- e 
de bens - art. 14. 

- Aquêles que fizerem --- de bens em 
condomínio deverão indicar essa circuns_ 
tância - art. 37. 
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Para fins de --- os rendimentos se
róo classi~icado! em oito cédulas 
art. 38. 

Do titular de firma individual, equipa
rada a pessoa jurídica - sOmente serão 
computados na cédula F os lucr~s que 
lhe tenham sido creditados ou pagos -
art. 51, § 5.°. 

Devem classificar-se na cédula H dos 
--- os lucros apurados na venda de 
até 3 propriedades imobiliárias residen
ciais, quando o contribuinte tiver deixado 
de pagar o impâsto de lucro imobiliá
rÍQ - art. 55, f. 

o proprietário ou usufrutuário de pro
priedade rural explorada, deverá instruir 
suo --- com documento comproba
tório dos valôres tributários, fornecidos 
pelo IBRA - art. 77 e parágrafo único. 

Como se calculará o impâsto progres
sivo quanto ao outro cônjuge, se forem 
apresentados --- em separado -
art . 82, 11, a e b. 

Se o cônjuge não apresentar em sepa
rado ---, no do contribuinte poje
róo ser abatidas os despesas realizadas 
com o instrução de ambas e dos depen
dentes, exceto quando tenham sido c()n
siderados como dedução os juros e 
amortizações de empréstimo tomado 
poro custeio de tais despesas art. 
91 e parágrafo único. 

Casos de compensação nas --- do 
impôsto descontado na fonte - arts. 
97, §§ 1.0 e 2_°; 107, parágrafo único; 
112; 123; 126; 307, § 2.°. 

Reajustamento do valor dos imóveis ru
rais nos --- o partir do exercício 
financeiro de 1965, etc. - art. 102. 

Os impostos descontados no fonte sôbre 
juros pagos o pessoas físicos por pessoas 
jurídicas e sôbre lucros, dividendos, ba
nificações, rendimentos de portes bene
ficiárias ,o valor de ações novos e ou
tros interêsses atribuídos aos titulares de 
ações nominativos, nominativos endos
s6Yeis ou· cotos de capital, são cobra
dos como antecipação do que fôr apu
rado na ---, cabendo o devolução 
do excesso de recolhimento porventura 
verificado - art. 126. 

O contribuinte poderá optar pelo inclu
são em sua ---, dos lucros apurados 
na vendo, em cada ano, de até 3 pro
priedades imobiliários destinados a fins 
residenciais; providências que deverá 
tomar- art. 129, § 6.°. 

- Dispensados de apresentar --- as 
pessoas físicas domiciliadas no país, au
sentes no estrangeiro, a serviço do Noção 
ou por motivo de estudos, sujeitos à ta
xação no fonte e que não tenham per
cebido no ano de base outros rendimen
mentos de qualquer natureza - art. 
152. 

Os domiciliados no poís, ausentes no 
estrangeiro, devem apresentar --- à 
Delegacia do Tesouro Brasileiro no ex
terior, quando perceberem rendimentos 
de cutras fontes, além dos do trabalho, 
já taxados em dólares - art. 152, § 1.°. 

As --- apresentadas à Delegacia do 
Tesouro Brasileiro no exterior, pelos au
sentes no estrangeira, devem ser enca
minhadas à repartição competerrte no 
Brasil, para fins de cantrôle art. 
152, § 1.°. 

Como será computado no --- dos 
ausentes no estrangeiro a rendimento 
de trabalho já taxada em dólares 
art. 152, § 2.°. 

Obrigação da apresentação anual da 
--- -art. 314. 

As pessoas físicas que receberem rendi
mentos de vários fontes farão uma só 
--- - art. 315. 

Serõo discriminados no ---, os ren
dimentos, por fontes pagadoras e, em 



cada cédula, os deduções solicitados 
art. 315, parágrafo único. 

Casos em que é dispensoda o ---, 
solvo exigência do autoridade fiscal 
art. 316, a é h. 

ObI-igotoriedade de apreientoção do 
---, por quem receber, durante .o 
ono-bose, rendimentos de trabalho osso
loriodo de mais de uma fonte, não ten
do sofrido, em qualquer delas, o descon
to do impôsto do art. 107 - a.rt. 
316, parágrafo único. 

Se o fonte não descontar o impôsto sô
bre salários, O reportição poderá exigir 
o pagamento do tributo devido, através 
de --- do beneficiado, no hipótese 
previsto no alínea "o" do art. 316 -
art. 317. 

No coso do exigência de apresentação, 
dentro de vinte dias, do --- do 
assolariodo que não tenho sofrido des
conto do impôsto no fonte, pogará êle 
o tributo apenas com o multa de mora. 
Findo aquêle prazo, seró iniciado pro
cesso de lançamento ex oHieio - art. 
317, parágrafo único. 

Poderó ser estabelecida escal~ para en
trega ou remessa postal, durante o mês 
de abril, das --- das que forem ins_ 
critas no Registro dos Pessoas Físicos -
art. 318. 

Havende escola fixado para o entrego 
dos --- durante e mês de abril, se
rá facultade O antecipação do entrego 
até o último dia útil do mês de março -
art. 318, parágrafo único. 

Como cs demiciliades no país, ausentes 
no estrangeiro a serviço da Noção ou 
que receberem rendimentos através do 
Delegacia do Tesouro Brasileiro no ex
terier eu de qualquer autarquia ou so· 
dedade de economia mista, deverãe 
apresentar suas --- - art. 319. 

Será apresentada em fórmulas de mo
dêlo oprovado pelo Diretor do Impâsto 
de Renda, sendo assinada pelo contri
buinte ou por seu representante - art. 
326. 

As --- poderãe ser remetidos pele 
correio, em carta registrado, não sendo 
permitide o envio de mais de uma de-

cloração em cada sebrecarta - art. 
327. 

No caso de --- remetido pelo Cor
reio. o repartição encaminhorcí o~ con
tribuinte o competente recibo - art. 
327, parágrafo único. 

Quando o entrego do --- se fizer 
pessoalmente, no repartição, esta dorá, 
ao ccntribuinte, no ate, respectivo re
cibo - art. 327, parágrafo úaico. 

As --- deverão ser apresentados à 
repartição situado no lugar do domicílio 
fiscal do contribuinte - art. 329. 

Prorrcgoção de prazo poro entrego do 
--- - art. 329, parágrafo único. 

Repartições competentes para receber as 
--- - art. 330, a e h. 

Vencides .os prazos marcados para a en
trega da declaração, esta sàmente se
rá recebido se o contribuinte não 'hou
ver sido notificado do início do proce
dimento ex oHieio - art. 331. 

É vedado 00 centribuinte, depOis de no
tificado do lançamento do impôsto ou 
do início do lançamento ex oHicio, pE!4llir 
o retificação do ---' poro incluir 
OU majorar deduções - art. 332. 

O impôsto devido em conseqüência de 
retificaçãe do --- feito com (, pe
dido de assistência técnica da repartição 
lançadora, anterior o qualquer notWcc. 
çãe de procedimento fiscal, será cebra
do apenas com a multo de moro 
art. 333, § 1.0. 

As --- estão sujeitos li revlsao pe
las repartições lançadoras - art. 334. 

Revisão definitiva das ---o Cema 
se procede - art. 334 e parágrafos. 

Revisãe sumário dos --- - art. 
334, § 1.°. 

Ne ate da entrega da --- poderó 
ser feito o notificação do lançamente 
do impâste - art. 341. 

Terminado o praze paro a entrego da 
---, em cada exerci cio, começaró 
no mês seguinte, o arrecadação de im
pôsto - art. 343. 

- Quando e impôsto devida à visto do 
--- deve ser pago de uma só vez 
- art. 343, § 1.°, a e h. 



- Quando e como pode ser porcelado o 
impôsto devido em face do --- -
art. 343, § 2.°. 

Se g --- fôr apresentado mais de 
10 dias depois do prazo marcado para 
a sua entrega, o impãsto dela decorrente 
será pogo de uma s6 vez, sem prejuízo 
dos penalidades fiscais - art. 346, 
§ 2.0. 

o pogamento do impôsto no ato do en
trega do --- será efetuado em suo 
totalidade - art. 349. 

Quando e como será concedido descon
to para pagamento do impâsto no ato 
do entrega da --- - art. 350, 
alíneas e parágrafo único. 

As informações sôbre rendimentos pogos 
ou creditados devem ser apresentadas, 
de preferência, juntamente com o 
--- - art. 364, § 1.°. 

Funcionários e militares ativos e inati
vos, que recebam, mensalmente, quantia 
superior a previsto em lei, estão obriaa
dos o exibir, depois de 30 de abril, o 
recibo de entrega de ---, a fim de 
que as repartições, autarquias e sacie
dades de economia mista paguem os seus 
vencimentos - art. 372. 

A --- deve ser instruído com os 
documentos comprovantes dos rendi
mentos de trabalho assalariado art. 
377, par6grafo único. 

A falto de apresentação de --- de
terminará lançamento ex officio - art. 
407, a. 

Multas impostas por infração às dispo
sições referentes a --- - art. 444, 
alíneas e par6grafos. 

Não poderão sair das repartições do Im
pôsto de Rendo. Exceções - art. 512. 

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS 
SOA JURfDICA 

PES-
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Junto com a --- deverá ser apre
sentado relação das guias de recolhi
mento do impôsto sôbre rendimentos de 
trabalho assalariado - art. 120. 

Apresentação imediata de --- com
preendendo os resultados do período em 
que exercerem suas atividades - pes-

soas jurídicos que iniciarem tronsações 
e se extinguirem no mesmo ano - art. 
217. § 1.°. 

Firmo ou sociedade que nõo houver rea_ 
lizado balanço até 31 de dezembro, por 
não estar obrigado o fazê-lo (disposi
ções contratuais ou estatutários) - ini
cio de negóciO - poderá eximir-se do 
exigência, desde que requeiro, etc. 
art. 217, § 2.°. 

Documentos necessarlos à instrução do 
--- - art. 231, alíneas e porá
grafo único. 

Obrigatoriedade de indicação do número 
e dota do registro do Diário no Regis
tro do Comércio competente, ossim co
mo o número do página do mesmo li
vro etc., nos documentos que instrui
rem os --- - art. 233 e parágrafo 
único. 

No caso de opção pela tributação com 
base no lucro presumido a --- de
veró ser instruído com discriminação da 
receita mensal e' demonstrativo com os 
importâncias dos principais despesas, et:. 
- art. 234. 

Instrução do --- no caso de agente 
ou representante com domicílio foro do 
país - art. 235. 

Instrução de --- nos casos de mu
dança da dato de encerramento de ba
lanço e alteração do período do exer
cício social - art. 236. 

As pessoas jurídicos que abaterem o i~ 
pôsto retido no fonte deverõo instruir 
o --- com uma das vias do do
cumento a que se refere o art. 367 -
art. 237. 

Profissionais que têm condições paro 
assinar os documentos que instruem o 
--- - art. 238. 

Certificado do Conselho Regionol de 
Contabilidade que dever6 ser apresenta
do com a --- - art. 240. 

- Quando haverá dispensa de instruir o 
--- com os documentos de que tra-
tam os arts. 238 e 239 - art. 241. 

As firmas ou sociedades que tenham 
por atividade predominante o explora
ção de empreendimentos industriais ou 
agrícolas com sede no Nordeste deverão 



anexar à quadros demonstra
tivos dos correções monetários realiza
dos - art. 285. 

Prazos poro apresentação de --- -
art. 320, alíneas e parágrafo única. 

prazo poro apresentação de --- ins_ 
truido com balanço encerrado até 30 de 
setembro do ano base - art. 321. 

Prazo paro apresentação da --- ins_ 
truido com balanço encerrado em outu
bro Ou novembro do ano base - art. 
321, parágrafo única. 

No coso de centralização do contabili
dade, será apresentado uma só ---, 
no repartição do local onde estiver o es
tabelecimento centralizodor, cabendo às 
subordinados ou congêneres fazer o ne
cessória comunicação à repartição áe 
suas circunscrições fiscais - art. 322. 

As firmas ou sociedades coligados, bem 
como os controladoras e controlados, de
verão apresentar --- do resultado 
de suas atividades - art. 322, pará
grafo único. 

As' repartições lançadoras poderão esta
belecer escala para entrega da --
conforme instruções do D. I . R., ficando 
vedado, nesse caso, o remessa pelo cor
reio - art. 323. 

A repartição competente poro receber o 
--- dará, no ato da entrega, den
tro do escala, recibo com a notificação 
das cotas para recolhimento do impês
to - art. 323, § 1.°. 

À pessoa jurídica, nos casos do art. 
323, é facultado pedir retificação de sua 
--- até o dia do vencimento da pri
meira cota ou coto única - art. 324. 

A retificação da ---, nos casas do 
art. 323, a requerimento do contribu
inte, não oltera o prazo paro o reco
lhimento dos cotas, anteriormente mar
cado, devendo ser feito por processo su
mário - art. 324, par6grafo único. 

A retificação da --- será feita me
diante apresentação de novo - art. 
324, parágrafo único. 

As sociedades isentos do pagamento do 
impôsto de rendo podem ser dispensa
dos de apresentar --- - art. 325. 

A firmo individual que tenho anual
mente receito bruto inferior 00 limite 
legal fico dispensado de apresentar 
--- - art. 325, parágrafo único. 

Será apresentado em modelos aprovados 
pelo Diretor do Impôsto de Rendo, sen
do assinados pelo contribuinte ou por 
seu representante - art. 326. 

As --- deverão ser apresentados à 
repartição situada no lugar do domicí
lio fiscal dos contribuintes - art. 329. 

Prorrogação de prazo de entrego do 
--- - art. 329, parágrafo único. 

Repartições competentes poro receber os 
--- - art. 330. 

Vencidos os prazos marcados poro o en
trego, o --- só será recebido se o 
contribuinte não houver sido notificado 
do início de procedimento ex officio 
art. 331. 

~ vedado ao contribuinte, depois de no
tificado do lançamento do impôsto ou do 
início do procedimento ex afficio, pedir 
retificação de --- paro incluir ou 
majorar abatimentos ou deduções 
art. 332. 

Ao contribuinte será prestado, no repor_ 
tiçõo' lançadora, assistência técnico poro 
o feitura de sua --- - art. 333. 

O impôsto devido em conseqüência de 
retificação de ---, feito com pedido 
de assistência técnico anteriormente for
mulado, será cobrado apenas com o muI. 
to de moro - art. 333, § 1.°. 

Estão sujeitos à revisão dos repartiçõe~ 
lançadoras - art. 334. 

Como se procedem às revI soes sumário 
e definitivo das --- - art. 334, 
§§1.°a4.0. 

Funcionários do Impôsto de Rendo, em 
serviço de inspeção, poderão fazer o re
visão dos --- - art. 335. 

Terminado o prazo poro entrego do 
---, em cada exercício, começará 
o arrecadação do impôsto, no mês se
guinte - art. 343. 

Quando o impôsto devido em face do 
--- deve ser pago de uma s6 vez 
- art. 343, § 1.°. 
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Quando e como poderá ser pa«:elcdo o 
impôsto devido em face da --- -
art. 343, § 2.°. 

Caso em que cabe a exigência do paga
mento da totalidade ou da primeiro co
ta do impôsto na mesmo mês do en
trego da ---. Prazo a ser obser
vado no coso dessa exigência - art. 
343, § 3.°. 

Quando a pessoa jurídica apresentar 
--- em janeiro ou fevereiro, poderá 
efetuar o pagamento em 10 e 9 presta
ções mensais - art. 343, § 4.°. 

Se a --- for apresentada mais de 
10 dias depois da data marcad::J para 
êsse fim, o impôsto dela decorrente será 
pogo de uma só vez, sem prejuízo dos 
penalidades fiscais - art. 346, § 2.°. 

O pog<lmento do impô5to no ato da en
trego do --- só poderá ser feito no 
suo totalidade - art. 349. 

Nos casos de extinção o pagamento do 
impôsto deverá ser efetuada em sua to
talidade no ato do entrego do ---
- art. 349, parágrafo único, a. 

Quando e como se concede desconto 
para pagamento do impôsto na ato da 
entrega do --- - art. 350, alí
neas e parágrafos. 

- A firma ou sociedade que apresentar 
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--- ou requerer sua retificação, de. 
pois de iniciado ação fiscal, não se exi
mirá por isso das penalidades regula
mentares - art. 357. 

As informaçães sôbre rendimentos pagos 
Cu creditados devem ser apresentac!os, 
de preferência, juntamente com o 
--- - art. 364, § 1.°. 

A --- deve ser instruída com os 
documentos comprovantes dos rendi
mentes recebidos - art. 366, parágrafo 
único. 

No coso de renavação das licenças e de 
registros destinados 00 recolhimento do 
impôsto de vendas e consignoções, em 
Brasília, D. F. e Territórios, os firmas e 
sOCiedades ficam obrigados o exibir o 
recibo de entrego da --- - art. 
374. 

A falto de apresentação de --- de
terminará lançamento ex officio - art. 
407, a. 

Multas aplicadas por infração às dispo
sições referentes a --- - art. 444, 
alíneas e paróg ... tos. 

As --- não poderão sair das repar
tições do Impôsto de Renda. Exceçõe~ 
- art. 512. 

DECLARAÇÃO DA RETENÇÃO DO IMP6$TO 

- A pessoa jurídica que vender ou re
vender o pessoa fí sica debêntures ow 
obrigações 00 portador, letras de câm
bio ou cutros quaisquer títulos de cré
dito, deverá na próprio título fazeJ" G 

---, indicanda O montante do de
ságio sôbre o qual incidiu o tributo 0tI 

fornecer o --- 00 beneficiário do 
desógio, com a identificação da título e 
das dotas de sua negociação e de sew 
vencimento - art. 306, § 1.°, a, lU 
e IV. 

DE CUJUS 

(V. EspéJIo) 

DEDUÇÃO 

As construções e benfeitorias serão ct.
duzidas do valor da imóvel - determi
nação da rendimento líquido do explo
ração agrícola ou pastoril e dos indus
trios extrativos vegetal e animal, etc. 
- art. 71, § 1.°. 

Do valor da gado, etc. Tributação 
cédula C - art. 71, § 4.°. 

- No coso de imóvel rural, explorado por 
arrendatário. Tributação - cédula C 
- art. 71, § 5.°. 

Poderá constituir --- do valol' tri
butável - cédula C, o importância paga 
pelo contribuinte no último exercício, Q 

título de impôsto territorial rural - .n. 
71, § 6.°. 

Ressalvadas os --- no cédula C, não 
serão permitidos outros em relação 00 

rendimento líquido, calculodo no forma 
do ort. 71 - art. 71, § 7.°. 

Não constituem. --- os quantia5 
aplicadas no aquisição de bens de qol
quer natureza, etc. no coso previsto no 
art. 7" - art. 74, § 2.°. 

Especificação das --- admitidos do 
rendimento bruto do trabalho assalaria
do paro determinação da renda liquido 



mensal, a fim de calcular-se o ImpOsto 
devido - art. 108, a e c, I e 11, f, 
I e h. 

De encargos de família poro apuração 
da renda líquida mensol do trabalho 
assalariado - como será calculada -
art. 114. 

Percentagens e --- não comprova
dos no prazo - lucro imobiliário 
glosa etc. - art. 137. 

Opção para as pesscas jurídicas que ex
piarem recursos florestais, entre a 
--- da cota anual de exaustão e a 
do custo de novas aquisições ou plan
tio de árvores destinadas ao cOrte. Co
mo se fará - art. 190. 

Caso em Que se admite a --- dos 
despesas previstas no art. 41 - capi
tais imobiliários sujeitos às taxas de Que 
trata o art. 292 - art. 298. 

Serão avaliados pelo montante das obri
gações extintas, inclusive juros vencidos, 
se houver, os rendimentos recebidos e 
as --- pagas sob a forma de extin
ção de obrigações - art. 499. 

DEDUÇÕES CEDULARES 

o outro cônjuge, nos casos do art. 3.°, 
§§ 1.0 e 2.°, excluído o abatimento 
relanvo aos fiihos comuns (cabeça do 
casa!), tem direito ao abatimento, dos 
seus dependentes e à --- das despe
sas necessórias à percepção dos seus 
rendimentos - art. 3.°, § 3.°. 

Deve ser incluído na cédula 8, nos exer_ 
cícios de 1966 e 1967, o primeiro de
sógio a partir de 16/7/1965. na ven
da ou colocação no mercado de debên
tures, letras de cymbilo ou outros títulos 
de crédito, cujo prazo seja superior a 
12 meses, se a pessca física se identi
ficar, a fim de Que possa ela gozar da 
--- da correção monetório referida 
no art. 63, letra "b" - art. 42, § 1.°. 

Necessórias à percepção dos rendimentos 
- art. 59. 
Permitidas - art. 59, § 1.°. 

Despesas deduzidas numa cédula 
art. 59. § 2.°. 

Tôdas as --- estarão sujeitas à com_ 
provação ou justificação - art. 60. 

As --- exageradas em relação aO 
rendimento bruto declarachõl - art. 60, 
§ 1.°. 

As glosadas por falta de comprovação ou 
justificação - art. 60, § 2.°. 

Somente serão admitidas as --- de 
aluguel, comissões, etc., Quando forem 
indicados os nomes e residências das 
pessoas Que os receberem, bem como as 
importâncias pagas - art. 61. 

Despesas com aluguéis ou royalties, para 
efeito de apuração do rendimento líquido. 

As subordinam-se, no que 
couber, às mesmas condições estabeleci
das no art. 174 - art. 61, § 1.°. 

- Prédio de residência ou outro bem Que 
não produza rendimento - não dedu
tível o aluguel - art. 61, § 2.°. 

- Cédulas A e 8. Serão permitidas as 
---das despesas de comissões e cor-
retagens - arts. 62 e 63, a. 

Correção monetária do capital aplicado 
em debêntures ou obrigações ao porta
dor e letras de câmbio, Quando o prazo 
fôr superior a 12 meses, admite-se como 
--- na cédula 8, devendo a data e 
o valor da aquisição do título ser com
provados - art. 63, b e parágrafo 
único. 

Cédula C. Serão permitidas as seguin
tes ---; contribuição para institutos, 
etc. - art. 64, a; impôsto sindical, 
etc. - art. 64, b; contribuição para 
associações científicas, despesa com 
aquisição de livros, etc. - art. 64, c; 
despesas com aquisição de instrumen
tos etc. - art. 64, d; gastos pessoais 
de passagens, etc. - art. 64, e, des
pesas pessoais de locomoção - art. 64, 
f; diórias e ajudas de custa - art. 64, 
g; representação - despesas, - art. 64, 
h e i; despesas com uniformes, roupas es
peciais, etc. - art. 64, j; diferenças de 
caixa - art. 64, k; encargos de juros 
e amortização de empréstimos contraí
dos pelo assalariado paro pagar a sua 
educação, treinamento ou aperfeiçoa
mento, etc. - art. 64, I; despesas 
com ação judicial - art. 64, m; a 
parte variável dos subsídios, as ajudas 
de custo e a representação, percebidas 
em decorrência do exercício de manda
to de representação popular, federal ou 
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estadual - art. 64, n; em relação às 
pensões civis ou militares, meios soldos, 
etc. - deduções admissíveis - art. 
64, parágrafo único. 

Cédula D. Serão permitidas as ---: 
das despesas relacionadas com atividade 
profissional e necessórias à percepção dI) 
rendimento e à manutenção da fonte 
produtora - art. 65; limite das ---, 
salvo se o contribuinte demonstrar, de 
acôrdo com as disposições dos § § 2.° e 
3.° do art. 95, a exatidão dos rendimen
tcs e das despesas - art. 65, § 1.0; 
quando as cotas-partes de lucros, comis· 
sões, corretagens, honorórios e semelhan_ 
tes podem ser deduzidas - art. 65, § 
2.°; poderão também ser deduzidas as co
tas razoóveis de depreciação de capital 
do primeiro estabelecimento, etc. -
art. 65, § 3.°; quando fôr utilizada, 
para o exercício da atividade, a casa 
alugada de moradia particular, etc. -
art. 65, § 4.°. 

Permitida ao que auferir rendimento da 
prestação de serviços de transporte, etc. 
- art. 66. 

Cédulas E e H. Poderão ser deduzidos 
pelo beneficiório dos aluguéis cu roy
alties: impostos, taxas, etc. - art. 67, a; 
foros e taxas de ocupação nos casos de 
enfiteuse - art. 67, b; juros sôbre 
o saldo do preço pago pela aquisição de 
bens, etc. - art. 67, c; prêmios de 
seguros dos bens, etc. - art. 67, d; 
despesas de conservação do bem c':Jr
póreo - art. 67, e; despesas pagas 
para a cobrança ou recebimento do ren
dimento - art. 67, f; despesas de con
sumo de luz e fôrça, ar condicionado, 
etc. - art. 67, g em se tratando de 
aluguéis, as --- constantes das le
tras "e" e "f'" não poderão exceder, 
respectivamente, de J O % e 5 % do ren
dimento bruto declarado - art. 67, pa
rágrafo úniCG. 

Na cédula H, além das deduções do art. 
67, serão permitidas as relacionadas 
com a atividade profissional e neces' 
sanas à percepção dos rendimentos, etc. 
- arts. 68 e 69. 

A base do imoôsto seró dada oelos ren
dimentos brut~s, --- e abatimentos 
correspondentes 00 ano civil, etc. -
art. 95. 

- As -. --- solicitadas serão discrimi
nadas por cédulas - art. 315, pará
grafo único. 

DEDUÇÕES - LUCRO IMOBILIÁRIO 

Permitidas para apuração dJ lucro na 
venda de propriedade iimobiliória 
art. 133, a, b e c. 

Além das --- poderão ser abatidos, 
pelo vendedor, percentagens - art. 133, 
§ 1.0. 

As --- estão sujeitas à comprova
ção - art. 134. 

Quando serão gl:sadas as 
comprovadas - art. 137. 

não 

Da faculdade de as autoridades do im
pôsto de renda arbitrarem o custo das 
benfeitorias, na falta de comprovação e 
c:mo se processa o arbitramento - art. 
140, a, b, I e 11 e §§ 1.0 e 2.°. 

À oessoa física vendedora é facultado 
efetuar a correcão monetória do custo 
de aquisição do -imóvel, etc., sem o gôzo 
cumulativo do abatimento das percen
tagens previstas no art. J 33, § J.o -
art. 142. 

DELEGACIA DO TESOURO BRASILEIRO NO 
EXTERIOR • 

- Os domiciliados no país, ausentes no 
estrangeiro, a serviço da Nação ou por 
m:tivo de estudos, que receberem ren
dimentos, em moeda e$trangeira, atra
vés da --- sofrerão descontos do 
impêsto na fonte, em dólares - art. 
151. 

Deverão efetuar o recolhimento do im
pôsto que descontarem, global e men
salmente, à ---, as autarqui.as e 
SOciedades de economia mista que pa
garem rendimento a pessoas físicas do
miciliadas no Brasil. ausentes no estran
geiro, a serviço da· nação ou por moti
vo de estudos - art. 151, § 2.°. 

Forma pela qual deverão apresentar suas 
declarações os domiciliados no poís, au
sentes no estrangeiro, a serviço da Na
ção ou p:r motivo de estudos, que re
ceberem rendi mentes através da --
- art. 152 e parágrafo •. 



Se os domiciliados no país, ausentes no 
estrangeiro, perceberem, além dos ren
dimentos do trabalho, outros de qual
quer natureza devem apresentar decla
ração na --- - art. 152, § 1.0. 

DELEGADOS DO IMPOSTO DE RENDA 

Os delegados regionais ou o Diretor do 
Impôsto de Renda podem julgar inidô
neo o profissional Que houver assinado 
balanço ou quaisquer outros documentos 
folsos de contabilidade, sujeitos à apre
ciação do impôsto de rendo - art. 239. 

As multas e' penas disciplinares de que 
troto o Regulamento serão aplicados 
pelo Diretor do D. I . R., pelos --
ou pelos chefes dos inspetorias do im
pôsto de rendo, sem prejuízo dos san
ções dos leis criminais violados - art. 
440. 

~ competência exclusivo dos --- o 
julgamento dos reclamações contra lan
çamento ou contra o exigência de re
colhimento pelos fontes - art. 463. 

Cabe, exclusivamente, 00 chefe do re
partição recorrido o julgamento do ido
neidade dos fiadores apresentados poro 
recurso - art. 467. 

Decisões dos --- favoráveis aos 
contribuintes ou às fontes - Rercurso 
ex oHicio poro o Diretor do DIR, con
forme o valor do importância em lití
gio - art. 469, b e § 3.°. 

- A restituição do impâsto pago indevi
damente será efetuado mediante anula
ção do receitd pelos --- incumbi
dos de promover o cobrança originário, 
os quais, em despacho expresso, reco
nhecerão o di reito creditório contra a 
Fazendo e autorizarão o entrego do im
portância considerado indevido - art. 
479. 

(V. , também: Autoridade; Autoridade 
Fiscal) 

DEMISSÃO 

Coso em que o servidor será possível de 
e responsabilizado criminal-

mente - art. 410. . 

DENTISTA 

Será permitido abater do rendo bruto, 
pagamentos feitos o --- - art. 
83, a. 

Abotimentos do rendo bruto - não per. 
mitidos os relativos o despesas com 
--- quando cobertos por apólices de 
seguro - art. 83, parágrafo único. 

O valor dos serviços dentários não será 
incluído entre os rendimentos sujeitos 
00 desconto no fonte. quando mantidos 
ou pagos pelo empregador em benefí· 
cio dos seus empregados - art. 117, k. 

(V., também, Profissões Liberais) 

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 

São competentes poro receber o impôsto 
os órgãos que integram o --- -
art. 421. 

A quem poderá ser cometido o arreca· 
dação dos rendas federais, onde não 
houver estabelecimentos bancários ou 
órgãos do --- - art. 422. 

A restituição do receito poderá ser feito 
pelos órgãcs competentes do --- ou 
por estabelecimentos bancários autorizo· 
dos o operar com o Tesouro Nacional 
- art. 479, § 2.°. 

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA 

(V. Inscriçõo no Departamento cio Im
pôsto de Renda) 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CORREIOS 
E TEUCRAFOS 

(V. Correio) 

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIE· 
DADE INDUSTRIAL 

O --- deverá fornecer informações 
sôbre os registros de potentes de inven· 
ção e de marcos de indústria ou de co· 
mércio - art. 385. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE RECISTRO 
DE COMI!RCIO 

Deverá enviar, no prazo de 30 dias, cá· 
pio dos documentos registrados referen· 



tes aos c:ontratos, alteraçl5es e dlstratos 
- art. 386. 

Não poderá arquivar distratas ou alte
rações de contratos, etc., sem a pro
va de quitação do impôsto de renda -
art. 401. 

DEPENDENTES 

Cobe ao outro cônjuge, que não o ca
beça do casal, quando fizer declaração 
em separado, o direito 00 abatimento 
correspondente aos seus ---, excluí
dos os filhos comuns do casal - art. 
3.°, § 3.°. 

Abatimentos do rendo bruto - arts. 
82, I e li, a e b, § 1.°, a e b, §§ 2.° 
o 5.°; 83, a e b; 91 e parágrafo único. 

Despesas de hospitalização das ---, 
poderão ser abatidas da renda bruta do 
contribuinte, se não estiverem cobertas 
par apólices de seguro - art. 83, b 
e parágrafo único. 

- Os que são considerados encargos do 
cabeça do casal, para efeito do cálculo 
do desconto do impôsto na fonte
art. 113. 

Quanto poderá ser deduzido da renda 
bruta mensal do assalariada poro cad::! 
--- - art. 114. 

DEPóSITO 

Não se computará como rendimento bru
to o variação que correspcnder à atuali_ 
zaçõo monetário dos --- realizados 
poro garanti0 de instôncia - art. 
36. q. 

Não entrará no cômputo do rendimento 
bruto a variação correspondente 00 rea
justamento monetário do valor dos cer
tificados de --- bancários, emitidos 
nos têrmos do art. 30 da Lei 4728/65 
- art. 36, r. 

Poderá ser efetuado como ---, em 
dinheiro, o recolhimento do impôsto nos 
casos de incorporação de reservas das 
emprêsas de seguro, de capitalização, 
bancos e outros, cujos aumentos de ca
pital dependam de aprovação governa
mental - art. 291. 
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Exlgênc:la do - da Import~nc:la em 
litígio, na coso de pedido de c:ertidão 
negativa poro concessão ou visto em 
passaportes - art. 398. 

Permite-se o ---, em dinheiro, no 
caso dos que transferirem residência paro 
o exterior, no que tange à parte do dé
bito objeto de discussão, para o fim de 
obter certidão negativa - art. 398. 
§ 3.°. 

Atualização monetária do --- quan_ 
do julgado precedente o recurso, recla
mação ou medido judicial - art. 428, 
§ 3.°. 

- Prazo poro devolução. do --_ 
art. 428. § 4.°. 

Quando o --- é convertido em ren
da - art. 430. § 1.°. 

o --- para efeito de recurso na es
fera administrativa valerá oara o fim dEl 
ação judicial - art. 430: § 1.°. 

Para garantia de instôncia, nos casos de 
recurso voluntário para o Primeiro Con
selho de Contribuintes - como pode 
ser feito - art. 466. a. 

Valor dos títulos oferecidos em _ 
-art. 466, §§ 1.0 e 2.°. 

Em Obrigações do Tesouro Nacional _ 
art. 466. § 2.°. 

Se o prCduto da venda dos títulos ofe
recidos em --- nos casos de recur
so voluntário, não cobrir O débito, deverá 
o recorrente pagar a diferença, cons
tante de notificação - art. 466, § 3.° 

- Do cbrigatoriedade do --- prévio, 
nos casos de pedido de reconsideração, 
etc. - art. 470, parágrafo único. 

DEPÓSITO BANCÁRIO 

O reajustamento monetório do valor dos 
certificados de ---, emitidos nos têr_ 
mos do art. 30 da Lei 472'8/65, não 
constitui rendimento tributóvel para 
efeito do impôsta de renda - art. 
500, g. 

DEPóSITO EM DINHEIRO 

Variação po valor dos ---, destina
dos a garantir débitos fiscais. resulton-



tes de correção monetária, realizada de 
acôrdo com o § 3.°, do art. 7.°, da 
Lei n.o 4.357, de 16/7/64 - nôo 
entrará no cômputo do rendimento bru
to cedular - art. 36, q. 

Os juros de --- classificam-se na 
cédula B - art. 41, c. 

Os juros de --- em garantia de con_ 
trotos, obrigações ou exerci cio de pro
fissões, etc. classificam-se na cédula B 
- art. 41, e. 

- As pessoas físicas poderão abater cio 
sua renda bruta 1 5 % das quantias 
aplicadas em --- quando destina
das ao financiamento de habitações po
pulares - art. 92, c. 

Variação do valor dos --- resultan
te da correção monetória feita de acôr
do com o § 3.° do art. 428 - será 
excluída do lucro real, para os efeitos 
de tributação - art. 245, h. 

Os ---, para garantia de instância, 
que não forem devolvidos no prazo pre
visto, ficarão sujeitos a permanente cor
reção monetária, podendo ser utilizados, 
como compensação, no pagamento do 
impêsto - art. 414. 

Não este' c· ;citos à correção mone
tária os débitos, se os contribuintes pro
moverem os --- das importâncias 
questionados - art. 428, § 2.°. 

A importância do --- que tiver de 
ser devolvida, será atualizada monetà
riamente - art. 428, § 3.°. 

As importâncias dos --- deverão, 
dentro de 60 dias contados da data da 
decisão que houver reconhecido a im_ 
procedência parcial ou total da exigên
cia fiscal, ser restituídas aos contribuin
tes - art. 428, § 4.°. 

Não serão proibidos de despachar nas 
Alfândegas, etc., os contribuintes qu~ 
provarem ter iniciado ação judicial con
tra a Fazenda Nacional com --- ou 
em títulos da dívida pública da impor
t6ncia em litígio - art. 430. 

- O --- para efeito de recurso na 
esfera administrativa valerá para o fim 
da ação judicial - art. 430, § 1.°. 

Quando o --- será convertido em 
em renda - art. 430, § ],0. 

DEPóSITO PARA CARANTIA DE INS
TÂNCIA 

(V .: Depósito em Dinheiro; Carantia 
de Instância) 

DEPóSITO A PRAZO FIXO 

Não entrará no cômputo do rendimento 
bruto a variação correspondente ao rea
justamento monetário dos --- a 
prazo não inferior a um ano e não mo
vimentáveis durante todo o período -
art. 36, r. 

Exclui-se da incidência do impêsto o va
riação monetária dos --- não in
feriOr a um ano, nôo movimentáveis du
rante êsse prazo, quando o beneficiário 
fôr residente ou domiciliado no exterior 
- art. 293, g. 

Quando o reajustamento monetário do 
principol dos ---, efetuodos n03 
têrmcs do art. 28 da Lei 4728/65, 
não constitui rendimento tributável pora 
efeito do impôsto de renda - ort. 
500, f. 

DEPóSITOS DE T(TULOS 

(V. Títulos em Custódia. Penhor ou De
pósito) 

DEPRECIAÇÂO 

Permitida, na cédula D, a dedução de 
cotas razoáveis de --- de capital 
do \J'rimeiro estabelecimento, etc. -
art. 65, § 3.°. 

- A cota registrável em cada exercfcj() 
será estimada, etc. - art. 186, § 1.°. 

Bens de!)reciáveis - atualização mone
tária do custo - art. 186, § 1.°. 

Cotas de --- ou amortização, nos 
exercícios de 1965 e 1966, dedutrvei~ 
do lucro operacional - calculados, res
pectivamente, sôbre 50 % e 70 % do va_ 
lor da correção monetária dos bens -
art. 186, § 2.°. 

Taxa anual de --- fixada em fun
ção do prazo etc. - art. 186, § 2.°. 

- O D. I . R. publicará periodicamente o 
prazo de vida útil admissível a partir 
de 1.° de janeiro de ) 965, em condi-
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ções normais ou médios, poro cada es
pécie de bem, etc. - art. 186, § 4.°. 

Prazo de vida útil dos bens, poro fins 
de --- - art. 186, § 5.°. 

Incentivo à implantaçõo, renovaçõo ou 
modernizaçõo de instalações e equipa
mentos - condições de --- acele
rada - art. 186, § 6.°. 

Limite do montante acumulado das co
tas de --- - art. 186, § 7.°. 

Será deduzida pelo contribuinte que su
porto o encargo econômico do desgaste, 
Cu obsolescência, etc. - art. 186, 
§ 8.°. 

Cota de --- é dedutível a partir da 
época em que o bem é instalado etc. -
art. 186, § 9.°. 

Podem ser objeto de --- todas as 
bens físicos sujeitos a desgaste pela us:J, 
etc. inclusive edifícios e construções 
art. 186, § 10. 

Nõo será admitida cota de --- -
art. 186, § 11, a a c. 

Valor não depreciado dos bens sujeitos 
à ---o Sua baixa no ativo imobi
lizado, quando se tornarem imprestáveis 
art. 186, § 12. 

Registro do imobilizado feito por con
junto de instalações ou equipomentes 
- taxas de --- aplicáveis - art. 
186, § 13. 

Cota de exaustão. Inadmissível o 
dos bens, etc. - art. 186, 

§ 14. 

Bens aplicados exclusivamente na explo
raçõo de minas, jazidas e florestas, etc. 
- cota de --- - art. 186, § lS. 

Valor de aquisição. Bens integrantes do 
ativo imobilizado para efeito do cálculo 
da cota de --- - art. 187. 

Cotas anuais de --- de máquinas 
e equipamentos agrícolas com base na 
metade do prazo de vida útil dêsses 
bens - as emprêsas agrícolas poderõo 
co Icular - art. 204, § 2.°. 

Mapa analítico da ---, amortizaçã:> 
e exaustõo dos bens do ativo imobilizado 

Documento que deverá acompanhar 
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o declaração de rendimentos - art. 
231. h. 

Como devem proceder as firmas ou so
ciedades (1ue tenham por atividade pre
dominante' empreendimentos industriais 
Cu agrícolas na área de atuação da 
SUDENE, relativamente às cotas de 
--- e amortizoçõo, quando realizem 
a correção monetária do ativo imobiliza
do - art. 281. 

O valor das acões novas e os interêsses 
além dos dividendos atribuídos aos ti
tulares de ações ao portador, ncs casos 
de valorizaçõo do ativo ou utilizaçõo de 
quaisquer fundos, inclusive os de --
estão sujeitos ao desconto do impôsto 
na fonte. Excluem-se os cases previstos 
nos artigos 268 e 286 - art. 301, 
2.°, b e § 2.°. 

(V., também, Depreciaçãa de Navias) 

DEPRECIAÇÃO DE NAVIOS 

As importôncias correspondentes à Taxo 
de Renovaçõo da Marinha Mercante se
rão registradas como depreciaçõo adicio_ 
nai dos navios, o que oorre6ponderem, 
sem prejuizo da inclusõo da --- cal
culada nos têrmos do art. J 86, como 
custo ou despesa operaCÍ'cnal - art. 207, 
§ 1.°. 

CEPUTADOS 

Será permitida na cédula C, dedução da 
parte variável dos subsídios, as ajudas de 
custo e o representação, percebidos em 
decorrência de mandato de represent:l
çõo popular federal ou estadual - art. 
64, n. 

A renda líquida mensal seró determi
nada pela diferença entre c. rendimen_ 
to bruto da trabalho assalariado e, além 
de outras, a deduçõo da parte variável 
dos subsídies, os ajudas de custo e a re
presentação, percebidas em decorrência 
do exercício de mandato de represen
sentaçõo papulor, ~ederal ou estadual 
- art. 108, h. 

DESACATO 

Quando deve ser lavrado auto de --
pelo funcienário ofendido - art. 362. 

No coso de --- o funcionário po
derá solicitar auxílio das autoridades 
policiais - art. 362, parágrafa única. 



DESÁCIO 

A partir de 1968, inclusive, o --
concedido na venda, revenda ou colo
cação no mercado, por pessoa jurídica 
a pessoa fí sica, de debêntures, letras 
de câmbio e outrCs títulos de crédito, 
ao portador ou nominativos, será clas
sificado como rendimento da cédula B 
- art. 42, e. 

Em 1966 e 1967, o primeiro ---, 
cbtido a partir de 16/7/1965 em tí
tulos de crédito de prazo superior a 12 
meses, deve classificar-se na céduta B, 
quando a pessoa física beneficiária optar 
pela sua identificação, o fim de gozar 
do favor da dedução da correção mo
netária do papel, quondo liquidar-se -
art. 42, § 1.0. 

Quando se considera percebido o --
de título com prazo superior a 12 me· 
ses - art. 42, § 2.°. 

Não se equipara a juros, para efeito de 
tributação, o --- concedido, por 
pessoa jUr! dica, nos exercícios de 1965, 
1966 e 1967 - art. 43. 

Nos exercícios de 1966 e 1967 não se 
computarão na cédula B os --- das 
letras (imobiliárias adquiridas voluntà
riamente, dispensada, nesse período, o 
identificação do beneficiário - art. 44. 

Limitação da dedução do prejuízo com 
o ---, na alienação de ações, títu
los ou cotas de capital - art. 192. 

Caso em que se pode admitir, como 
dedução, o prejuízo com --- supe· 
rior a 10% na alienação de ações, tí· 
tulos ou cotas de capital - art. 192, 
a e b e parágrafa único. 

Comunicação à competente repartição 
do Impôsto de Renda da venda de ações, 
títulos cu cotas de capital com --
superior a 10% - art. 192, b. 

Apuração do --- em virtude de 
alienação de ações, títulos cu cotas de 
capital, com deságio superior a 10 %, 
etc. - art. 193 e parágrafo único. 

Auferido, até 31 de dezembro de 1 966, 
pelas firmas ou sociedades em operações, 
habituais ou eventuais, de ccmpra e 
venda de debêntures, letras de câmbi::: 
etc. - fica sujeito téiJ-somente;· ao im-

pôsto o que se refere a art. 305, me
diante desconto nas fontes, etc. 
a~t. 214. 

Apuração da lucro real das firmas ou 
sociedades que tiverem adquirido, com 
---, títulos de crédito (debêntures, 
letras de câmbio, etc.) - será compu· 
todo, como parcp.la integrante do custo 
dos valôres mobiliários, negociados, o 
impôsto de renda previsto no art. 305 
- art. 215. § 1.0. 

_ Os prejuízcs apuradas na revenda das 
t:tulos adquiridos com - não po· 
derão ser compensadas com os lucros 
provenientes de outras fontes - art. 
215, § 2.° 

Como será apurado, até o exercício de 
1967, o lucro real das firmas e socie
dades cujos rendimentos provenham de 
fentes diversificadas, inclusive de -
em operações de compra e venda de tí
tu�os de crédito - art. 215 e § 3.°. 

Durante os exercI CIOS financeiros de 
1966 e 1967, serão excluídos do lucra 
real das pessoas jurídicas os rendimen
tcs, inclusive ---, das letros imo
biliárias emitidas pelo B. N . H. e pelas 
SOciedades de crédito imobiliário, adqui
ridas voluntàriamente - art. 245, f. 

Os residentes ou domiciliados no es
trangeiro não estão sujeitos ao impôsto, 
na fonte, r>revisto no art. 305, relativa
mente ao --- em relação ao valor 
nominal de emissão, etc. - art. 
293, e. 

Sôbre o - de letras imcbiliáriai 
emitidos pelo B. N. H. ou por sociedo
des de crédit<J imobiliário,' voluntària
mente adquiridas por domiciliados no 
exteri:r, nõo incide impôsto de fon
te, nos exercícios financeiros de 1966 
e 1967 - art. 293. j. 

O --- s6 poderá .ser pago mediante 
recibo do beneficiário - art. 302. c. 

O recibo do - como prova subsi
diária da propriedade dos títulos - art. 
302, § 1.°. 

Desconto do impôsto na fente, sôbre o 
___ em relação ao valor da emissQo 
ou aquisição concedido na venda, por 
pess:a jurídica, de debêntures, letras de 
câmbio etc. - art. 305. 
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Conceituação - art. 305, § 1.°. 

No vendo ou colocação de títulos, por 
pessoa jurídico, com --- será obri
gatório o identificação do beneficiária, 
solvo se êste optar pelo desconto do 
impÕsto sôbre o aludido --- o razão 
de taxo maior - art. 305, § 2.°. 

O --- dos letras imobiliários o que 
se refere o art. 44 do Lei n.o 4.380, 
de 2).8.64, quando adquiridos volun
tàriamente, não está sujeito ao impôs
to de fonte, dispensado ainda, no exer
cício de ) 966, o obrigatoriedade do 
identificação do beneficiário - art. 
305, 3.°. 

A partir do exercício de ) 967, o ---, 
concedido no vendo ou colocação no 
mercado, por pessoo jurídico o pessOa 
físico, de quoisquer títulos de crédito, 
está sujeito 00 desconto do impôsto no 
fonte - taxo - art 306. 

- O que se considero --- - art. 
306, § 1.°. 

A partir do exercício de ) 967 os --
concedidcs entre pessoas jurídicas não 
estarão sujeitos ao desconto do impôsto 
na fonte, no circulação de debêntures 
ou obrigações 00 portador, letras de câm
bio ou outros títulos de crédito - art. 
306, § 1.0, a. 

Obrigações, em relação 00 ---, do 
primeira pessoa jurídico que vender ou 
revender títulos de crédito o pessoa fí
sico, o partir do exercício de 1967 
art. 306, § 1.°, a, I a IV. 

Quando haverá novo incidência de im
pôsto na fonte nos --- concedidos 
nos títulos d~ crédito que circularem en
tre pessoas jurídicas e físicos, a partir 
do exercício de 1967 e como será cal
culado - art. 306, § 1.°, b. 

No exercI CIO financeiro de ) 967, o 
--- das letras imobiliários de que 
troto o art. 44 da Lei 4.380/64, 
quondo adquiridas voluntàriomente, não 
e3tá sujeito ao desconto do impôsto na 
fonte, dispensada, ainda, o obrigatorie. 
dade do identificoção do beneficiário -
art. 306, § 2.°. 

A quem compete o retenção do impôsto 
que incide sôbre o --- em reloção 
o~ valor nominal de emissão ou CIO vo-

104 

lor de aquisição, concedido no vendo ou 
colocação no mercado, por pessoa jurí. 
dica a pessoa físico, de debêntures ou 
obrigações 00 portador, letras de câm
bio ou outros títulos de crédito - art. 
309, § 2.°. 

Se não fôr possível identificar.se o bene
ficiário pelo recibo do ---, o fonte 
responderá pelo impôsto como se não 
tivesse Çavido identificação - art. 313. 

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 

Isenção do impôsto sôbre lucro imobiliá
rio na transmissão decorrente de --
amigável ou judicial - art. 132, b. 

DESCENDENTE 

Menor ou inválido, sem arrimo de seus 
pais. Cabe o abatimento do rendo bru. • 
to - art. 82. 

DESCLASSIFICAÇÃO DE ESCRITA 

Como será arbitrado o lucro do pessoa 
jurídico, nos cosas de --- - art. 
198, §§ 1.0 a 4.°. 

DESCONTO 

Lucros nos operações de --- Cé
dula B - art. 42, c. 

De até 50 % do impôsto de rendo que 
devam pagar os pessoas jurídicas - in. 
vestimentas nos áreas de atuação do 
SUDENE ou SPVEA - incentivo fiscal 
- arts. 255; 256; 258. 

Casos em que se concede --- paro 
o pagamento do impôsto - art. 350, 
alíneas e parágrafo único. 

(V., também, Desconto em Fôlha) 

DESCONTO EM FOLHA 

Os servidores públicos e militares em ge
rai, os funcionários de autarquias, de 
entidades paraestatais ou de sociedades 
de economia misto, podem pagar o imo 
pôsto de renda, mediante ---, des
de que o solicitem .à repartiçõo lança· 
dora - arts. 398, § 2.oi 436. 

O --- deve ter em mira o disposto 
nos §§ 1.0 e 2.° do art. 343 do Regu
lamento - arts. 398, § 2.oi 436. 



Dos débitos dos servidores públicos. 
Quando será feito o --- - art. 
436. 

Bahia, ou que venham a instalar-se 
nessa região. Prazo do favor fiscal -
art. 260 e parágrafo única. 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO RE- DESFALQUE 
CIONAL 

Incentivos fiscais poro o --- conce
didos nos empreendimentos industriais e 
agrícolas instalados ou Que se instala
rem no área de atuação do SUDENE. 
Como serão pleiteados - arts. 255: 
256. 

As importâncias depositados no Banco do 
Nordeste do Brasil S. A., destinados o 
investimento ,no área de IOtc.ação do 

SUDENE, devem ser registradas na ativa 
imobilizado, em conta especial. Não são 
dedutíveis no cálculo do impôsto de ren
da - art. 257. 

As pessoas jurídicas, optativa mente, po
derão pleitear a desconta de até 50 % 
do impôsto de renda por elas devida, 
para investimento na área de atuação 
da SUDENE ou na área de atupção co 
SPVEA - art. 258. ( 

o art. 27 da Emenda Constitucional n. o 
18, de 1/12/1965, estabelece serem ex
tensivos à Região Amazônica (área de 
atuação da SPVEA) todos os incentivos 
fiscais, favores creditícios e demais van
tagens concedidas à Região Nordeste 
(área de atuação da SUDENE) 
art. 258. 

É vedada o acumulação dos incentivos 
previstcs paro o desenvolvimento das 
áreas de atuação do SPVEA e do 
SUDENE - art. 258, parágrafo único. 

- Isenção do impêsto de rendo para as 
pessoas jurídicas localizadas no região 
denominado Amazônia Brasileira, quan
do promoverem o beneficiamento ou o 
manufaturo de matéria-primo regional, 
coma borracha, juta e similares ou se
mentes oleaginosos. Prazo de 5 anos 
paro os indústrias de beneficiamento e 
de 20 anos para os de manufaturo _ 
art. 259 e parágrafo único. 

Redução de 50 % no impôsto, até 1968, 
concedido às indústrias químicos que 
explorem matéria-prima regional ou in
dústrias de outra natureza que também 
o utilizem, localizados no Norte e no 
Ncrdeste do Poís, inclusive Sergipe e 

Condições para que se admito como de
dução o prejuízo por --- - art. 
182. 

DESPACHANTES 

- Corretagens e comls!oes dos 
Rendimentos classificados no cédula D 
- art. 49, e. 

DESPESAS 

Pagamento de --- pessoais do ossa
lariado. Classificação no cédula C -
art. 47, f. 

Poderão ser deduzidos, em cada cédula, 
os --- necessárias à percepção dos 
rendimentos - art. 59. 

- As deduções permitidos serão os que 
corresponderem o --- efetivamente 
pagas - art. 59, § 1.0 • 

As --- deduzidos numa cédula não 
o serão em outras - art. 59, § 2.0 • 

- De comissões e corretagens. Dedução 
nas cédulas A e B - arts. 62; 63, a. 

Pessoais de locomoção de servidores que 
exercem permanentemente funções ex
ternos. Dedução na cédula C - art. 

64, f. 

De representação, pagas pelos cofres 
públicos. Dedução na cédula C - art. 
64. h. 

- De representação, pagas por entidades 
privadas aos seus dirigentes ou admi
nistradores, ou a empregados, etc. De
dução no cédula C - art. 64, i. 

Realizadas pelo contribuinte paro aqui
sição de uniformes ou roupas especiais 
exigidos pelo serviço, etc. Dedução no 
cédula C - art. 64. j. 

Com ação judicial necessária ao recebi
mento dos rendimentos, inclusive de 
advogados, etc. Dedução na cédula C 
- art. 64, m e parágrafa único. 

105 



_ Dedutíveis nos cédulas E ou H - art. 67, 
e, f e g. 

Relacionados com o atividade profissio
nal. Dedução no cédula D - art. 65; 
no cédula H - art. 68. 

As --- com hospitalização do con
tribuinte ou dos pessoas compreendidos 
como encargos de família Ou depen
dentes, podem ser abatidos do rendo 
bruto, exceto os que estiverem cobertos 
por apól ices de seguro - art. 83, b 
e parágrafo único. 

São custos as --- e os encargos 
relativos à aquisição, produção e vendo 
dos bens e serviços objeto dos transa
ções de conta próprio, tais como os im
postos, taxas e contribuições fiscais ou 
parafiscois, exceto o impôsto de rendo 
- art. 161, d. 

Quando serão dedutíveis como custo ou 
--- os impostos, taxas e contribui
ções cobrados por pessoas jurídicos de 
direito públic:J - art. 164. 

Não será dedutível o --- realizado 
com o pagamento, pelo emprêsa, do im
pôsto de renda, qualquer que seja o 
modalidade de incidência - art. 164, 
§ 1.°. 

Quando será admitido o dedução de 
com aluguéis ou royalties -

art. 174. Exceções - art. 175, pará
grafo único. 

Serão impugnados os --- feitos pe· 
los emprêsas com viagens 00 exterior 
sem o provo do origem e o efetividade 
do operação ou transação, etc. - art. 
178, parágrafo único. 

- Pessoais do titular do emprêsa individual. 
Quando poderão ser impugnados -
art. 179. 

De propagando - admitidos, desde que 
di~etamente relacionados com o ativi
dade expl:rada pelo emprêso - art. 
185, alíneas, itens e parágrafos. 

De propagando - deverão ser escritu
rados destacadamente em cOl'1ta própria 
- art. 185, § 2.° .. 

Amortizações de custos ou ---o As 
admitidos - art. 188, § 5.°. 
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Amortização de bens, custos ou ---. 
Não admitidos - art. 188, § 6.°. 

- Cas::s em que poderão ser deduzidos 
como --- ou custos aquêles reali
zados por dependências, no território 
nacional, de emprêsas domiciliados no 
exterior e autcrizadas a funcionar no 
país - art. 202, a e b. 

Reajustamentos de preços após o fatu
ramento original das mercadorias envia
das às suas dependências no país, por 
emprêsas com sede no trangeiro - não 
são dedutíveis como --- ou custos 
- art. 202, parágrafo único. 

_ Com películas cinemat:gráficas estran
geiras. POr conto de quem devem cor
rer - Art. 205. c. 

DESPESAS EVENTUAIS 

Até o exercicio de 1967, poro fins de 
apuração do lucro real dos emprêsas com 
rendimentos de fontes diversificados, os 
custos e despesas operacionais ou --
deverão ser determinados em consonân
cia com os diferentes receitas obtidos -
art. 215 e § 3.°. 

DESPESAS DE HOSPITALIZAÇÃO 

(V. Despesas) 

DESPESAS INCORRIDAS 

São operacionais os --- necessários 
poro o real;zação dos transações \Ou 
operações exigidas pelo atividade do em· 
prêsa - art. 162, § 1.0. 

DESPESAS DE INSTRUÇÃO. 

Não podem ser abatidos do rendo bruto 
os --- que tenham sido realizados 
com empréstimos, cujas amortizações e 
juras tenham sido considerados como 
dedução cedular - arts. 64. I; 91, 
parágrafo único. 

Podem ser abatidos as --- do con
tribcinte, seu cônjuge e dependentes, 
desde que não apresentem declaroções 
em separado - art. 91. 



DESPESAS OPERACIONAIS 

Formação do lucro operacional - art. 
156. 

Conceituação - art. 162. 

Necessários - art. 162, § 1.°. 

Admitidos - art. 162, § 2.°. 

Aplicam-se aos custos e --- os dis
posições sôbre dedutibi lidade de rendi
mentos pagos o terceiros - art. 163. 

Não serão dedutíveis como custos ou 
--- os gratificações eu participo
ções no resultado, atribuídos aos diri
gentes ou administradores de pessoa ju
rí dica - art. 163, parágrafo único. 

Somente serão dedutíveis como --
ou custo, os impostos, taxas e contribui
ções etc. - art. 164. 

Não será dedutível o impôsto de rendo 
pago pelo emprêsa. qualquer que seja a 
modalidade de incidência art. 164, 
§ 1.0 • 

Contribuições de melhoria - não serão 
admitidos como --- art. 164, 
§ 2.°. 

Poderão ser considerados, o critério do 
contribuinte, como --- ou acréscimo 
do custo de aquisição, os impostos sôbre 
o transferência de propriedade dcs bens, 
etc. - art. 164, § 3.°. 

Não são dedutíveis os multas por infra
ções fiscais pogas pelas emprêsas -
art. 164, § 4.°. 

Poderão ser registrados como --- ou 
custo os importâncias necessárias à fer
mação de provisões - arts. 165; 167; 
169. 

Serão admitidas como custos ou --
os despesas com reparos e conservação 
etc. - art. 170. 

Quondo deverão s~r capitalizodas poro 
servirem de base o depreciações - art. 
170, parágrafo único. 

Não serão admitidas como --- ou 
custos os importâncias creditados ao ti
tular ou aos sócias de emprêsas, etc. -
art. 116. Admitem-se juros de até 
12 % etc. - art. 171, parágrafo única. 

Serão dedutlveis como --- ou regis
tráveis como complemento de custo de 
.::quisição dos bens ou direitos, conforme 
o coso, os perdas de câmbio, etc. -
art. 172 a e b e parágrafo único. 

Serão admitidos como --- art. 173, 
§ 1.0. 

Não serão incluídas como --- os 
inversões de capital em terrenos, etc. -
art. 173, § 2.°. 

Coso em que poderá ser deduzida o de
preciação anual ou o valer residual, etc. 
- art. 173, § 3.°. 

Admitida a dedução de --- com alu
guéis ou royalties - art. 174, a e b. 

Não sã:> dedutíveis - art. 174, pará. 
grafo único, a o f. 

Royalties - limite máximo - art. 175. 

Assistência técnico, científico, adminis
trativa ou semelhante - art. 176. 

Somente poderão ser deduzidos os im
portâncias pagos a domiciliado no ex
terior, a título de assistência técnico, 
etc., como ---, as despendidas nos 
cinco primeiros anos de funcionamento 
da emprêsa etc. - art. 176, § 1.0. 

Casos em Clue não serão dedutíveis co-
m::> ___ o as de assistência técnica, 
etc. - art. 176, § 2.°. 

Que não podem ser admitidos como de
duções - art. 181. 

Prejuízo por desfalque, apropriação in. 
débito e furto - art. 182. 

Poderão ser deduzidos como --- os 
perdas extra·ordinÓirias de bens Objeto 
de inversão, etc. - art. 183. 

Serão admitidos como --- 05 con
tribuições e doações efetivamente pagas 
- art. 184, a a d e § 1.0, a o d. 

Somente poderõo ser deduzidas como 
--- os contribuições ou doações sob 
o forma de prêmios de estímulo à pro
dução intelectual, 'etc. - art. 184, 
§ 2.°, a o C. 

Total das contribuições e doações admi
tidas como --- não poderá exceder, 
em cada exercício, de 5% do lucro ope-
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racional do emprêsa, antes de compu
tado esta dedução - art. 184, § 3.°. 

Registrados como ativo durante o perío. 
do em CJue o emprêso. no fase inicial de 
operocão, utilizou apenas parcialmente 
o seu' equipamento, etc. - poderão ser 
também amortizados no prazo mínimo 
de 5 anos - art. 188, § 3.°, d. 

As --- ou custos - coso dos em
prêsos que tenham por objeto o explo
ração agrícola e pastoril - art. 204. 

As emprêsas que tenham por objeto o 
exploração agrícola ou pastoril, poderão 
incluir como custos ou --- os des
pesas com plantio de florestas destino. 
dos à proteção do solo - art. 204, c. 

Como --- pode ser incluído o custo 
de novas aquisiçães ou de plantio de ár
vores destinadas 00 corte - limitação 
- art. 204, h. 

Relativos o películas cinematográficas 
estrangeiros. Limitação - art. 205, b, 
I e 11. 

As importâncias correspondentes à Taxo 
de renovação do Marinho Mercante se
rão registrados como depreciação adicio
nai dos navios o que corresponderem, 
sem prejuízo cu inclusão do deprecia
ção calculado nos têrmos do art. 186, 
como custo ou --- - art. 207, 
§ 1.°. 

Até o exercI CIO de 1967, poro fins de 
apuração do lucro real dos emprêsas 
com rendimento de fontes diversifica
dos, cs custos e --- ou despesas 
eventuais deverão ser determinados em 
consonância com os diferentes receitas 
obtidas - art. 21S, § 3.°. 

DESPESAS OPERATIVAS 
(V. Despesas Operacionais) 

DESPESAS PESSOAIS DO ASSALARIADO 
(V. Despesas) 

DESPESAS DE PROPACANDA 
(V. Despesas) 

DESPESAS DE VIACENS 

As --- e estado foro do local do 
residência do contribuinte, serão admiti· 
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dos como dedução no cédula C, oté o 
limite dos importâncias recebidos do em_ 
pregador poro custeio dêsses gostos; até 
o total efetivamente comprovado, quan
do correrem por conto do contribuinte; 
independentemente de comprovação, até 
30 % do rendimento cedular, no coso do 
caixeiro-viajante, quando correrem por 
conto dêste - art. 64, e, I o 111. 

As admitidos como dedução do rendi
mento bruto mensal do trabalho assala
riado, poro efeito do desconto no fonte, 
no coso do caixeiro-viajante, quando 
correrem pOr conto dêste - art. 108, d. 

DESQUITADO 

Coso de dissolução do sociedade conju
gaI em virtude de desquite ou anulação 
de casamento - abatimento relativo 
aos filhos - art. 82, 111. 

Quando o contribuinte --- poderá 
abater, como encargo de família equi
valente 00 do ex-espôsa, pessoa que viva 
em sua companhia - art. 82, § 5.°. 

Quando e como pode o --- ded.l
zir, como encargo de família, importân
cia equivalente ao que corresponderia 
à sua ex-espôsa, poro efeito do cálc:Jl' 
do desconto do impôsto no fonte -
art. 113, § 1.°. 

Situação da mulher --- ou abando
nada, sem recurso. pelo marido, ou cujo 
casamento tiver sido anulado, no cálculo 
do impôsto sujeito o desconto pelos fon
tes - art. 113, § 3.°. 

DEVEDORES DUVIDOSOS 

(V. Provisão poro Créditos de Liquidação 
Duvidoso) 

DEVOLUÇÃO 

Do impôsto de fonte sôbre rendimentos 
do trabalho assalariado. Quando cabe 
- art. 112. 

Do impôsto de fonte sôbre rendimentos 
atribuídcs o quem não seja diretor, sá
cio ou empregado do fonte pagadora. 
Quando cabe - art. 123. 

Do impôsto recolhido na fonte, quando 
superior 00 apurado no declaração anual 



da pessoa flslca. Casos do art. 125, 
aHnea "a" e "d" - art. 126. 

Não incide no desconto do impôsto, no 
fonte, o importância do depósito que 
tiver de ser devolvido, atualizada mo
netàriamente etc. - art. 293, 11. 

(V., também, Restituição) 

DIÁRIAS 

Por viagens ou transferência de local de 
trabalho. Rendimento classificado na 
cédula C - art. 47, e. 

- Destinadas à indenização de gastos de 
viagem e de instalação do contribuinte 
e família, etc. Dedução na cédula C 
- art. 64, g. 

- Destinadas à indenização de gastos de 
viagem - não serão incluídas entre os 
rendimentos sujeitos ao desccnto do im
pôsto na fonte - art. 117, f. 

(V., também, Trabalho Assalariado) 

DIÁRIAS DE COMPARECIMENTO 

- Cédula C - rendimento - art. 47, a. 

DIÁRIO - LIVRO 

Deve ser escriturado em idioma e moe
da nacionais, pela forma estabe!>;icida 
nas leis c::merciois ou fiscais - art. 224. 

Obrigatoriedade de as pessoas jurídi.:as 
indicarem, nos documentos aue instruí_ 
rem as suas declaraçães de r~ndimentos, 
o número, a data do registro do --_ 
no Registro do Comércio competente, 
assim como o número da página do mes
mo livro onde se acharem transcrif'Cs o 
balanço e a demonstração da conta de 
lucros e perdas - art. 233, parágrafo 
único. 

Atraso na escrituração do --
art. 230 - Multa - art. 450, e. 

DIFERENÇA DE CAIXA 

(V. Quebra de Caixa) 

DIFERENÇA DE CÂMBIO 

(V. Perdas d. Câmbio) 

DIFERENÇA DE IMP6sTO 

o recolhimento do impôsto incidente Sô
bre reservas além do valor do capital 
social, à taxa prevista no art. 254, su
jeitará os titulares de ações ao porta
dor não identificados ao pagamento da 
--- até perfazer o montante devi. 
do na fonte, na forma do art. 302, § 
3.°, na ocasião do distribuição do ex
cesso de reservas - art. 254, § 3.0 • 

DIFERENÇAS EM MOEDA CORRENTE 

- Resultantes da atualização do valor das 
Obrigações Reajustáveis d::> Tesouro Na, 
cional - serão excluídas do lucro real, 
para os efeitos de tributação - art. 
245, g. 

Resultantes da atualização do valor no
minal unitário das Obrigações Reajus
táveis do Tesouro Nacional que benefi
ciam domiciliados no exterior, não estão 
sujeitas ao desconto do impôsto, na fon
te - art. 293, f. 

(V., também: Atualização Monetária; 
Correçõo Monetária; Reajustamentos Mo
netários; Variação) 

DILIC~NCIA FISCAL 

Os agentes fiscais do impôsto de renda 
procederão ao exame de livros e do
cumentos de contabilidade e às diligên
cias e investigações que forem neces
sárias, para apuração da exata situação 
do contribuinte - art. 354. 

- Se, por qualquer ---, posterior à 
lavratura do auto de infração, se veri
ficar a ocorrência de falta outra, lavrar
se-á têrmo que a consigne no processo 
fiscal - art. 355, § 3.0 • 

A --- poderá, também, ser deter
minada pelo Diretor do D. I . R., pelos 
Delegados e pelos Ohefes de Inspetorias 
do Impâsto de Renda - art. 356. 

(V. também: Exame de Livros e Do
cumentos de Contabilidade; Fiscalização) 

DIREITOS AUTORAIS 

- De obras artísticas, didáticas, científicas, 
urbanísticas, projetos técnicos de cons
trução instalações e equipamentos -
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Cédula D - rendimento do trabalho -
art. 49, g. 

Exploração de ---, salvo quando 
percebidos pelo autor ou criador do bem 
ou da obra - classifica-se como ro.yalties 
- cédula H - art. 56. d. 

Royalties e --- de obras artísticas 
etc. Distribuição dos rendimentos por 
exercícios anteriores. Quando cabe -
art. 96, d. 

Pag:s ou creditados por pessoas jurídi
cas a pessoas físicas, em cada mês, su
periores ao limite legal, etc. - estão 
sujeitos ao desconto de fonte - art. 
121. 

As emprêsas, sociedades ou associações 
sã:> obrigadas a informar os rendimen
tos pagos, provenientes de --- -
art. 393. 

Como será feita a restituição do im
pôsto descontado na fonte, sôbre 

, se a declaração do exercício 
seguinte apresentar resultada negativo 
- arts. 478, parágrafo único; 479 e 
parágrafos. 

Sujeitos ao impôsto de renda, mediante 
desconto pelas fontes pagad:>ras e in
clusão dos rendimentos na declaração 
- art. 508. 

DIREITOS CREDITóRIOS 

A quem cabe reconhecer os --
contra a Fazenda Nacional, no caso de 
restituição de impôsto pago ou recolhi
do a maior - art. 479. 

Reconhecidos os --- o processo será 
encaminhado à autoridade que deve or
denar o pagamento da restituição -
art. 479. § 1.°. 

DIRETOR-CERAL DA FAZENDA NACIONAL 

_. O contador, declarado sem id::neidade 
pelo Diretor do D. I . R ., poderá recor
rer ao --- - art. 239, § 1.0. 

Caso em que o processo de restituição 
deve ser encaminhado ao --- para 
revisão de despacho - art. 480. 
Classificação do pagament:> da restitui
ção, enquanto aguardar despacho do 
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--- ém conta de responsáveis -
art. 480. parágrafo único. 

Recurso ao --- no caso de indeferi
mento pelo Diretor do D .1. R. em pe
didos de restituição do impôsto - art. 
481 e § 1.°. 

O julgamento do --- nos recursos 
relativos à restituição do impôsto é de
finitivo na esfera administrativa - art. 
481, § 2.°. 

DIRETOR DO IMPÓSTO DE RENDA 

O --- ou os delegados regionais do 
impôsto de renda podem declarar sem 
idoneidade o contador, etc. que houver 
assinado balanço ou quaisquer autos 
documentos de c:>ntabilidade, falsas, 
para serem submetidos à apreciação do 
impôsto de renda - art. 239. 

Da ato do --- julgando sem idonei· 
dade profissional de contabilidade, cabe 
recurSl:l para o Diretor-Geral da Fazen
da Nacional - prazo 20 dias - art. 
239, § 1.°. 

As multas e penas disciplinares do Re
gulamento serão aplicadas pelo ---, 
pelos Delegados e Inspetores do Impôsto 
de Renda - art. 440, § 1.°. 

Serão solucionados pelo --- as con
sultas e os pedidos de isenção do impôs
to de renda - art. 463. 

Decisões do --- favoráveis aos con
tribuintes ou às fontei. Recurso ex 
officio para o Primeiro Conselho de Con
tribuintes, conforme o valor da impor

tôncia em litígio - art. 469, a e § 3.°. 

- Dos decisões dos Delegados Regionais 
nos casos de restituição, cabe recurso 
para o ---, no caso de indeferi
mento, dentro do prazo de 20 dias -
art. 481. 

Das decisões do --- em processos 
de restituição do impôsto, cabe recurso 
para o Diretor-Geral da Fazenda Na
cional - Prazo 20 dias - art. 481 
e § 1.°. 

Serão decididos pelo --- as diver
gências ou dúvidas sôbre a competência 
das autoridades - art. 490, parágrafo 
único. 



Será comunicado ao --- o .fato de 
uma autoridade fiscal deixar de atender 
solicitação de outra relativa a investi
gações necessanas ao lança menta da 
impôsto - art. 491 e parágrafo único. 

DIRETORES - DE SOCIEDADES 

De sociedades anônimas, civis ou de 
qualquer espécie. Remunerações relati
vas aos --- - art. 47, § 1.°, c, e 
§ 4.°. 

Dirigentes ou administradores de emprê
sas - exclusão das gratifi-cações ou 
participações nos lucros, para efeito de 
cálculo do impôsto, sujeito a desconto 
pela fonte. Será considerada, para os 
mesmos efeitos, feita essa exclusão, a 
totalidade da remuneração auferida pe
lo~ titulares de firmas individuais, pelos 
sócios, --- e conselheiros de socie
dades comerciais ou civis - art. 110. 

Limite de remuneração dos --- -
art. 177. 

Normas a observar para efeita de dedu
tibilidade da remuneração dos ---, 
na apuração do lucro operacional da 
emprêsa - art. 177, §§ 1.0 a 3.°. 

Oratificações ou participações nos lu
cros atribuídos aos dirigentes ou admi
nistradores da Dessoa iurídica - serão 
adicionados ao 'Iucro r~al, para tributa
ção - art. 243, k. 

As firmas au sociedades nacionais e as 
filiais, sucursais au agências no país de 
firmas ou scciedades cam sede no es
trangeiro são responsáveis pelos débitos 
do impôsto de renda, correspondentes 
aos -rendimentos Ique houverem pago 
aos seus ---, gerentes e empregados 
e de Que não tenham dado informação 
à reportição, quanda êstes se ausenta
rem do Daís sem os terem solvido -
art. 431'. 

Os ---, administradores, gerentes 
ou empregados responderão, criminal
mente, pelo nãa recolhimento do impôs
to descontado na fonte pelas socieda
des - art. 461, § 4.°. 

Autorização dos atos institucionais das 
sociedades para que seus --- pos
sam assinar têrmo de fiança para 90-

rantia de instancia em litrgio fisco i com 
o impôsto de renda - art. 468, § 2.°. 

Os --- cumprirão as obrigações que 
incumbirem aos representados - art. 
494, parágrafo único. 

DISTRATOS 

(V. Contrato) 

DISTRIBUiÇÃO 

Para gozarem da isenção do impôsto de 
renda, as sociedades de investimento, 
autorizadas a funcionar pelo Banco Cen
trai da República do Brasil, para aplica
ção exclusiva de seu capital em car
teira diversificada de títulos e valôres, 
ficam obrigadas a fazer a --- anucl 
dos rendimentos auferidos - art. 26. 

- Inclusão, nas declarações das pessoas 
físicas, de rendimentos decorrentes da 
--- dos excessos dé reservas das so
ciedades anônimas - art. 254, § 4.°. 

A utilização de fundos ou lucros, a tí
tulo de amortização de ações ao por
tador, sem redução do capital, importa 
na --- de rendimentos, sujeitos ao 
impôsto na fonte - art. 304. 

DISTRIBUiÇÃO ANUAL DE RENDIMENTOS 
(V. Distribuição) 

DISTRIBUiÇÃO DISFARÇADA DE DIVI-
DENDOS 

(V. Distribuição Disfarçada de Lucros) 

DIS,TRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS 

A --- será classificada na cédula 
F da declaração de rendimentos da pes
soa física - art. 51, h. 

Consideram-se formas de --- ou 
dividendos pela pessoa jurídica - art. 
251, a a I. 

Caso de empréstimos concedidos a seus 
acionistas pOr bancos, emprêsas de S6-

guro, etc. - art. 251, § 1.°. 

Caso de lucros ou reservas acumulados 
etc. - art. 251, § 2.°. 
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- Serâo classificados como dividendos os 
lucros distribuídos, etc. - art. 252. 

Sôbre a --- ou dividendos, nos ca
sos previstos no art. 2'51, incidirá o 
impôsto de 50 %, etc. - art. 253 e 
§§ 1.0 e 2.°. 

DISTRIBUiÇÃO DE ENERCIA EUTRICA 

(V. Energia Elétrica) 

DISTRIBUiÇÃO DE RENDIMENTOS 

(V. Distribuição; Distribuição ele Ren
dimentos Recebidos Acumuladamente) 

DISTRIBUiÇÃO DE RENDIMENTOS RECEBI
DOS ACUMULADAMENTE 

Mediante comprovação prévia, poderá 
haver --- - art. 96. 

Poderá haver --- da remuneração 
do trabalho se o recebimento acumulado 
resultar de incapacidade financeira do 
devedor - art. 96, a, I. 

Poderá haver --- de remuneração 
do trabalho se o recebimento acumulado 
resultar de disputa judicial ou adminis
trativa - art. 96, a, 11. 

Pederá haver --- da remuneração 
do trabalho se o recebimento acumulado 
resultar de estipulação contratual 
art. 96, a, 111. 

- Poderá haver --- dos prêmios ou 
vintenas do testamentei ro, etc. - art. 
96, b. 

Poderá haver --- das pensões, etc. 
- art. 96, c. 

Poderá haver --- dos royalties e di_ 
reitos autorais - art. 96, d. 

A --- será feita pelos 5 últimos 
exercícios quando corresponder a perío
do superior a um qüinqüênio - art. 
96, § 1.0. 

A --- será computada dentro do 
último qüinqüênio, mesmo referindo-se 
a período anterior - art. 96, § 2.°. 

A --- será feita na forma da sen
tença - art. 96, § 3.°. 
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o direito à --- 56 será reconhecido 
aos que a requererem até 30 de abril 
do ano seguinte ao do recebimento -
art. 96, § 4.°. 

Para a --- não corre a prescrição 
qüinqüenal - art.. 96, § 5°; 426. 

DISTRITO FEDERAL 

(V. Brasília) 

DivIDA ATIVA 

(V.: Cobrança Amigável; Cobrança Exe· 
cutiva; Cobrança Judicial) 

DIVIDA DE OPERAÇÕES RURAIS 

Não entrará no cômputo do rendimento 
bruto da declaração de pessoa físico 
beneficiário a correção monetária das 
---, a que se refere o art. 109 da 
Lei 4.504 - arts. 36, r; 500, parágra
fo único. 

DiVIDA POBLlCA 

(V.: Titulas Nominativos da Divida pú. 
blica; TítlJlos ao Portador da Dívida 
Pública) 

DIVIDENDOS 

E bonificações atribuídos a ações nomi
nativas e nominativas endossáveis e às 
ao portador - distribuídos pelas pes
soas jurídicas.- art. 51, c. 

Os lucros e --- disfarçadamente eis
tribuídos serão classificados na cédula 
F. - art. 51, h. 

Poderão ser abatidos da renda bruta os 
--- distribuídos por sociedades anô
nimas de capital aberto às suas ações 
nominativas, nominativas endossáveis ou 
ao portador, se êste se identificar -
art. 93, a. 

- Os ---, lucros, bonificações, etc., 
atribuídos aos titulares de ações nomi
nativas, nominativas endossáveis ou co
tas de capital pagos ou creditados a pes
scas físicas par pessoas Jurídicas, quan. 
do superiores, anualmente, ao limite le· 



(lol. Estôo sujeitos 00 desconto do imo 
pôsto no fonte, exceto quando se trotar 
de rendimento pago ou creditado por 50· 
ciedode de capital oberto - art. 125, 
d e § 3.°. 

Lucros ou --- sujeitos à tributação 
em poder de firmas ou sociedades que 
os distribuíram, observado o disposto no 
art. 246 - serão excluídos do lucro 
real, poro os efeitos de tributação 
art. 245, c. 

Distribuição disfarçado de --- -
art •. 251; 253. 

E lucres - Seu montante remetido o 
pessoas físicos ou jurídicos residentes ou 
com sede no estrangeiro - Fico sUjeito 
o um impôsto suplementar de rendo, 
sempre que etc. - art. 299 e i§ 
1.° o 3.°. 

A transferência de --- poro o ex
terior deverá ser submetido à aprovação 
dos órgãos competentes do Banco Cen
trai do República do Brasil e do D. I . R., 
com os contratos ou documentos neces
sórios poro justificar o remessa - art. 
300, § 2.°. 

De ações 00 portad:r e quaisquer bo
nificações Q elas atribuídos. Desconte 
do impôsto no fonte - art. 301,2.0 , a. 

As taxas de desconto do impôsto na 
fonte o que estão sujeitos os --- de 
ações 00 portodcr incidirão sôbre os 
rendimentos brutos - art. 301, § 4. o . 

~ As pessoas jUrídicos somente poderão 
pogor --- de ações ao portodcr, 
atendidos. em cada coso, as exigências 
constantes do art. 302, a a c. 

O beneficiário de --- de ações 00 

portador poderá optar pela não identi
ficação, caso em que o impôsto s~rá 
cobrado na fonte à razão de taxos 
maiores - art. 302, § 2.°, a e b e § 4.°. 

Os --- de ações nominativos e no
minativos endossáveis, quando perten
cente-s o pessoas jurídicos, estão sujei
tos 00 desconto do impôsto no fonte -
art. 307, a. 

Os sócios ou acionistas beneficiados cum 
o distribuição dos rendimentos prev'5tus 
nos alíneas "0'11, "b"l "CU e "d", do art. 
307, compensarão no respectivo declaro_ 

çéío de rendimentos O impÔsto desconto· 
do no fente quando tais rendimentos etc. 
- art. 307, § 2.0 • 

Impôsto de que trotam os alíneas "o", 
"b", "c" e "d" do art. 307 - Cosc> de 
não incidência - art ~ 307, § 3.°. 

Coso de redistribuição de ---
art. 307, § 4.°. 

Os --- de ações nominativos e no
minativos endossáveis, pagos ou credito
d:s o pessoas jurídicos imunes ou isen
tos do impôsto de rendo, não sofrem in
cidência de impôsto no fonte - art. 
307, § 5.°. 

Os --- de ações nominotilias e no
minativos endossóveis, quando perten
centes o pessoas jurídicos, não ficarão 
sujeitos 00 desconto do impôsto no fente, 
quando distribuí dos por sociedade~ de 
capital aberto - art. 307, § 6.°. 

Prazo poro recolhimento do impêstfJ ae
vido sôbre ---: 60 dias, c=ntadàs 
do doto do assembléia geral que auto
rizar o distribuição - art. 310, § 2.°. 

Coso de pagamento antecipado de 
Prazo: 60 dias contados do 

ato que autorizar o distribuição - art. 
310, § 3.°. 

Ações de residentes no estrangeiro. Pra
zos previstos no art. 310, § § 2. 0 e 3. 0 

- art. 310. § 4.°. 

Cupões vencidos de --- de ações de 
sociedades de economia misto de cujo 
capital e direção participe o Undo. 
Podem ser aceitos em depósito paro ga
ranti0 de instância - art. 466, Q. 

Os cu pões vencidos de --- de ações 
de sociedades de economia misto ele 
cujo capital e direção participe o União, 
podem ser aceitos cemo depósito poro 
garantia de instôncia, eximindo (J con
tribuinte da multo complementar de 
3 %, mos ficando o débito sujeito à 
correção monetória - art. 473, § 2.° 

Cemo será feito o restituição do impôs
to descontado no fonte sôbre ---, 
se o declaração do exercício seguinte 
apresentar resultado negativo arts. 
478. parágrafa únic'o; 479 e pará· 
grafas. 
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DIVORCIADO 

(V. Desquitado) 

DOAÇÃO 

Não serõo computados os imóveis ha
vidos por ---, poro os efeitos do 
disposto no alínea "o", do § 2.°, do art. 
16 - art. 16, § 3.°, a. 

Transferência de imóveis o título one· 
raso - tributação como lucro de pessc.a 
jurídico dos rendimentos auferidos pela 
emprêsa individual - excluídos os imó
veis recebidos por --- - art. 16, 
§ 6.°, a. 

Não entrará no cômputo do rendimento 
bruto o valor dos bens adquiridos por 
--- - art. 36, b. 

- Contribuições e --- feitos às insti
tuições filantrópicos, etc. Abatimento 
do rendo bruto - art. 88. 

o que constitui o custo do imóvel, poro 
o vendedor, quando adquirido por 
--- - art. 135. 

(V., também, Cantrlbuições) 

DOCUMENTOS 

Que instruirão os declarações dos pes
soas jurídicos art. 231, parógrafo 
único. 

Indicações que devem figurar, obriga
t@riamente, nos --- que instruírem 
os declarações dos pessoas jurídicos -
art. 233 e parógrafo único. 

Como devem ser instruídos os declcra
ções dos pessoas jurídicos que optarem 
pelo tributação com base no lucro pre
sumido - art. 234. 

Como devem ser instruídos os declara
ções apresentados pelos agentes ou re
presentantes dos pessoas jurídicos com 
sede no estrangeiro - art. 235. 

Como devem ser instruídos os declara
ções dos pessoas jurídicos, nos cosas de 
mudança de doto de encerramento de 
balanços e alterações do exercício so
cial - art. 236. 

As pessoas jurídicos Que aboterem, no 
suo declaração, o impOsto retido no 
fonte, deverão instruí-lo com uma dos 
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vias do --- ó que se refere oort. 
367 - art. 237. 

Que devem ser assinados por profissio
nais legalmente registrados, com indi
cação do número dos respectivos regis
tros - art. 238. 

Responsabilidade dos profissionais que 
assinarem --- falsos - art. 238, 
parágrafo único. 

Declaração, pelo Diretor do D. I . R. ou 
Delegados Regionais, de inidoneidade do 
profissional que assinar --- .falsos 
- art. 239 - Recursodêste ato -
art. 239, § 1.° - Multo - art. 239, 
§ 2.°. . 

Deverá acompanhar os declarações dos 
pessoas jurídicos certificado do Conse
lho Regional de Contabilidade, atestan
do que o profissional responsóvel pe!Oi 
--- está legalmente habilitado 
art. 240. 

Nos localidades onde não houver prO
fissionais devidamente habilitados, serõo 
dispensados de assinatura os --
que instruí rem os declarações dos pes
soas jurídicos - art. 241. 

As pessoas físicas ou jurídicos, e as re
partições públicos. que efetuarem reten
çõo do impôsto no fonte, deverão for
necer ao c::-ntribuinte --- comproba
tório do retenção - art. 367. 

Que deverão ser enviados, por COpiO, 
pelo Departamento Nacicnal de Registro 
do Comércio, Juntas Comerciais ou re
partições que os substituírem - art. 
386. 

DóLARES NORTE-AMERICANOS 

Tabelo poro o desconto no fonte de ren
dimentos recebidos em pelos 
domiciliados no país, ausentes no· es
trangeiro, a serviço do Naçã. ou por 
motivo de estudos - art. 151. 

Abatimentos admitidos, poro o determi
nação do renda líquida sujeito à taxa
çõo, na. fonte, no coso de rendimentos 
recebidos em --- pelos domicilia
dos no país, etc. - art. 151, § 1.', a 
o d. 

Inclusão no declaração, de rendimentos 
<Cédula Cl dos domiciliados no país, -ou· 



Séntes hO estrangeiro, etc. Seró consi
derada, para a conversão em moeda na_ 
cional, a quinta porte do total recebido 
em ---, coso aquelas pessoas rece
bam também rendimentos de cutra natu
reza - art. 152, §§ 1.0 e 2.°. 

Os --- descontados, no fonte, dos 
rendimentos dos domiciliados no país, ou .. 
sentes no estrangeiro, etc., serão con
vertidos em . moeda nacional e deduzi
d:s do total apurado no declaração do 
pessoa físico - art. 152, § 3.°. 

DOMICILIADOS NO PAIS - AUSENTES 
NO ESTRANCEIRO 

Os --- sofrerão desconto do impôs
to no fonte, em dólares - art. 151. 

- Os --- que só perceberem rendi
mentOs do trabalho ficam dispensados 
de apresentar declaração - art. 152. 

Os --- que, além d:s rendimentos 
do trabalho perceberem outros de qual
quer natureza, deverão apresentar de
claração no Delegacia do Tesouro Bra
sileiro no exterior - art. 152, § 1.0. 

Como serão computados no declaração 
dos --- os rendimentos de trabalho 
recebidos em dólares - art. 152, § 2.°. 

- Os rendimentos de ---, o serviço 
do Noção ou por motivo de estudes (ar
tigo 151) nóa estão sujeitos ao descon
to do impésto, no fonte - como resi
dentes no exterior - art. 293, c. 

Onde devem apresentar suas declaraçües 
de rendimentos - art. 319. 

Poderão os --- ser notificados por 
edital - cut. 341, § 1.0. 

(V., também: Residentes no País 
Casos Especiais; Transferência de re
sidência para o Exterior) 

DOMICILIADOS NO PAIS - CASOS ES
PECIAIS 

(V. Residentes no Pais - Caio, Es
peciais) 

DOMICILIADOS OU RESIDENTES NO EX
TERIOR 

(V. Residentes ou Domiciliados no ex
terior) 

DOMlefLlO FISC:AL 

As declarações deverão ser apresentados 
à repartição situada no --- dos 
contribuintes - art. 329. 

O contribuinte será notificado do lança
mento no distrito onde estiver o seu 
--- - art. 340. 

- Do pessoa física - Conceituação do 
--- - art. 484. 

No coso de exercício de profissão ou 
função particular ou público - art. 
484, § 1.°. 

Nos casos de pluralidade de residência 
no país - art. 484, § 2.°. 

Quando será feita ex oHiclo o fixação 
do --- - art. 484, § 3.°. 

Dos firmas ou sociedades com sede no 
país, e dos filiais, etc., das o:m sede no 
estrangeiro - art. 485. 

Caso de pluralidade de estabelecimen
tos em unidades federativos diferentes 
- art. 485, § 1.°. 

Dos pessoas jurídicos com sede no país, 
e das filiais sucursais ou agências das 
pessoas jurídicos com sede no estran
geiro. Que centralizarem o contabilidade 
das subordinados ou congêneres, etc. -
art. 485. § 2.°. 

De entidade com sede no país, contro
lad::ro, administradora ou dirigente do 
patrimônio ou do exploração de outras 
- art. 486. 

No coso de entidades coligados ou con
trolados - art. 486, parágrafo único. 

Do procurooor ou representante de resi
dentes ou domiciliados no estrangeiro 
- art. 487. 

Do residente no estrangeiro que perma· 
necer no território nacional por menos 
de doze meses e não tiver procurador no 
país - art. 487, parágrafo único. 

Como o contribuinte ausente do seu 
--- durante o prazo de entrego da 
declaração de rendimentos ou de inter
posição de reclamação ou recurso. cum
prir6 os disposiçães do Regulamento do 
Impésto de Renda - art. 488, § 2.°. 
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tomo podem ser feitaS as eomunlcaçôes 
de transferência de --- - art. 
489 e §§ 1.0 e 2.0 • 

A autoridade fiscal competente pora 
aplicar o Regulamento do Impôsto de 
Renda é a do --- do c;:ntribuinte ou 
de seu procurador ou representante -
art. 490. 

- Quando e como seróo considerados fei
tos os notificações e intimoções entre-
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ÇjUéS nó -~~ do contribuinte - 6rt. 
496 b. 

DOTAÇÕES 

- As ---, bonificoções, anuidades e 
quaisquer outros lucros que ultrapassem 
o importância do apólice de seguro são 
rendimentos classificados na Cédula B 
- art. 42, a. 



E 

ECONOMISTA 

(V. Profissões Liberais) 

EDIFICAÇOES EM CONDOMfNIO 

Taxação reduzido do lucro imobiliário, 
quando o adquirente do direito sôbre o 
imóvel fôr sociedade que tenho por obje
to, entre outros, o incorporação de 
--- ou conjunto de ---, etc.; 
responsabilidade pelo diferença do im
pôsto calculado pelos taxas normais e 
c:;rrigida monetàriamente, no coso de 
mudança do destinação do imóvel, subs
tituição do pagamento do impôsto pelo 
aquisição do dóbro em Obrigações do 
Tesouro Nacional - art. 130 e pará
grofos. 

SOciedades que tenham por objeto in
corporação de --- ou conjunto de 
--- podem corrigir monetàriamente 
o custo dJ terreno e do construção, ten
do o variação apurado o mesmo trata
mento dispensado à do ativo imobiliza
do; o variação, no coso, poro o apura
ção do lucro real será acr€~centado 00 

custo do terreno e do construção -
art. 283 e parágrafos. 

EDIFfCIOS 

Podem ser objeto de depreciação - art. 
186, § 10. 

EDIFfCIOS DE APARTAMENTO 

Deduções admitidos nos' cédulas E e H 
- art. 67, g. 

EDITAL 

A notificaçõo do lançamento do impôsto 
pode ser feito pOr --- - art. 341. 

A notificação por --- far-se-á quan
do fôr desconhecido ou incerto o ende
rêço do contribuinte, etc. - ort. 341. 
§ 1.°. 

O não mencionará o importân-
cia do impôsto - Clrt. 341, § 2.-. 

O --- será publicado uma vez ra 
imprensa, ou, no falto desta, afixado no 
repartição - ort. 341, § 2.°. 

A cobrança amigável poderá ser feita 
por ---, o qual deve mencioT'ar 
apenas os nomes dos interessados e cs 
números das notificacões dos lançamen
tos respectivos - ort-. 434, § 1.°. 

As intimações ou notificações serã" con
sideradas feitas trinta dias depcis da slla 
publicação na imprensa ou afixação no 
repartição, quando por --- - ort. 
496, c, 

Os prazos paro intimação ou notlficoçõo 
por --- serão contados em dias car-
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ridos, o partir d:l trigésimo primeiro dia 
do publicação - art. 496. c. Quando 
o último dia recair em sábado, domin
go, feriado ou dia em que não haja ex
pediente nos repartições federais, o pra
zo terminará no primeiro dia útil subse
qüente - art. 497 e par6grafo única. 

EDUCAÇÃO 

(V. Aperfeiçoamento, Educação e Treina
mento} 

EDUCAÇÃO I! CRIAÇÃO DE MENOR POBRE 

N. Menor} 

ELEVADORES 

Despesas com o manutençoo de ---o 
Dedução nos cédulas E e H - art. 
67, g. 

EMBARCAÇÕES 

(V. Aluguel) 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 18 

Estabelece serem extensivos à regi5') 
Arnoz6nica todos os incentivos fiscais, 
favores creditícios e demais vantagens 
concedidos pelo legislação à Regiõo Nor
deste do 8rasil - art. 258. 

EMISSÕES DE AÇõES 

N. Ações) 

EMOLUMENTOS 

E custos dos serventuórios do justiça. 
Quando se classificam na cédula D -
art. 49. d. 

Os --- federais, estaduais e muni
cipais podem ser deduzidos, nos cédulas 
E e H, pelo beneficiório dos aluguéis ou 
royalties - art. 67, a. 

EMPREENDIMENTOS ACRrCOLAS E IN
DUSTRIAIS 

- Depreciação e amortização de bens in
tegrantes do ativo imobilizado dos 
--- com sede nas áreas de atuaçõo 
do SPVEA ou do SUDENE. Base do Cól
cuia - art. 187. 
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- Não será considerado, poro efeit:; do 
tributação especial, o que se refere o 
artigo 254, no período de 2/ 12/ 1965 
o 2/12'/1966, o fundo de reservo cons
tituído pelos --- do área de atua
ção do SUDENE ou do SPVEA, com a 
diferença entre o aumento líquido do 
ativo imobilizado e os ccmJ)€nsaçães es
tabelecidos no § 1. 0 do art. 281 - art. 
254, § 1.0, f. 

Os incentivos fiscais concedidos aos 
--- cu agrícolas instalados ou que 
se instalarem no área de atuação do 
SUDENE deverão ser pleiteados no for
mo da Lei n.o 4.239, de 27/6/63, 
etc. - art. 255. 

Firmas e sociedades que tenham por ati
vidade predominante --- no área 
de atuação do SUDENE e SPVEA. Cor
recão monetário do ativo cem isenção 
do' impôsto de renda, até 2/12/1966. 
Variações cambiais de empréstimos E:m 
moeda estrangeiro e compensaçõo de 
prejuízos. Contabilização - art. 281 
combinado com o art. 258. 

Não sofrerão o incidência do impôsto o 
que se refere o art. 286, até 
2/12/1966, os aument:s de capital re
sultantes do incorporação de reservas e 
lucros de --- localizados no área 
de atuação do SUDENE; igual isenção 
se aplicará, até 31/12/ 1967, à capita
lizaçõa pelos mesmos emprêsas, do te
servo poro manutenção do capital de 
giro próprio. criada de acôrdo com o art. 
27 do Lei 4.357 ou com o art. 3.° da 
Lei 4.663 - art. 287, a, b, c. 

EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E ACRr
COLAS 

N. Empreendimentc. Agrícola. e Indus
triais> 

EMPRECADOR 

Não caberá ao --- responsabilidade 
o respeito dos informações prestados pe
los empregados, paro efeito do descoMo 
do impôsto na fonte - art. 116. 

(V., também, Fonte Pagadora) 

EMPREGADOS 

Como os --- devem declarar os en. 
cargos de família, poro fins de desc:on-



to no" fonte -- art. 115 e p-arágrafo 
único. 

(V. também: Diretores; Representantes; 
Trabalho Assalariado). 

EMPREITADA 

(V. Contrato de Empreitada) 

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE ES
TRADAS E SEMELHANTES 

-A tributação em casos como os de 
_" ___ abrangerá o totalidade dos re-
sultados apurados em balanço final, re
lativo 00 período de construção - art_ 
210. 

Apuração de lucro em balanço anual -
empreiteiros de construção - art. 210, 
parágrafo único. 

r:MPREITADA DE LAVOR 

Serão classificados no cédula D os ren
dimentos decorrentes de lucros do ex
ploração individual de contratos de 
--"- - art. 49, f. 

EMPR!SAS DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL 

- As" "--- estão ebrigadas o pr~stcr 
informações sôbre os aluguéis recebidos 
por conto de seus clientes - art. 392. 

EMPUSAS ACRICOLAS 

o que pode ser incluído como cus'OS ou 
despesas operacionais, relativamente às 
--- - art. 204. 

"Cotas anuais de depreciaçõo de má
quinas e equipamentos agrico 105, cem 
base na metade do prazo de vida útil 
dêsses bens - art. 204, § 2.°. 

(V.; também, Empreendimentos Indus
triais • Agrícolas) 

EMPR!SAS CONCESSIONÁRIAS DE SER
"VIÇOS POBLICOS 

Poderão computar, cemo custo ou en
Cargo, "importâncias relativos o investi
menta em bens que, nos têrmos do iei 
ou ccntrato que regule o concessão de 
serviçcs públicos, devem reverter 00 po
der concedente, 00 fim do prazo do con
cessão, sem indenização - art. 188, b. 

_ Cujos "lucros não excederem o 12 % do 
capital - pagarão o imp6sto proporcio
nai o taxo reduzido - art _ 248, § 
1.°, a. 

Poro oS efeitos do pagamento do im
pôsto proporcional o taxo reduzido, se
rá determinado o percentagem de lucro 
em relação ao capital a remunerar, re
conhecido pelo autoridade competente 6 

considerado no cálculo dos tarifas dos 
respectivos serviços - art. 248, § 2.°. 

EMPUSAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR 

Autorizados o funcionar no país. So
mente poderão deduzir como custos ou 
despesas aquêles realizados por suas de· 
pendências no território nacional, etc. 
- art. 202, a e b e parágrafo único. 

(V., também, Filiais, Sucursais, Agência, 
ou Representoç6es - Pessoas Jurídico' 
com sede no Estrangeiro). 

EMPR!SAS QUE EXPLORAM A VENDA DE 
PROPRIEDADES OU" DIREITOS IMOBILIÁ

RIOS A PRESTAÇOES 

(V. Empr4sas Imobiliárias). 

EMPUSAS DE ILUMINAÇÃO 

São obrigados o prestar os informaçõe, 
que lhes forem solicitados quanto 00 pe
ríodo de fornecimento de luz, nome e 
enderêço dos consumidores - art. 394. 

EMPR!SAS IMOBILIÁRIAS 

Que exploram o vendo de propriedade, 
o prestações - O que devem destacar 
no escrituração em relação às prestações 
recebidos - art. 203, a o d. 

Nos casos de construção, os --- po
derão computar no custo dos imávels O! 

despesas efetivamente pagos e os con
tratadas - art. 203, § 1.°. 

Despesas que poderão ser computada9 
no custo de terrenos loteados pela~ 
____ art. 203, § 2.°. 

As --- que operem no compro EI 

vendo de bens imóveis construídos ou 
em construção, no construção e venda 
de unidades habitacionais, no incorpo
ração de edificações em condomínio e 
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no vendo de terrenos loteados e cons. 
truíd:s ou em construção controlado 
podem corrigir monetàriamente o custo 
do terreno e do construção; os varia
ções terão o tratamento fiscal previsto 
poro o cerreção monetório do ativo Im:;. 
bilizado e serão acrescidos 00 custo do 
terreno e do construção - art. 283 e 
parágrafos. 

EMPRlSAS INDIVIDUAIS 

São equiparados, poro os efeitos do im
pôsto de rendo, os --- às pessoas 
jurídicos - art. 16. 

Conceituação de --- - art. 16, .Ii. 
naas e parágrafos. 

Firmas individuais. São --- - art. 
16, § 1.°, a. 

Pessoas físicos aue em seu nome indivi
duai explorem, . habitual e profissional
mente, qualquer atividade econômico, 
com o fim especulativo de lucro, medi
ante vendo o terceiros de bens e servi
ços - são ---o Incluem-se tam
bém: o) o compro e vendo de imóveis; 
e b) construção de prédiOS (revendo) <:u 
incorporação Cc:ndomíniol - art. 16, 

§ 1.°, b, I o 111. 

Ca:;os em que os pessoas f! sicas s€'õo, 
poro os fins do estatuído no art. 16, 
§ 1.0, b, I o 111, consideradas em cada 
exercício como --- - ort. 16, § 
2.°, a o e. 

Quando serão tributados, no coso do alí
nea "b" do § 1.° do art. 16·, como lucN 
do pessoa jurídico, Cs rendimentos au
feridos no exerci cio pelo --- art. 
16, § 6.° e alíneas. 

o impôsto que onero o lucro apurodo 
no vendo de propriedades imobiliários 
(arts. 129 e ISOl não incide sôbre os 
transações cuj(J alienante fôr considera
do --- - art. 16, § 7.0. 

Obrigações dos pessoas físicos conside
rados --- - art. 16, § 8.°, a o d. 

Não se aplica 00 coso do exercício dos 
profissões ou do exploração individual 
dos atividades o que se refere o artigo 
49, o disposto no art. 16, § 1.°, b, 
no que tange à conceituação de 
- art. 16, § 9.0. 
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- Lucros que devem ser incluídos no cé
dula F do declaração do titular do 
--- - art. 51, § 5.°. 

O que será considerado como capital da 
---, poro efeito do limitação de re· 
tirados mensais - art. 177, § 4.0. 

- Pagamentos 00 titular do --- ou 
aos seus parentes poderão ser impugno. 
dos, se não forem corretamente c-:'mpro
vadas - art. 178 a e b. 

Quando o autoridade lançadora poderá 
impugnar os despesas pessoais do titular 
do --- - art. 179. 

Pessoas naturais considerados . 
Registros de Compro; e de Inventários 
serão registrados e autenticados pelos 
repartições do Impôsto de Rendo _ 
art. 266, § 1.0. 

Taxo do impôsta de rendo sôbre os lu
cros apurados pelos --- - art. 
248. 

Se o pessoa natural vier o ser caracrE.!. 
rizoda como ---. Lucro auferido ro 
vendo de propriedade imobiliária
- art. 248, § 3.°. 

Não se aplico o disposto no art. 248, 
§ 3.°, aos cosas em que o impôsta de
vid:> pelo pessoa físico no vendo de pro
priedades imobi/iórias tenho sido trans
ferido 00 comprador - art. 248, § 4.0. 

Prazo para apresentação pelos - __ 
dos suas declarações anuais de rendi
mentos - arts. 320, a e b; 321 . 

A --- que tenho receito bruto anual 
inferior 00 limite legal fico dispensado 
de apresentar declaração de rendimentos 
- art. 325, parágrafo único. 

EMPR!SAS DE NAVECAÇÃO MARITIMA E 
A'REA 

Quando os ---, estrangeiros, estõo 
isentos do impôsto de rendo - art. 22. 

As importôncias recebidos pelos emprê
sas de navegação marltima o título de 
taxo de Renovação do Marir/;'a Mer
cante serão registrados como deprecia
ção adicional das navios o que cones
pondem - art. 207, § 1.°. 



Como serão tributados os resultad,:s ca~ 
--- pelo impôsto de rendo - IIrt. 
207 e parágrafos; 208; 209. 

Nõo integra a receita bruta operacional 
das emprêscs de navegação a Taxa de 
Renovaçã::l da Marinha Mercante por 
elas arrecadada - art. 207. 

Não se computam no lucro operacional 
da emprêsa· de navegação marítima os 
prêmios à construção naval concer::lid:s 
de acôrdo com a legislação em vigor 
ort. 208. 

Não serão computadas, poro efeita de 
tributação, no lucro operacional das em
prêsas de navegação aérea, as ;;ont. i
buições recebidas por fórça da legislo. 
çã::J em vigor, etc. - art. 209. 

(V., também: Premios à Con5tru~ão Na
val; Taxa de Reno,vação da Marinho 
Mercante) 

EMPR!SAS PASTORIS 

(V. Emprêsas Agrícolas) 

EMPUSAS DE SECURO E D! CAPITALI
ZAÇÃO 

Poderão computar como encargo as im
portâncias destinadas a ccmpletar previ_ 
sões têcnicas - .rt. 206. 

As sociedades que cperam em seguros, 
além dos documentos enumerados no arl. 
231, alíneas "a", "bo, "clt, "f", "g", e 
"h", apresentarão: mapa estatístico, re
lação de prêmios recebidos e relação dis
criminativa das reclamações ajustadas -
art. 231, parágrafo único, a a c. 

Reservas técnicas constituídas pelos 
---, no formo da legislação especial 
a elas aplicáveis, para garantia de suas 
operações - não serão adicionados ao 
lucro real, poro tributação - art. 243, Cl. 

Excluem-se do lucro real para cs efeitos 
da tributação os juros e comissões re
cebidos por emprêsas de seguros, quan
do resultantes de empréstimos contre í
dos peb Banco Nacional de Habitação 
ou por êle aprovados em favor de enti
dades que integrem o sistema Hhon
ceiro da habitação, poro o financiamen_ 
to de construção residencial - art. 
245, k. 

Excetuam-se do disposto no § 1.°, do 
art. 246 - limite de absorção de ren
dimentos pelas deduções do lucro etc. 
- art. 246, § 2.°. 

Aumento de capital com o produto de 
correção monetário do ativo imobiliza
do. Depósito do impôsto ou do SUbi
crição de Obrigações do Tesouro Nacio
nal, até aprovação do ato pelo govêrno 
- art. 276. 

Poderá ser efetuado como depÓSito, em 
dinheiro, o recolhimento do impôsto nos 
casos de incorporação de reservas das 
--- cujos aumentos de capital de
pendam de aprovação governamental 
art. 291. 

Não incide impôsto na fonte sôbre juros 
e comissões devidos o emorêsas de se
gur:s com sede no estrangeiro, quando 
os empréstimos forem contra! dos pelo 
Banco Nacional de Habitação ou por 
êle oprovad:s para o financiamento de 
construção residencial - art. 293, i. 

Obrigação de informar rendimentos pa
gos - art. 391. 

(V., também, Sociedade Mútua d. Se
guros>. 

EMPRéSTIMO COMPULSÓRIO - Lein.o 
4242/63 

Terão poder liberatório porei o paga
mento do impôsto de renda, a partir do 
exercício financeiro de 1967, os Títulos 
de Investimento representados pelos re
cibos de recolhimen~J do --- de que 
trota o art. 72 da Lei 4 242 - art., 
413, c. 

EMPRÉSTIMO EM MOEDA ESTRANCEIRA 

Liquidação do --- pelo conversão em 
moeda nacional, autorizado pela Cartei
ra de Câmbio, poro subscrição de capital 
social da emprêsa devedora art. 
172, b. 

Serão rEgistrados no passivo os varia
cões cambiais no sêldo devedor do 
-----, simultâneamente à correção ma_ 
netária obrigatória do valor original do 
ativo imobilizado - art. 267. 
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EMPRtSTIMO POBLICO DE EME~!NCIA -

Lei n.o 4069/62 

As obrigações do --- terão poder 
liberatório para o pa,amento de impôs
to de renda - art. 413, b. 

(V., também, Obriga~ões do Empréstimo 
de Emergêncio) 

EMPRÉSTIMO PELA UNIÃO 

(V. Financiamento ou Empréstimo pela 
. União>. 

EMPRtsTIMOS DIVERSOS 

Isensão do impôsto de renda sôbre ju
ros e comissões recebidos por sindicatos 
pr::fissionais ou instituições congêneres, 
quando os respectivos --- forem con_ 
traídos pelo B. N. H. ou por êle apro
vados em favor de enlidades que inte
grem o sistema financeiro da habitação 
- art. 25, § 5.°. 

Não entrará no cômouto do rendimento 
bruto a variação corr'espondente aos rea
justamentos monetárics de --- re
feridos no artigo 500 do regulamento -
art. 36, r. 

Juros de --- civis ou comerclois. 
Sua classificacão na cédula B - art. 
41, d. • 

Importâncias retiradas pelos sócics, acio
nistas e seus dependentes. a título de 

Quando se classificam na cé
dula F, como lucros distribuídos -
art. 52. 

Caso em que os lucros apurados são c::n
siderados distribuí dos aos devedores at~ 
o limite dos respectivos empréstimos 
art. 52, § 1.0 • 

F::rmalmente contratados e não resgata
dos no prazo máximo de 3 anos - tri
butação como lucro distribuído ao bene
ficiado - art. 52, § 3.0

• 

Estão sujeitos 00 desconto do impôsta no 
fonte os juros de debêntures ou obriga
ções 00 portador, provenientes de --
contraídos dentro cu foro do país por 
sociedades que operem na território na
cional - art. 301, 2.°, d. 

t assegurado às autoridades do impôsto 
de rendo o direito de investigar a legi-
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timidade de deduções e abatimentos o 
título de juros, apurando inclusive o ca
pacidade econômica e financeiro da pres
tamista - art. 359. 

Garanti0 de ---o Os estabelecimen
tos de crédito de cujo capital participe 
o União, Estado ou Município, não po
derão aceitar, o êsse título, bens de va
lôres superiores aos con~:gnados no de
claração de rendimentos do pessoa físico 
Ou guio de fonte - art. 379. 

A concessão de --- pelo União Fe
deral ou bancos por elo controlados o 
entidades de direito público e privado, 
está sujeito à prévio comprovação do re
colhimento do impôsto de rendo que 
àquelas entidades couber arrecadar nos 
fontes - art. 432. 

ENCARCOS 

Apuração do lucro operacional - art. 
156. 

São custos os despesas e os --- re
lativos à aquisição, produção e venda 
dos bens e serviços, etc. - art. 161. 

São custos os despesas e os --- tais 
como os impost::s, taxas e contribuições 
fiscais ou parafiscais, exceto o impôsto 
de rendo - art. 161, d. 

Poderá ser computado como custo cu 
---, em cada exercício, o impor
tôncia correspondente à diminuição do 
valor dos bens do ativo, etc. - art. 186. 

Poderá ser computado como custo ou 
---, em cada exercício, o importôn
cio correspondente à recuperação do ca
pital aplicado, etc. - art. 188. 

Poderá ser computado como custo ou 
---, em cada exercício, o importân_ 
cia correspondente à diminuição do va
Iar de recursos minerais e florestais, etc. 

art. 189. 

As companhias de seguro e capitaliza
ção poderão computar como --- as 
impcrtâncias destinadas a completar as 
provisões técnicos - art. 206. 

ENCARCOS DO BENEFICIÁRIO DO REN
DIMENTO 

Classificam-se como aluguéis ou royal
ties, nas cédulas em que couberem, os 



pagamentos de juros, comissões, corre
tagens, impostos, taxas e remuneração 
do trabalho assalariado, autônomo ou 
profissional, feitos a terceiros por' cento 
do -locador do bem ou do cedente dos 
direitos - art. 39, b. 

Pagamento ou reembôlso de impôsto ou 
contribuição que a lei prevê como en
cargo do assalariado, considero-se ren
dimento classificável no cédula C -
art. 47, h. 

ENCARGOS DE FAMfLIA 

Abatimentos da renda bruta - art. 82. 

Regras a serem observadas relativamen-· 
te ao. abatimento de da rendo 
bruta do contribuinte - art, 82, I, 11. 
a e b, e 111. 

Poderão ser abatidos. também, a título 
de --- os alimentos prestados em 
virtude de sentença judicial ou admis, 
síveis em face da lei civil; o importân
cia equivalente 00 abatimento relativo ':l 

filho paro cada menOr de 21 anos que 
o contribuinte crie e eduque - art. 82, 
§ 1.°, a e b e §§ 3.° e 4.°. 

Como --- só se computarão os fi
lhos legítimos, legitimados, naturais re
conhecidos e adotivos, que não tiverem 
rendimentos, ou, se as tiverem, desde que 
tais rendimentos sejam somados aos do 
contribuinte - art. 82, § 2.°. 

Admissível o abatimento do rendo bruto 
do encargo relativo à companheiro. 
O~ndições - art. 82. § 5.°. 

Admitem-se como abatimento do renda 
bruta os pagamentos feitos a médicos 
e dentistas pelo contribuinte cu pelos 
pessoas compreendidos como , 
desde que especificados e comprovadas, 
podendo a falto do CCmorovante ser su
prida pela indicação do 'número do che
que utilizado - art. 83, a. 

Poderão ser abatidos do rendo bruto, os 
despesas de hospitalização feitos com 
tôdas as pessoas compreendidas como 
--- ou dependentes - art. 83, b. 

Os --- constituem dedução para de
t1lrminaçãa do rendo líqUida mensal da 
trabalho assalariado - Grt. 108, a. 

Dedução de companheiro, poro cálcultl 
do impôsto de fonte sôbre trabalho assa
lariado - art. 113, § 1.°. 

Dedução mensal dos --- paro cál
culo do impôsto de fonte s6bre traba
lho assalariado - art. 114. 

Com;) devem ser declarados e compro
vados pelos empregados, paro fins de 
desconto do impôsto no fonte - art. 
115 e parágrafo único. 

Admissíveis poro determinação da ren
do líquida, sujeito à taxação no f:nte, 
das pessoas físicos domiciliados no Brasil, 
ausentes no estrangeiro, o serviço do 
Nação ou por motivo de estudos - art. 
151, § 1.0, b. 

ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES 

(V. Extinção e Liquidação) 

ENDER!ÇO DO CONTRIBUINTE 

Quando fôr desconhecido ou incerto e 
---, será éle notificado por edital 
- art. 341, § 1.8 

ENERGIA EUTRICA 

Estão isentos do imaôsto de renda os 
sociedades de economia misto de âm
bito estadual, crganizadas na área do 
SUDENE, poro explorar o distribuição de 
--- - art. 27. 

As sociedades de economia mista orga
nizados poro exploração de ---, na 
área de atuação do SUDENE, paro go
zarem do isenção, devem apresentar 
provo fornecido pelo autarquia - art. 
31, b. 

ENFITEUSE 

Dedução dos foros e taxas de ocupação, 
aos casos de --- - art. 67. b, 

ENGENHEIRO 

(V. Profissões Liberais). 

ENGORDA DE ANIMAIS 

Rendimento classificado no cédula G -
-art. 54, c. 
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ENSINO SUPERIOR 

Poro efeito do abatimento como encar
go de família, os filhos maiores até 24 
anos de idade que ainda estejam cur
sond:l estabe.lecimento de --- equi
param-se aos fiI':'os menores - art. 82, 
§ 4.°. 

ENTRECA DE DECLARAÇÃO 

(V. Prazo - Entrega de Declaração de 
Rendimentos dai Pessoas Físicas; Prazo 
- Entrega de Declaração de Rendimentos 
das Pessoas Jurídicos; Escala de Prazos 
- Entrega de Declarações de Pessoa Fí_ 
sica; Escala de Prazos - Entrega de De
clara~ões de Pessoa Juridica). 

EROSÃO 

As emprêsas que tenham por objeto o 
exploração agrícola e pastarial poderão 
incluir como custos e despesas cperacia
nais os despesas com obras de preven
ção contra o --- - art. 204, b. 

ESCALA DE PRAZOS - ENTRECA DE 
DECLARAÇÕES DE PESSOAS FfSICAS 

Poderá ser estabelecido --- para en_ 
trega ou remessa postal, durante o mês 
de abril dos declarações dos pessoas 
fi sicas, inscritos no Registro das Pes
soas Físicos - art. 318 e parágrafo 
único. 

ESCALA DE PRAZOS - ENTRECA DE 
DECLARAÇÕES DE PESSOA JURfDICA 

Balanços encerrados até 30 de setembro 
do ano base - art. 321. 

Inclusive emprêsas individuais art. 
320, alíneas e parágrafo único. 

Balanços levantados em cutubro ou no
vembro do ano base - art. 321, pará
grafo único. 

As repartições lançadoras poderão esta
belecer --- - art. 323. 

ESCLARECIMENTOS 

Poderão ser exigidos acêrca do 
crigem dos recursos do contribuinte e do 
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destino dos dispêndios e aplicações, 
quando houver alteração de patrimênlo 
- art. 103. 

Quando os caixas, associações e orga
nizações sindicais estão obrigados o 
prestá-los, como representantes dos fen
tes pagadoras - art. 119. 

Aquêles que pagarem rendimentos o re
sidentes ou domiciliados no exterior de
vem prestar todos os --- às repar
tições e aOs agentes fiscais do impêsto 
de rendo - art. 300. 

Ao contribuinte será prestado assistên
cia técnico, no repartiçõo lançadora, sob 
o formo de --- e orientação poro 
feitura do declaração - art. 333. 

Necessários à revisão dos declarações 
- como serão solicitad-~s - art. 334, 
§ 2.°. 

Quando necessários paro a revisão dos 
declarações, deverão ser prestados no 
prazo de 20 dias da sua solicitação -
art. 334, § 3.°. 

A falta de atendimento ao pedido de 
---, necessários à revisão da decla
ração de rendimentos, sujeito o contri
buinte ao procedimento ex officio - art. 
334, § 4.0. 

Pessoas físicas ou jurídicos, contribuin
tes ou não, são obrigadas o prestar, aos 
agentes fiscais do imDÔsto de renda, as 
inf=rmações e --- necessários à fis
calização - art. 352. 

o autuado será convidado a 
--- nos têrmos do § I. o 
408, na caso de infração das 
ções do Regulamento do Impôsto 
da - art. 355, § 1.°. 

prestar 
do art. 
disposl
de Ren_ 

Nenhuma pessoa física ou jurídica, con
tribuinte ou não, poderá eximir-se de 
fornecer os --- solicitados pelas re
partições do impêsto de renda - art. 
363. 

Estabeleciment:s bancórios, inclusive os 
Caixas Econômicas - não poderão exi
mir-se de prestar --- à fiscalização 
- art. 378. 

- A falta de atendimento" a pedida de 
--- determinará lançomento ex affi-
cio - art. 407, b. 



Das providêndas nOs CasOs de falto de 
--- nos processos de lançamento ex 
oHidio - art. 408, § 3.°. 

Os --- prestados só poderão ser im
pugnados com provo ou indício veemen
te 6e suo falsidade ou inexatidão _ 
art. 409, § 2.°. 

A não apresentação de --- dentro 
do prazo, na hipótese de lançamento ex 
oHiclo por falta de declaração, acarre
tará, para as pessoas jurídicas, a perda 
do direito de opção referido no art. 408 
- art. 409, § 3.°. 

Dos ---, nos casos de lançamento 
ex officio por falta ou inexatidão de 
guia de recolhimento do imoôsto de fon-
te - art. 411. . 

ESCRITA 

(V. Escrituração). 

ESCRITOR 

(V. Profissões Liberais). 

ESCRITURAÇÃO 

Facultado ao contribuinte que perceber 
rendimentos do exploração agrícola ou 
pastoril e .das indústrias extrativos ve
getal e animal optar pela tributação ba
seada no lucra real, desde que o possa 
ccmprovar por meio de --- feito de 
forma a merecer fé - art. 74. 

Arbitramento de lucros por falto de 
--- regular - art. 198 e poró
grafos. 

Rendimentos auferidos com desconto do 
impõsto de renda retido pelas fcntes pa
gadoras - normas a serem observa::los 
no --- pelos emprêsas beneficiaaüs 

- art. 213, a a c. 

Deve ser feita em idioma e moeda :10-

cionais e pela forma estabelecida nos leis 
comerciais e fiscais - art. 224. 

Deve abranger tôdas as operações do 
contribuinte e Cs resultados apurados 
anualmente - art. 224, § 1.°. 

Nos casos de contabilidade não centra
lizada, facultado, os resultados das fi
liais, sucursais ou agências devem ser 

IncOrporados nó -_. -- da matriz ~ 
art. 224, § 2.°. 

O disposto no art. 224, quanto à 
---, aplica-se também às filiais, su
cursais, etc. de pessoas jurídicas com 
sede no exterior - art. 224, § 3.°. 

Pessoas jurídicos que não tiverem --
devem possuir um livro Caixa, exceto 
quando suas operações sejam obrigato
riamente registradas em livros instituí
d::s por leis fiscais - art. 227 e pará
grafo único. 

Dos livros Diário e Registro de Com
pras, com atraso superior o 180 e 60 
dias, respectivamente - a pessoa juri
dica ficará suieita às multas estabele
cidas nos letra; "e" e "i" do art. 450 
art. 230. 

Falsidade do ---o Penalidades para 
o profissional que houver assinada -
art. 239. 

Multa às sociedades, associaçães, sindi
catos, etc., de caráter beneficénte, fi
lantrópico, etc. que não mantiverem a 
--- de suas receitas e despesas -
art. 450, j. 

ESCRITURAÇÃO CENTRALIZADA 

(V. COntabilidade Centralizada). 

ESCRIVÃES 

(V. Serventuário da Justiça). 

ESCULTOR 

(V. Profissões Liberai.) 

ESPÓLIO 

- Normas aplicáveis ao --- - art. 5.°. 

- Quando e como apresentar declaração 
em nome do --- - art. 6.°. 
Prazo para apresentaçã::l da declaração 
final do --- e rendimentos que dela 
deverão constar - art. 6.0, § 1.0. 

Até quando é feito o lançamento em 
nome de --- - art. 6.°, § 2.°. 

No caso de declarações de --- o li
mite de isenção será considerado até o 
exercício financeiro seguinte ao ano em 
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Que ocorrer o faiecimento do contribuin
te - art. 8.°. 

Limite de isenção, nos casas de --
~ art. 8.° e parágrafo, único, o e b. 

Falto de declaração ou omissão de ren
dimentos pelo de cujus, nas exercícios 
anteriores, etc. - art. 9.°. 

Faltas cometidas pelo inventariante. 
Como serão punidos - art. 9.°, pará
grafo única. 

Responsabilidade solidário da meeiro, her
deiros e legatários pelo débito do --
- art. 10. 

Será exigida prcva de quitação do im
pôsto de renda, relativamente ao --
e ao d. cujus, para aprovação ou jul· 
gamento dos formais de partilha - art. 
400. 

- Julgado o cálculo do formal de partilho 
ou da adjudicação, O juiz solicitará il'l
formoção sôbre a existência de débito 
do impôsto de renda em nome da da 
cujus ou do --- - art. 400, § 1.0. 

Antes de homologar a partilha ou o ad
judicação de bens, o juiz solicitará in
formação sôbre a existência de débito 
em neme do de cujus ou do espólio, re
metendo relação discriminativa da monte 
11 todos os dados que possam identifico r 
o inventariado, etc. - art. 400, §§ 
2.° e 3.°. 

Qualquer inclusão de bens no monte de
verá ser comunicada à repartição fiscal 
competente - art. 400, § 4.°. 

As providências previstas no art. 400 e 
§§ J.o a 4. 0 são extensivas aos preces
sos de sobrepartilha, extinção de quais
quer cláusulas testamentárias e sub-ro
gação, etc. - art. 400, § 5.°. 

Incorrerá em falta disciplinar, punível 
com multa, o chefe da repartição que 
não atender, dentro do prazo de 30 
dias, ao pedido de informações sôbre dé
bito do impôsto de rendo em nome dJ 
d. cujus ou do --- - art. 400, 
§ 6.°. 

- Multa de mora quando, pela abertura 
da sucessão, se apurar que o de cujus 
não apresentou declaração para os exer
cícios anteriores, ou o fêz com omissão 

art. 444, d. 
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Ésp6SA 
(V.: Cônjuge; Encargos de Família; Mulher 

Abandonado pelo Marido; Mulher Ca
sado). 

ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 

Inclusive os Caixas EcoMmicas, estão 
obrigados a fornecer, à fiscalização do 
impêsto de renda, cópias das contas cor
rentes de seus depositantes e de cutras 
pessoas que tenham ligação com ---, 
bem como a prestar informações ou 
quaisquer esclarecimentos solicitados -
arts. 363, §§ 1.0, 2.° e 3.°; 378. 

Os --- inclusive Caixas Econômicos 
deverão prestar informações de todos os 
juros superiores aO limite legal pagos OIJ 

creditados a particulares. Juros infer:o
res, somente Quando isto fôr exigid' 
pela autoridade lançadora - art. 317 
e parágrafo única. 

Mediante ato dJ Ministro da Fazenda, 
poderá ser cometida a --- a arre
cadação das rendas federais - art. 422. 

O pagamento da restituição da receito 
poderá ser feito também pelos --
autorizadGs a o!)erar com o Tesoura Na
cíanal - art. 479, § 2.°. 

(V. tombém: Bancos; Caixas Econômicas) 

ESTABELECIMENTOS DE CUDITO 

(V. Banca; Caixas Econômicas; Estabe
lecimentos Bancários). 

ESTATUTO DA TERRA 

O rendimento líquido da exploração agrí
cola eu pastoril, dos indústrias extrati
vas vegetal e animal e do transformação 
dos produtos agrícolas e pecuários pelo 
próprio agricultor ou criador, será apu
rado pela aplicação do coeficiente de 3% 
sôbre o valor de que trota o item I do 
art. 49 do ---, constante do decla
ração de bens ou do balanço patrimo
nial - art. 71. 

Coso do propriedade agrícola ainda nôo 
cadastrada nos têrmos do ---; como 
poderá ser determinado seu rendimento 
líquido - art. 72. 

Documento que, de acôrdo com o· art. 
53 do --- deverá ser fornecido pelo 



l~íM 00 próprietôrio óu usufrutu6rio da 
propriedade rural explorada, o partir de 
1967 - art. 77 e parágrafo único. 

As reclamações contra o cálculo dos vo
lôres tributários relativos aos rendimen
t:s dos atividades agropastoris e dos in
dústrias extrativos vegetal e animal pro
cedido nos têrmos do art. 53 do --
só serão julgados depois de pronuncia
mento do IBRA - art. 463, parágrafo 
único. 

ESTiMUlOS FISCAIS 

(V. Favores Fiscais) 

ESTOQUE 

São custos os encargos relativos o que
bras ou perdas de --- por deterio
ração e obsolescência ou pelo ocorrência 
de riscos não cobertos por seguro -
art. 161, f. 

Quantias levados à conto de reservas ou 
previsões, constituídos, poro fazer face 
à desvalorização de --- de maté
rias-primos, produtos acabados ou mer
cadorias em geral - serão adicionados 
00 lucro real, poro tributação - art. 
243, j. 

(V. também, Registro d. Inventário -
livro). 

ESTRANCEIRO 

(V. Residente ou Domiciliado no. Exterior 
e Residentes no País - Cosas Especiais). 

ESTUDO 

Os domiciliados no país, ausentes no es
trangeiro, por motivo de ---, sofre
rão desconto do impôsto no fonte, em 
dólares - art. 151. 

(V. também: Aperfeiçoamento, Educação 
e Treinamento; Instrução). 

EUCALIPTOS 

Será deduzido do valer do imóvel rural, 
poro efeito de apuração do seu rendi
mento líquido tributável, o do órea efe
tivamente plantado com ---, acá
cias negros, araucárias. brasiliensis, etc. 
- art. 71, § 2.V

• 

Do vaiar do propriedade rural, atuallzo
do menetàriamente, cintes de aplicado o 
coeficiente de 3 % poro o determinação 
do rendimento será excluído o do área 
efetivamente plantado com ---, acá
cias negros, araucárias brasiliensis, etc. 
- art. 72, § 1.°, o e b. 

EXAME DE ESCRITA 

(V. Exame de livres e Documentol de 
Contabilidade; Diligincia Fiscal; Fiscali
%ação; Perícia Contábil!. 

EXAME DE l:VROS E DOCUMENTOS DE 
CONTABILIDADE 

Poro cs efeitos do ---, não se apli
co o disposto nos arts. 1 7 e 1 8 do Có
digo Comercial - art. 353. 

Os agentes fiscais do impôsto de rendo 
precederão 00 --- do contribuinte, 
poro verificar o exatidão das declarações 
apresentados, etc. - art. 354. 

Além do --- poderá o fiscalização 
realizar diligências e investigações ne
cessários poro verificar o exato cumpri
mento dos obrigações fiscais - art. 354. 

Em relação 00 mesmo exercício, só é 
possível um segundo --- mediante 
ordem escrito do diretor, dos delegados. 
ou dos chefes de inspetorias do Impôsto 
de Rendo - art. 354, § 2.°. 

- Somente depois de concluído o laudo 
do --- deverá ser lavrado o auto de 
infração - art. 355, § 5.°. 

O --- poderá, também, ser deter
minado pelo diretor do D. I . R., pelos 
delegados ou pelos chefes das inspeto
rias do Impôsto de Renda, independente_ 
mente do que estatui o art. 354 -
art. 356. 

Multo aplicável aos que se recusarem a 
exibir os livros e documentos de conta
bilidade, poro o exame de que trotam 
os arts. 354 e 356, sem prejuízo de 
outros sanções - art. 450, b. 

(V., também: Auto de Infração; Diligin
cio Fiscal; Fiscalização; Têrma de Verifi
cação e/ou Esclarecimentos). 
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~)(A 'rORIA~ 

Autenticação do livro-Caixa dos pessoas 
jurídicas que não tenham escrituração re_ 
gular poderá ser feito excepcionalmente, 
pelos --- federais, onde não Ihou
ver repartição do Impôsto de Rendo -
art. 228. 

As --- federais são competentes 
paro receber as declarações de rendi
mentos - art. 330, b. 

Federais e estaduais - são obrigadas 
o enviar, até 30 de abril, relação dos 
firmas e sociedades que adquiriram se
Ios de vendas e consignações, etc. -
art. 375. 

As --- federais e estaduais deverão 
fornecer, também, no prazo de 30 dias. 
informações das alterações ocorridas 
quanto ElOS contribuintes do impôsto de 
indústrias e profissões - art. 375, pa
rágrafo único. 

EXAUSTÃO 

Não será admitida depreciação dos bens 
para os quais seja registrada cota de 
------< - art. 186, § 14. 

Coto anual de ---o Como será de
terminado - art. 189, § 1.0, a e b e 
§ 2.°. 

Cota de --- no exploração dos re
cursos minerai. - art. 189, § 3.°. 

- Cota de ---o A receito bruta que 
servirá de bose etc. - art. 189, § 4.0. 

- Cota de ---, poro aquêle que recebe 
rayalties etc. - art. 189, § 5.°. 

Opção entre o dedução da quota anual 
de --- e o do custo de novos aqui
sições ou de plantio de árvores destina
dos ao corte - art. 190. 

Mapas analíticos do depreciação, amor
tização e --- dos bens do ativo imo_ 
bilizado - documentos que instruem ::I 

declaração de pessoa jurídica - art. 
231, h. 

EXCESSO DE EXAÇÃO 

- Responsabilidade penal, independente
mente do responsabilidode civil destina-

128 

do 6 reparaçôo de perdas e donos, oco
sianada pelo --- no caso de apro
priação indébita - art. 514 e parágrafo 
único. 

EXCESSO Dt REMUNERAÇÃO 

(V. Remuneração) 

EXCESSO DE RESERVAS SÕBRE O CAPITAL 

(V" também: Reserva; Taxa do Impa.to 
de Fonte) 

EX-COMBATENTE DA FEl 

Não entrarão no cômputo do rendimento 
bruto os 'pensões e os proventos cencedi
dos em decorrência de falecimento ou 
reformo do --- - art. 36, j. 

EXERCfCIO SOCIAL 

- Como será feita o tributação, quando 
Ocorrer o alteração do --- art. 216, 
§ 1.°. 

- Alteração do ---o Coso em que 
caberá o peno ccmpensatória previsto no 
art. 444, i - art 216, § 2.°. 

Mudança de dota de encerramento de 
balanç'O e alteração do período do balan_ 
ço ---. Instrução do declaração de 
rendimentos - art. 236. 

EX~RCITO 

(V. Autoridade) 

EXIBIDORES 

(V.: Películas Cinematográficas; Peliculol 
Cinematográfica. Estrangeiras) 

EX OFFICIO 

No caso de que trato o art. 317 - se 
o fonte não descontar o impôsto previsto 
no art. 107 - e o beneficiado não apre_ 
sentar, no prazo, o declaração de ren
dimentcs, será iniciado processo de lan
çamento --- - art. 317 e pará
grafo único. 

Vencidos Os prazos poro o entrego do 
declaração, esta só seró recebido se o 
contribuinte nõo houver sido notifica-



do do :nkio do procedimento 
- art. 331. 

Depois de notificado do início do pro. 
cesso ---, ressalvado o disposto no 
art. 324, é vedado ao contribuinte re
querer retificação de sua declaração, 
para incluir ou majorar deduções e aba· 
timentos - art. 332. 

Cabe o procedimento ---, no caso 
de não serem prestados, no prazo de 
20 dias, esclarecimentos necessários à 
revisão das declarações - art. 334, 
§ 4. 0 • 

Na hipótese de lançamento ---, o 
pagamento do impôsto será efetuado em 
sua totalidade - art. 346, § 1.0 • 

As incorreções ou omissões do auto de 
infração não provocam a nulidade do 
procedimento ---, se forem suficien. 
temente identificados a infração e o in· 
frator - art. 355, § 2.0 • 

Quando cabe o lançamento re· 
lativo à declaração de rendimentos 
art. 407, a a c. 

Do início do processo de lançamento 
--- - art. 408. 

Do início do processo de lançamento 
--- mediante auto de infração -
art. 408, § 1.0. 

Das intimações relativas aos lançamen. 
tos --- - art. 408, § 2.0 • 

Procedimento a adotar·se em processo 
de lançamento ---, quando não fo
rem prestados os esclarecimentos - art. 
408, § 3.0 • 

A quem cabe apreciar o processo de 
lançamento --- - art. 408, § 4.0 • 

Como se fará o lançamento --- -
art. 409, a o c e §§ 1.0 a 3.0 • 

o lançamento --- poderá ser feito, 
também, através da utilização de sinais 
exteriores de riqueza - art. 409, § 1.0. 

Na hipótese de lançamento ---, por 
falta de declaração a não apresentação 
dos esclarecimentos, dentro do prazo, 
acarretará para as pessoas jurídicas, a 
perda do direito de opção previsto no 
art. 408 - art. 409, § 3.0 • 

A partir de que dota será feita a cor
reção monetária, nos casos de lançamen. 
to --- ou de cobrança suplementar 
- art. 428, § 7.0 • 

Multas a!Jlicadas nos cas=s de lançamen
to --- - art. 445, alíneas e paro
grafos. 

Como será concedida a redução da muI· 
ta - art. 445, § 2.0 • 

Nos casos de lançamento --- com 
base em sinais exteriores de riqueza será 
facultativa a garantia de instância quan_ 
do houver reclamoção, recurso ou pedido 
de reccnsideração - art. 473. 

Poderá ser feita --- ou a requeri· 
mento do credor a restituição do impôsto 
pago a maior - art. 478. 

EXPERIMENTAÇÃO 

Admitidas como operacionais os despe
sas com --- para criação ou aper
feiçoamento de produtos, processos, fór
mulas e técnicas de produção, adminis· 
tração ou vendas - art. 173. 

EXPLORAÇÃO ACRiCOLA E PASTORIL 

- Determinação do rendimento líquido da 
---o Como poderá ser feita - art. 71. 

Deduções do valor do imóvel, cabíveis 
na determinação do rendimento líquido, 
previsto no art. 71 e arbitramento dos 
construções e benfeitorios - art. 71, 
§§ 1.0 a 4. 0 • 

Coeficiente oplicado sôbre o valor do 
godo, das máquinas agrícolas e das cul
turas permanentes, deduzido do valor do 
propriedade, para determinação da rendo 
tributável art. 71, § 4.°. 

Deduções do valor tributável, cabíveis 
quando o imóvel rural fôr explorado por 
arrendatário - art. 71, §§ 5.0 e 6.0 • 

Quando cabe 00 proprietário do imóvel 
rural arrendado, excluir o valor dos bens 
arrendados - art. 71, § 8.0

• 

Determinação do rendimento líquido da 
--- e das indústrias extrativas ve
getal e animal. Rendimento presumido 
- art. 73 e parágrafos. 
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_ E indústrias extrativas vegetal e anim:::! 
_ tributação baseada na lucro real. 
Opção. - art. 74, § 2.°. 

- Arbitramento do rendimento líquido da 
--- em função da' receito bruto. 
Quando cabe e como se processo - art. 
75, parágrafo único. . 

Emprê.as exclusivamente destinadas à 
---o Obrigação do constituição d~ 
Fundo de Indenizações Trabalhistas -
art. 168, § 2.°. 

EXPLORAÇÃO DE DIREITOS 

Direito de uso ou exploração de pelí
culas cinematográficos - clossifioo-se 
como aluguel - cédula E - art. 50, d. 

Direito de uso ou exploração de outros 
bens móveis, de qualquer natureza -
classifica-se como aluguel - cédula E 
- art. 50, e. 

Direito de exploração de conjuntos in
dustriais - classifica-se como aluguel 
- cédula E - art. 50, f. 

- Rendimentos decorrentes da exploração 
de direitos. Classificação no cédula H 
- art. 56 e alíneas. 

EXPLORAÇÃO PASTORIL 

(V. Exploração Agrícola e Pastoril) 

EXPLORAÇÃO PECUÁRIA 

(V. Exploraçãa Agrícola e Pastoril) 

EXPORTADORES 

- Não incide impôsto na fonte sôbre as 
comissões pagos pelos --- de quais
quer produtos nacionais o seus agentes 
no estrangeiro - art. 293, a. 
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EXTINÇÃO 

No exercício em que se verificar 
---, a firma ou sociedade dever' 
apresentar, clém da relativa aos resul 
ta dos do ano-base, declaração correspon 
dente aos resultados do período imediat 
até a data da extinção - art. 219 
parágrafo único. 

A --- de uma firma ou sociedad 
não exime o titular ou os sócios d 
responsabilidade sol idória do débito fis 
cal - art. 220. 

Das sociedades aue houverem amortiza 
do suas ações. Quando não será devid 
impôsto pelos acionistas - art. 221. 

Em caso de --- os continuodores 
sucessores respondem pelo pagamento d 
débito fiscol da firma ou sociedade an 
terior - art. 223. 

No caso de --- da pessoa jurídica 
o impôsto deverá ser pago, em sua to 
ta I idade, no ato da entrego da declara 
ção - art. 349, parágrafo único, a. 

EXTRAÇÃO MINERAL 

Os rendimflntos decorrentes de uso, frui 
ção, exploração do direito de pesquisa 
e extrair recursos minerais - classifi 
cam-se, como reyalties, na cédula H 
art. 56, b. 

EXTRAÇÃO VECETAL 

Os rendimentos deccrrentes do uso, frui 
ção, exploração do direito de colhêr o 
extrair recursos vegetais, inclusive fi 
restais. Classificam-se, como royoltie 
na cédula H - art. 56, a. 

EXTRAORDINÁRIOS 

- Cédula C -- rendirr.t:nto - art. 47, 



F 

FALECIMENTO 

(V. Espólio) 

FAUNCIA 

Nos casos de concordata ou --- da 
devedor, não serão admitidos como per
das os créditos que não forem habilita
dos ou tiverem a sua habilitação dene
gada - art. 166, § 5.°. 

No caso de __ o --, considerar-se-ão 
vencidos todos os prazos providenciando
se imediatamente a cobrança judicial da 
di vida - art. 345. 

(V., também, Falido) 

FALIDO 

o pedido de reabilitação do --- não 
será homologado, sem prova de QuIta
ção do impôsto de renda - art. 399. 

FALSIDADE DE DOCUMENTOS 

- A quem cabe a responsabilidade pelo 
--- - art. 238, parágrafo único. 

Serão declarados inidôneos para assinar 
quaisquer peças ou documentos con
tábeis os profissionais responsáveis pela 
--- - art. 239. 

FALTA DE DECLARAÇÃO 

(V.: Declara~ão de Rendimentos - Peso 
soa Física; Declarasão de Rendimento. 
- Pessoa Jurídica; Espólio) 

FAVORES CREDITrCIOS 

Poderá ser pleiteado pelas pessoas ju
rídicas, optativamente, o desconto pre
visto no art. 256, para investimento 
na área da SPVEA, atendidas as exigên
cias legais e tendo em vista já serem 
extensivos, à Região Amazônica, os in
centivos fiscais, --- e demais "an
tagens concedidas à Região Nordeste do 
Brasil - art. 258. 

FAVORES FISCAIS 

Redução de 50 %, até o exercício finan
ceiro de 1968. inclusive, do impôsto de 
rendo. Indústrias que aprcveitem ma
téria-prima local (Norte e Nordeste in
clusive Sergipe e Bahia), como as de 
fertilizantes, celulose, álcalis, cõcos, 
óleos vegetais e de cêra de carnaúba, 
beneficiamento e tecelagem de caroó, 
agave e fibras nativas, beneficiamento 
e metalurgia de rutila, ferra, tungstê
nio, magnésio, cobre, cromo, manganês, 
chumba, zinco, ilmenita, etc. - art. 
260 e parágrafo único. 
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As novas indústrias. previstas na art_ 
260, instaladas a partir de 26. 11 .56 
até :tl'. 12.63, continuam isentas! da 
impôsto de renda até 31. 12-.68, aten. 
didas as exigências legai5 - art. 260, 
parágrafo únrco. 

Gozarão de --- com o benefício da 
isenção até 2. 12. 1966, Oi aumentai de 
capital resultantes do incorporação de 
reservas de emprêsas agrícolas e indus. 
triois localizadai no área da SUDENE 
- art. 287, b. 

Gozarão de --- com o benefício do 
isenção até 31. 12. 1967, os aumentos 
de capital resultantes da incorporação 
de reserva para manutenção de capital 
de giro - art. 287, c. 

(V., também, Incentiyos Fiscais) 

FERRO 

(V. Fayore. FllCai.). 

FIADOR 

Os --- que não satisfizerem, quan. 
do intimados, os débitos a que estive· 
rem obrigados, não poderão despachar 
nos Alfândegas ou Mesas de Rendo, etc. 
- art. 429. § 2.°. 

A Quem cabe julgar do idoneidade do 
--- nos casos de recurso volunt.Jrio 
00 Primeiro Conselho de Contribuintes 
- art. 467. 

Não será aceito o indicação de --
sem o sua expressa aquiescência - art. 
468. 

Os que serão recusados - art. 468, 
§ 1.°. 

~- Exigências relativamente à sociedade in. 
dicada como --- - art. 468, § 2.0. 

Se o --- oferecido fôr recuso do, co. 
berá o indicação sucessivo de mais dois 
- art. 468, § 3.°. 

Cabe um único recurso à outoridade ime. 
diatamente superior, contra o decisão 
que recusar o último --- apresen. 
todo - art. 468, § 4.°. 

Cabe recurso do decisão que recusar o 
primeiro cu segunda ---, quando o 
contribuinte renunciar expressamente ao 
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direito de fazer nOva indicaçêla - ari. 
468, § 6.°. 

Prazo paro depóSito da quantia em lití· 
gio, no caso de recusa de qualquer 
--- ou poro interposição de recurso 
contra a decisão - art. 468, § 7.°. 

FIANÇA 

Os juros de --- serão classificados 
na cédula B - art. 41, e. 

Coso em que se admite a --- p"Jra 
a concessão de passaporte ou de visto 
-ilrt. 398, § 1.°. 

Para garantia da instância, nos casos 
de recurso voluntário - arts. 466, b; 
467. 

No caso de sociedade anonlma indica0:] 
para fiadora, é necessário Que o estatuto 
outorgue, a seus di retores, autorização 
para prestar --- - art. 468, § 2.°. 

Da obrigatoriedade de idô
nea. nos casos de o pedido de reconsi. 
deração ao Conselho de Contribuintes 
versar sôbre cobrança de impôsto ou 
contribuição fiscal exigida no julgamento 
do recurso ex afficia - art. 470 e pa· 
rágrafo único 

m'RAS NATIVAS 

(V. Fayores Fiscais) 

FICHA ESTATfSTICA 

Juntamente com a declaração an.Jol de 
rendimentos, a pessoa físico deverá c pre. 
sentar --- - art. 314. 

A ---, Que deve acompanhar o de. 
cloração de rendimentos, obedecerá ao 
modêlo aprovado pelo Diretor do Im. 
pôsto de Renda e será assinada pelo con· 
tribuinte ou por seu representante -
art. 326. 

FILHA SOLTEIRA 

(V. Filhos) 

FILHA VIÚVA. 
(V. Filhos) 



FILHOS 

Emancipados. Seus rendimentos não serão 
obrigatoriamente tributad~s conjunta
mente com os dos seus pois - art. 
2.°, parágrafo único, a. 

Os --- do primeiro leito do bínuba, 
no exercício do pátrio poder, poderão 
apresentar declaração em seporado 
art. 2.°, parágrafo único, b. 

Os --- menores que auferirem ren
dimentos do trabalho, poderão optar pelo 
tributação em separado - art. 2.°, pa
rágrafo IÍnico, c. 

Cabe 00 cabeça do casal o abatimento 
relativo oos --- ccmuns, quando o 
outro cônjuge fizer declaração em sepa
rado - art. 3.°, § 3.°. 

Encargo com --- menor ou inváli
do. Abatimento do rendo bruta -
art. 82. 

Filho solteiro. Abatimento do rendo 
bruto - art. 82. 

Filho viúvo sem arrimo ou abandonado 
sem recursos. Abatimento - art. 82. 

- Abatimentos relativos aos ---o A 
quem cabe, no constôncia do sociedade 
conjugal - art. 82, I. 

O abatimento relativo o encargos Cllm 
menor pobre é equivalente 00 concedido 
aos --- legítimos, legitimados, na
turais reconhecidos e adotivos - art. 
82, § 1.°, b. 

Maiores, até 24 anos, que ainda este
jam cursando estabelecimento de ensino 
superior, equiparam-se aos menores. 
Abatimento - art. 82. § 4.°. 

Abatimento, do rendo bruto, de despesas 
com instrução de ---o Condições e 
limite - art. 91. 

FILIAIS. SUCURSAIS, ACINCIAS OU RE
PRESENTAÇõES - PESSOAS JUR(DICAS 
COM SEDE NO ESTRANCEIRO 

São contribuintes do impôsto de rendo, 
desde que tenham lucros apurados de 
acôrdo com o R. I. R., sejam "quais 
forem seus fins e nacionalidade - art. 
15 e § 1.°. 

Quanto acs resultados dos operações rea
lizados por seus mandatários ou comis
sários no Brasil, os ---, bem como 
os comitentes domiciliados no exterior, 
são contribuintes do impôsto de rendo 
- art. 15 e § 1.0. 
Despesas de assistência técnico, cientí
fico, administrativo e semelhantes, pa
gos pelos --- em benefício do suo 
motriz, não são dedutíveis - art. 176, 
§ 2.°, a. 

Também negado o dedução à SOciedade 
com sede no Brasil, cujo capital seja di
reto ou indiretamente controlado por do
miciliado no exterior, beneficiário do 
rendimento - art. 176, § 2.°. b. 

Inaplicável às --- o opção pelo tri
butação baseado no lucro presumido -
art. 194, § 1.° .. 

Arbitramento do rendimento tributável 
dos --- no coso de vendas fatura
dos diretamente 00 comprador - art. 
199 e parágrafo único. 

Às --- e, igualmente, aos comiten
tes domiciliados no exteriOr - resulta
dos dos operações realizados por seus 
mandatários ou comissários no Brasil -
aplicam-se os disposições dos capítulos 
I, 11, 111, IV e VI do Título I do Livro 
111 - art. 201. 

O que se permite às --- abater co
mo custo ou despesas - art. 202. 

Não serão dedutíveis quaisquer adicío
nais e reajustamentos de preços, ap6s o 
faturamento original dos mercadorias en
viados às suas --- por emprêsas com 
sede no estrangeiro - art. 202. pará
grafo único. 

Comprovação do lucro, através de escri
turação em idioma e moeda nacionais e 
pelo formo estabelecido nos leis COmer
ciais e fiscais - art. 224, § 3.°. 

livros de escrituração comercial e livros 
fiscais dos ---o Os que se exigem 
e como devem ser autenticados - arts_ 
225. alíneas e parágrafOS; 226 e pa
rágrafos. 

Declaração apresentado. em nome do co
mitente, por agente ou representante -
instruçe!o - art. 235. 



Os lucros das --- que forem rein
vestidas no Brasil, na ampliação de seu 
porque industrial, quando creditados em 
cento de Capital ou de Fundo Especial. 
Taxo de incidência - aft. 292, 3.°. 

Prazo poro recolhimento do impôsto na 
fonte devida sôbre lucros dos ---. 
120 dias contados do encerramento do 
balanço - art. 310, § 6.°, a. 

- As ---, que tiverem 'escrituroçõO 
centralizada, apresentarõo uma só de
claração pelo estabelecimento centrali
zador ou principal devendo as demais 
comunicar a circunstôncia' às repartições 
de seus respectivos domicílios - art. 
322. 

O lançamento será feito em nome de 
cada uma dos ---, ou no daquela 
que centralizar a escrituração - aft. 
339, § 1.°. A medida também alcança 
os mandatários cu comissários no Bra
sil, do pessoa jurídico estrangeira -
art. 339, § 3.°. 

Responsabilidade das --- pelos dé
bitos de impôsto de renda de seus dire
tores, gerentes e empregados que se au
sentarem do país - art. 431. 

Multa imposta às --- que nõo pos
suírem os livro sexigidos no Regulamen
to - art. 450, d. 

Os representantes, dirigentes e emprega
dos no Brasil de --- poderão ser 
responsabilizados, criminalmente, pelo 
não recolhimento do impôsto descontada 
na fonte - art. 461, § 4.°. 

- Onde se situa o domicílio Ifiscal das 
--- - art. 485. 

- Domicílio fiscal das --- quando se 
verificar pluralidade de estabelecimentos 
em unidades federativas diferentes 
art. 485, § 1.°. 

Domicílio fiscal das --- que centra
lizarem a contabilidade das subordinadas 
ou congêneres é o lugar onde se en
contrar o estabelecimento centralizador 
- art. 485, § 2.°. 

As --- ficam sujeitas às normas e 
às alíquotas t;lQ imp6sto q. renda -
art. 106. 
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FILMES CINEMATOGRÁFICOS 

(V. Películas Cinematográficas E.tran
,eiras) 

FINANCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO RE
SIDENCIAL 

Isenção do itnpôsto de renda poro os 
juros e comissões decorrentes de em
préstimos contraídos ou aprovados pelo 
Banco Nacional da Habitaçõo e destina
dos ao ---- art. 25, § 5.°. 

Os juros e comissões, decorrentes de em
préstimos contraídos ou aprovados pelo 
Banco Nacional da Habitação e destina
dos 00 ---, devidos a residentes ou 
domiciliados no estrangeiro, estão isen
tos do impôsto no fonte - art. 293, i. 

FINANCIAMENTO OU EMPRfSTIMO PELA 
UNIÃO 

A concessão de --- está sujeita à 
prévia comprovação do recolhimento do 
impôsto de rendo, que às entidades be
neficiados couber arrecadar na fonte -
art. 432. 

FIRMAS INDIVIDUAIS 

(V. Emprêsas Individuais) 

FIRMAS NÃO REGISTRADAS 
(V. Saciedades não Registradas) 

FIRMAS OU SOCIEDADES COLIGADAS 

(V. Coligad'as - Firmas ou Saciedades) 

FIRMAS OU SOCIEDADES CONTROLADO
RAS OU CONTROLADAS 

(V. Controladoras ou Controladas -
Firmas ou Saciedades) 

FISCALIZAÇÃO 

Caso de assistência fiscal solicitada à 
repartiçõo, antes do início do procedô-

menta fiscal - art. 333, § 1.°. 

Açõo fiscal posterior ao pedido de assis
tência tkniCIíl à repartiçóo - art. 333, 
5 a.o. 



Os funcionários incumbidos da -
do impôsto de renda, no interior dos Es
tados, quand·::> especialmente autorizados, 
também farão lançamento do impôsto -
art. 342, parágrafo único. 

A --- do impôsto de rendo compete 
às repaTtições encarregados do lança
mento do tributo e, especialmente, aOs 
agentes fiscais do impôsto de rendo, di
retamente no domicílio dos contribuin
tes - art. 351. 

A ação fiscal direta, externa e perma
nente, será exercido pelos agentes fis
cais do impôsto de renda, no domicílio 
fiscal do contribuinte - art. 351, § 1.°. 

A açãa fiscal direta, externa e perma
nente estender-se-á às operações realiza
dos no próprio ano em que se efetuar a 
____ art. 351, § 2.°. 

Aos agentes fiscais do impôsto de renda 
cumpre, através do exame de livros e 
documentos, das investigações e diligên
cias que forem julgadas necessárias, a 
___ do exato cumprimento das obri-
gações fiscais pelo centribuinte - art. 
354. 

As repartições e os agentes fiscais do im
pôsto de renda procederão a diligêncios 
para apurar a vacôncia de cosas ou 
apartamentos, preço da locação, etc. -
art. 358. 

À --- compete o contrôle da legi
timidade das deduções e abatimento de 
juros pagos ou debitados, investigando o 
natureza dos empréstimos e a capaci
dade econômico-financeira do prestamis
ta. - art. 359. 

A --- realizará as investigações ne
cessários para apurar as condições de 
venda dos títulos, inclusive junto aos 
corretores, através de suas notas e li
vros - art. 360. 

Punição a que estão sujeitos os que im
pedirem a --- do impôsto de renca 
- art. 362. 

Os órgãos do administração pública fe
deral, estadual e municipal, bem com,) 
entidades autárquicos, paraestatais e de 
economia mista que devem auxilior a 
_ do impôsto de rendQ - ~rt$, 

370 CI 395. 

Multo, aplicável aos que deixarem de 
auxiliar o --- - art. 450, a. 

(V., também: Açã'O' Fiscal; Auto de In
fração; Diligência Fiscal; Exame de Li
vros e Documentos de Contabilidade; 
Laudo de Exame Fiscal; Têrmo de Veri
ficação e/ou Esclarecimento) 

FISCALIZAÇÃO BANCÁRIA 

Não autorizará qualquer remessa de 
rendimento paro fora do país, sem a 
provo de pagamento do impôsto de ren
do - art. 402. 

FLORESTAS 

Classificam-se na cédula H, como royal
ties, os rendimentos decorrentes do di
reito de extrair recursos vegetais, inclu
sive florestais - art. 56, a. 

_ Não constitui rendimento tributável o 
valor dos produtos florestais obtidos em 
___ plantadas por quem as houver 
formado - art. 76. 

Exploração de ---. Cota de exauS
tão - art. 189, §§ 1.° e 2.°. 

As emprêsas que tenham por objeto a 
exploração agrícola e pastoril poderão 
incluir como custos ou despesas opera
cionais o custo do plantio de 
destinadas à proteção do solo - art. 
204, c. 

Emprêsas Que tenham por objeto o ex
ploração agrícola e pastoril. Inclusão, 
como custos ou despesas operacionais, 
do custo de novas aquisiçõd 'jOU de 
plantio de árvores destinadas ao corte. 
Limite - art. 204, h. 

FOLHA DE PACAMENTO 
(V. Desconto em Fôlha) 

FONTE - CASOS DIVERSOS 

Incidência do impôsto na --- sôbre 
o deságio concedido por pessoa juridica, 
na venda ou colocação, no mercado, de 
debêntures, letras de câmbio ou outros 
títulos de crédito - art. 43. 

Da incidência do impôsto na - sô
bre juros, cotai-portei de multas, lucros 
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e dividend:)s - art. 125, a ci d e §§ 
1.° a 3.°. 

Prazo para recolhimento do impôsto na 
--- sôbre interêsses atribuídos a ti
tulares de cotas de capital pagos ou 
creditados a pessoas físicas por pessoas 
jurídicos - art. 127, parágrafo único. 

Rendimentos auferidos com o desconto 
d:> impôsto na ----o Normas a serem 
observadas, nas emprêsas beneficiadas 
- art. 213, alíneas e parágrafos. 

A incorporaçõo 00 capital da reservo es
pecial, a Que se refere o parágrafo único 
do art. 242, não sofrerá desconto de 
impôsto na --- - art. 246, § 3.0. 

Não sofre rã:> nova tributação na __ _ 
os aumentos do ativo imobilizao:J dos 
pessoas jurídicas, decorrentes de aumen
tos de capital realizados com a aplica
ção do resultado da correçõo monetária 
do ativo imobilizado de sociedades das 
quais aquelas sejam acionistas ou sócias 
- art. 279 e parágrafo único. 

Não sofrerão novo tributação no __ _ 
os aumentos de caoital dos pessoas ju
rídicas, mediante ~ utilização do au

mento do vaIar do ativo, decorrente dos 
aumentos de capital realizados nos têr
mos do art 286, por SOciedades das 
quais sejam elas acionistas ou sócias _ 
art. 290. 

- O que se considera como rendimento 
tributável das películas cinematográfi
cas estrangeiras, poro o efeito da inci
dência do impôsto na --- - art. 
294. 

Rendimentos de títulos ao portador, su
jeitos ao desconto do impôsto na 
- art. 301, incisos, aHneas e pará
grafos. 

A utilizacão de fundos ou lucros, a tí
tulo de à'mortização de ações ao porta
dor sem reducão do capital, importa na 
distribuição d~ rendimentos, sujeitos ao 
desconto do impôsto na --- - art. 
304. 

Está sujeito ao desconto do impôsto na 
--- o deságio concedido na venda 
ou colocação no mercado, por pessOa ju
rídica a pessoa física, de debêntures ou 
obrigações ao portador, letras de cômbio 

--ou outros títulos de crédito - Taxa _ 
art. l06. 
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Quando haverá nova incidência de des
conto de impôsto na --- nos desá
gios concedidos nos títulos de crédito 
que circularem entre pessoas jurídicas e 
físicos, o pertir do exercício de 1967. e 
como será calculado - art. 306, § 
1.°, b. 

No exercício financeiro de 1967, o de
ságio dos letras imobiliárias, de que tra
ta o art. 44 da Lei n.o 4.380/64, 
quando adquiridos voluntàriamente, não 
está sujeito ao desconto do impôsta na 
--- - art. 306, §2.0. 

Estão sujeites ao desconto do impôsto na 
--- os interêsses e quaisquer outros 
rendimentos de títulos nominativos de
nominados portes beneficiárias ou de 
fundador, quando pertencentes a pes
soas jurídicas - art. 307, b. 

Sofrem desconto na --- os lucros e 
interêsses distribuí dos por sociedades 
além das anônimas, a quaisquer pessoas 
jurídicas - art. 307, c. 

Quando haverá compensação do impôs
to descontado na ---, na declara
ção pessoal dos sócios ou acionistas be
neficiados cem a distribuição dos ren
dimentos previstos nas letras "a", "b", 
"c" e "d" do art. 307 - art. 307, 
§ 2.°. 

Cosas em que nõo haverá incidência da 
impôsto na fonte sôbre os rendimentos 
previstos nas letras "Q", ub", "c" e "d" 
do art. 307 - art. 307, § 3.°. 

Taxas do impôsto na --- a que es
tão sujeitos os rendimentos previstos nas 
letras "OU" ub", "c" e "do do art. 307, 

quando redistribuídos por pessoas jurídi-
cas, através de pagamento, crédito, em
prêgo, remessa ou entrega, compensado 
a que houver sido recolhido pela pri
meira pessoa jurídica - art. 307, § 4.0. 

- Não haverá incidência de impôsto na 
--- sôbre os rendimentos previstos 
nos letras "o", "b''', "c" e "d" do art. 
307, quando pagas ou creditados a pes
soas jurídicas isentas do impôsto de ren_ 
da - art. 307, § 5.°. 

- Não haverá incidência de impêsto na 
--- sôbre os rendimentos previstos 
nas letras "a" e "d" do art. 307, quan
do distribuídos pelas scciedades anônimas 
de cap-ital aberto - art. ~07, § 6.°. 



Adicional de 10% incidente, no exer
cício de 1966, sôbre os rendimentos de 
capital auferidos por pessoas jurídicas 
- art. 307, § 7.°. 

Quando estão sujeitos ao desconto do 
impôsto na ---, à taxa maior, os 
importâncias declaradas como pagos ou 
creditados por sOciedades anônimos, o 
título de comissões, bonificações, gratifi_ 
cações ou semelhantes - art. 308. 

A retenção do impôsto descontado ne 
--- sôbre o deságio concedido no 
venda ou colocação, no mercado, por 
pesSOa jurídico, de debêntures ou obri
gações 00 portador, letras de câmbio ou 
outros títulos de crédito, compete à pes
soa jurídico que os vender ou colocar 
no mercado - art. 309, § 2.°. 

Lucros e interêsses distribuídos por so
ciedades, o quaisquer pessoas jurídicos, 
quando atribuídos o cotos de capital -
Prazo poro recolhimento do impôsto _ 
120 dias do encerramento do bolanço 
- art. 310, § 6.°, b. 

Se o --- ou o procurador não efe
tuar o retenção do impôsto, responderá 
pelo recolhimento dêste - art. 310, 
§ 7.°. 

Responsabilidade do --- no coso de 
falto de preenchimento Ou preenchimer,
to irregular do declaração de proprieda
de dos títulos, de formo que se não 
identifique o beneficiário do rendimento 
-:- art. 313. 

Como se iniciará a ação fiscal, cabível, 
quando houver falta ou inexatidão àa 
guio do impôsto devido no --_ _ 
art. 411. 

Nos cosas de cobrança de impôsto de 
--- e multas decorrentes de ação 
fiscal, poderá ser exigido o recolhimen
to per meio de guias próprios - art. 
417. 

o recolhimento do impôsto pelo 
será feito pOr meio de guio próprio, en
globando cada guio os rendimentos do 
mesmo espécie - art. 419. 

As frações de impôsto no ---, infe
riores o Cr$ 1.000, verificados nos 
guias de recolhimento, serão recolhidos 
aos cofres dos órgãos arrecadadores do 
receito federal, sempre que a montante 

delas ultrapassar aquêle limite mínima 
- art. 419, § 2.°. 

- Não COrre o prescrição qüinqüenal nos 
cosas de arrecadação do impôsto no 
--- - art. 426. 

Não recolhimento do impôsto desconta
do. Atualização monetário - art. 428. 

As entidades que receberem subvenções 
e auxílios estão sujeitos à prévio com
provação do recolhimento do impôsto de 
--- que lhes couber arrecadar -
art. 432. 

Multas aplicáveis nos casos de infrações 
regulamentares referentes à arrecadação 
do impôsto na --- - art. 446, 
alíneas e parágrafa,. 

Multas aplicáveis às sociedades, associa. 
ções, sindicatos e fundações beneficen
tes, pelo não recolhimento do impôsto 
descontado - art. 447. 

Punição pelo não recolhimento do im
pôsto descontado na - arts. 
461 e parágrafos; 514 e parágrafo 
único. 

Como poderá ser paga a remuneração 
devida pelo Govêrno Federal sôbre o des
conto do impôsto no --- incidente 
nos rendimentos do trabolllo pogos pelo 
Estado, Municípios ou suas autarquias, 
o seus servidores ou o terceiros - art. 
515. 

FONTE - RENDIMENTOS DE AÇõES 

Os dividendos, bonificações, o valor de 
ações novos e outros interêsses atribuí_ 
dos aos titulares de ações nominativas p 

nominativas endossáveis, pagos o pes
soas físicas por pesscas jurídicos, quando 
superiores ao limite legal - desconto do 
impôsto no ---, o que estão sujeitos 
art. 125 e d. 

Não sofrerão nova tributação na --__ 
os ações novas ou cotos distribuídos em 
virtude de aumento de capital, nos têr. 
mos do art. 224 - art. 290. 

Casos em que os dividendos de ações 
00 portador identificado e quaisquer bo
nificações, inclusive ações novos o elas 
<ltribuídas,sofrem desconto de impôsto 
no --- .:- art. 301, 2.°, a e b. 



Os dividendos de ações 00 portador, nõo 
identificado, e quaisquer bonificações o 
elos atribuídas. Taxas de incidência de 
impôsto no --- - art. 302, § 2.°, 
a e b. 

Dividendos de ações nominativos, nomi· 
nativos endossáveis e quaisquer bonifi. 
cações, exceto ações novos, o elos atri. 
buídas, quando pertencentes o pessoas 
jurídicos. Taxo de incidência - art. 
307, o. 

Valer de ações novos e os intcrêsscs, 
além dcs dividendos, atribuídos :] peso 
soas jurídicos, titulares de ações nomi. 
nativos e nominativos endossáveis, nos 
cosas de valorizaçõo do ativo ou de uti. 
lização de quaisquer fundos - Taxo de 
incidência - art. 307, d. 

Prazo poro recolhimento - 60 dias con· 
todos do doto do assembléia - art. 
310, § 2.°. 

Rendimentos originados de ações. qllar.
do pagos antecipadamente. Prazo pore 
recolhimento do impôsto - 60 dias do 
data do ato que autorizar o pagamento 

~ - art. 310, § 3.°. 

FONTE - RENDIMENTOS ATRIBUfDOS A 
PESSOAS SEM vfNCULO DE EMPRICO COM 
A FONTE PACADORA 

Estõo sujeitos 00 desconto da impôsto no 
--- os importôncias superiores 00 

limite legal, pagos ou creditadas oar 
pessoas jurídicos o pessoas físicos, em 
cada mês, o título de comissões, parti
cipações, honorários, direitos autorais ou 
remuneração por serviçOS prestados 
Quando o beneficiário não seja diretor, 
sócio ou empregado da --- - art. 
121. 

o recolhimento do impôsto no --
será feito no mês seguinte àquele em 
que se operar o pagamento ou crédito 
do rendimento - art. 122. 

Cabe o devolução do excesso do impôsto 
descontado no ---, coso o importôn
cio recolhido seja superior 00 impôsto 
devido de acôrdo com a declaração 
art. 123. 

Elementos que devem constar do guia 
de recolhimento do il'l'lpôsto retido no 

- art. 41', t3,t~, 
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FONTE - RENDIMENTOS DAS PESSOAS 
FíSICAS DOMICII.IADAS NO BRASIL, AU
SENTES NO ESTRANCEIRO, A SERViÇO DA 
NAÇÃO OU POR MOTIVO DE ESTUDOS 

__ Do impôsto retido no ---o Tabelo -
- art. 151. 

A fonte pagadora fico obrigada 00 re
colhimento do impôsto no ---, ainda 
que não o tenho retido - art. 151, 
§ 3.°. 

Do dis!)ensa de apresentação do decla
ração de rendimentos pelos pessoas fí
sicos sujeitas à taxação na ---o 
quando não tiverem recebido outros ren· 
dimentos - art. 152. 

o impôsto descontado na será 
convertido em moeda nacional e dedu· 
zido do total apurada na declaração de 
rendimentos - art. 152, § 3.°. 

FONTE - RESIDENTES OU DOMICILIADOS 
NO EXTERIOR 

São tributáveis no --- os rendimen
tos das cessões de di reitos relativos o 
operações imobiliários - art. 129, § 
2.°, b. 

Rendimentos de pessoas físicos ou jurl
dicas sujeitos 00 desconto do impôsto 
no --- - art. 292. 1.0, 2.°, 3.° e 
parágrafo único. Exceções - art. 293 
e alíneas. 

Desconto e recolhimento pelo --- do 
impôsto suplementar de rendo, que in
cidirá sôbre o montante dos lucros ou 
dividendos remetidos, sempre que o mé· 
dia das remessas em um triênio, o partir 
de 1963, exceder o 12 % sôbre o capital 
e reinvestimentos registrados de acôrda 
com o Lei n.o 4.390 - art. 299. Taxas 
da impôsto suplementar - art. 299 e pa· 
rágrafos. Quando se fará o desconto e o 
o recolhimento - art. 299, § 3.°. 

As remessas paro o exterior dependem 
de registro do pessoa jurídico no Bancl) 
Central da República do Br'asil e de 
prova da pagamento do impôsto de 
___ devido - art. 300, § 3.°. 

Quando cabe e o quem compete a reten_ 
çõo do impôsto devido no 
art. 309 e § l.o, a e b. 



Prazo do recolhimento do impôsto na 
--- pela fonte pagadora ou pelo 
procurador do beneficiário - art. 310. 
No caso de aluguéis - art. 310, § 1.0. 
No caso de rendimento de ações - art. 
310, §§ 2.° e 4.°. No caso do paga
mento antecipado do rendimento de ações 
- art. 310, § 3°.. No caso de lucros 
das filiais, sucursais, etc. no Brasil -

art. 310, § 6.°. 

o recolhimento do impôsto de ---, 
quando efetuado fora do prazo, será co
brado com a multa de 10 %, por semes
tre ou fração, exceto quando o atraso 
não exceder a 30 dias, coso em que a 
multa é de 5 % apenas - art. 442, 
§§ 1.0 e 2.°. 

Cumulativamente com a multa semes
tral de 1 O % por atraso no pagamento, 
será cobrada a mora de 1 % ao mês, a 
partir do segundo mês, sendo contado 
como mês completo qualquer período de 
tempo - art. 443 e parágrafo único. 

Multas e penalidades aplicáveis por in
frações às disposições regulamentares re
ferentes ao impôsto de --- - art. 
446, aHneas e parágrafos. 

- Punibilidade prevista para o crime de 
apropriação indébita, na falta de recolhi
menta do impôsto de --- que tenha 
sido retido - art. 461, §§ 1.0 a 4.°. 

FONTE - TRABALHO AS,SALARIADO 

As pessoas físicas que abaterem na sua 
declaração o impôsto retido na --
deverão instruí-Ia com uma das vias do 
documento fornecido pela fonte pagado
ra, comprobatório do desconto - art. 
97, § 2.°. 

Rendimentos sujeitos ao desconto do im
pôsto na ---o Conceituação e tabela 
de incidência - art. 107. 

o impôsto de --- será cobrado como 
antecipação do que fôr apurado na de
claração de rendimentos - art. 107, 
parágrafo único. 

Deduções referentes a despesas de re
presentação para o exercício de funções 
M.o $xt.rior - art. 108,., I • 11. 

Desprêzo da fração d. Cr$ 1.000 do 
rendimento, para efeito do cálculo d::> 
impôsto - art. 109. 

Como será considerada para os efeitos 
do cálculo do impôsto na --- a remu
neração dos titulares de emprêsas indi
viduais, diretores e conselheiros das so
ciedades comerciais ou civis, de qualquer 
espécie - art. 110. 

Os rendimentos pagos ocumuladamente 
serão considerados nos meses a que se 
referirem - art. 111. 

O impôsto descontado na --- será 
deduzido do que houver de ser pago 
pela declaração cabendo a devolução do 
excesso eventual - art. 112. 

Para os efeitos do desconto na ---, 
o cônjuge, os filhos e outros dependen
tes, na c:nstôncia da SOCiedade conju
gai, serão considerados encargos do ':0-

beça do casal - art. 113. 

Para efeito do desconto no ---, o 
contribuinte, deSquitado, que não res
ponda pelo sustento da ex-espôsa pode:
rá deduzir cemo encargo de familia im
portância equivalente, se houver incluí
do entre seus beneficiários, na forma do 
art. 5. 0 da Lei 4.069/62, pessoa que 
viva sob sua exclusiva dependência econô_ 
mica, no mínimo há cinco anos - art. 
113, § 1.0. 

Mulner casada. Equipara-se à solteira ou 
viúva sem dependentes, para Os efeitos 
do desconto do impôsto na --
art. 113, § 2.°. 

Como pode a mulher casada ser consi
derada cabeça do casal, para cs efeitos 
do desconto np --- - art. 113, 
§ 2.°. 

Mulher com casamento anulado, desqui
tada ou abandonada sem recursos. Co
mo deve ser considerada para os efeitos 
do desconto na --- - art. 113, 
§ 3.°. 

Dos encargos de família dedutíveis. men
salmente, para os efeitos do desconto do 
impôsto na --- - art. 114. 

Para os efeitos do desconto do impôsto 
na --- os assalariados declararão 
em modelos pr6prios os encargos de fa
mília que serão compr.oyados pef'onte 
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o empregador 
fo único. 

art. 11 S e parágra-

Rendimentos que não sofrem o desconto 
do impôsto no --- art. 117, a o k. 

- Como e quando deve ser recolhido o 
impôsto de ---o Desprêzo, no to
tal de cada guia, da fração inferior a 
Cr$ 1 • 000 - art. 118. 

- Onde deve ser recolhido o impôsto de 
---, quando o fonte pagadora fôr 
filial cu agência - art. 118, § 2.°. 

- As caixas, associações e organizações 
sindicais C!ue interfiram no pagament:> 
de servicos de trabalhadores avulsos, são 
responsá-veis pelo desconto e recolhi
mento do impôsto de ---, ficando 
obrigados o prestar à fiscalização escla
recimentos e informações, como repre
sentantes dos --- pagadoras - art. 
119. 

- Prazo poro apresentação, pelo empre
gador, do relação anual dos guias de 
recolhimento do impôsto de --- -
art. 120. 

Se o empregadOr não descontar o im
pôsto de ---, o Fisco poderá exi
gir o tributo devido através do decla
ração de rendimentos do beneficiado, no 
hipátese previsto no art. 316, 'o" - art. 
317. Se o declaração se fizer no prazo 
de 20 dias da exigência, o impâsto será 
cobrado livre de multo de moro: findo 
êsse prazo, tem cabimento o exigência 
ex officio. - art. 317, parágrafo único. 

Multo em relação o cada grupo de 5 
beneficiados, aplicável à fonte pagadora, 
no coso de não fazer elo o desconto do 
impôsto de --- o que estiverem 
obrigados seus empregados art. 
446, f. 

Punibilidade do crime de apropriação in
débito no coso de falto de recolhimento 
do impôsto de ---, Que houver sido 
retido - art. 461 e porágrafos. 

FONTE PACADORA 

A --- fico obrigado 00 recolhimen
to do imoôsto sôbre rendimentos do tra
balho as;alariado, ainda que não o te. 
nha retido - art. 118, § 3.°. 
A critério do Ministro do Fazenda, o 
imp6sto no fonte sôbre rendimentos do 
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trabalho assalariado poderá ser recolhi
do pelos --- dentro do trimestre se· 
guinte 00 mês o que corresponder 
art. 118. § 4.°. 

São considerodos representantes da 
--- e responsáveis pelo desconto e 
recolhimento do impêsto, as caixas, ass 
ciações e organizações sindicais que in
terfiram no pagamento de remuneraçã 
dos trabal'i1adores avulsos - art. 119. 

A --- fico obrigado 00 recolhimen 
to do impôsto sôbre remuneração de ser 
viç::s prestados, ainda que não o tenh 
retido - art. 122, § 2.°. 

Fica obrigado o --- 00 recolhimen 
to do impôsto estabelecido no art. 125, 
ainda que não o tenho retido - art. 128. 

A --- fico obrigado ao recolhime 
to do impôsto no fonte sôbre rendimen 
tos dos pessoas físicos domiciliadas n 
Brasil, ausentes no estrangeiro, o serviç 
do Noção ou por motivo de estudos, ain 
do aue não o tenho retido - art. 1 S 1, 
§ 3:°. 

As --- que pagarem rendimentos a 
residentes ou domiciliados no exterior, 
devem orestor esclarecimentos aos agen 
tes fisc~is do impôsto de rendo e às re. 
partições do impôs to de rendo - art. 
300. 

As pessoas físicos que perceberem rendi. 
mentos de vários ---, farão uma· 
só declaração de rendimentos - art. 
315. 

Os rendimentos serão discriminados, na 
declaração, por cédulas e por 
- art. 315, parágrafo único. 

FORCA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA 
FEB 

Não entrarão no cômputo do rendimento 
bruto os pensões e os proventcs conce
didos, por lei, em decorrência de refor. 
mo ou falecimento de ex-combatente da 
--- - art. 36, j. 

(V., também, Mutilados cf. Cuerra 
Ex·lntegrantes da FEBl 

FORÇA HIDRÁULICA 

Na cédula E serão classificados, como 
aluguéis, os rendimentos oriundos de di. 



relto de uso ou oproveitamento de Óguas 
privadas, ou da --- - art. 50, e. 

ORÇA E LUZ 

(V. Consumo de Luz C Fôrça). 

ORMAL DE PARTILHA 

Nenhum e,bôço ou --- cu cálculo 
de adjudicação poderá ser convenciono. 
do, aprovado ou jurgado, sem a prova 
de quitação do impôsto de renda relati. 
vamente ao espólio e ao de cujus -
art. 400. 

ÓRMULAS DE DECLARAÇÃO 

(V. Modelos aprovados pelo D. I . R . ) 

ÓRMULAS DE FABRICAÇÃO 

Classifica-se na cédula H, como royal
ties, o rendimento de qualquer espécie 
decorrente do uso ou exploração de 
--- art. 56, c. 

Classifica-se na cédula H o produto do 
alienação a qualquer título de --_ 
- art. 57. 

Limitação máxima da dedução, como 
despesas operacionais, de royalties pelo 
uso de ---o 5% da receita bruta do 
produto fabricado ou vendido - art. 
175. 

Revisão periódica, mediante ato do Mi
nistro da Fazenda, dos coeficientes per
c'i!ntuais das deduções o título de royal
ties pelo uso de --- - art. 175, 
§ 1.°. 

ÓRMULAS DE PRODUÇÃO 

Serão admitidas como operacionais as 
despesas com pesquisas científicas ou 
tecnológicas, paro criação ou aperfeiçoa
mento de técnicas ou ---, adminis
tração ou vendo - art. 173. 

ORO 

Duração do --- e taxa de Ocupação, 
nos casos de enfiteuse. Cédulas E e H 
- art. 67. b. 

FRAÇÃO INFERIOR Á CR$ 1. ooá 

Despreza-se quando a renda líquida ui. 
trapassar o limite legal, nos exercícios 
subseqüentes ao seguinte àquele que 
corresponder ao ano do falecimento do 
contribuinte - art. 8_°, par6grafo úni
co, b. 

Desprêzo da --- da renda, no cál
culo das alíquotas progressivas - art. 
99, § 1.0. 

Para efeito do cálculo do impôsto de fon
te sôbre o trabalho assalariado, será 
desprezada a --- de renda líquida 
- art. 109. 

No total de cada guia de recolhimento 
do impôsto sôbre trabalho assalariado. 
será desprezada a --- do impôst" 
- art. 118. 

No tetal de cada guia do recolhimento 
do impôsto da fonte, serõo desprezadas 
os --- - art. 419, § 1.0. 

As --- do impôsto, verificadas nas 
guias, serão recolhidas aos cofres dos 
órgãos arrecadadores da receita federal, 
sempre que o montante delas ultrapas
sar o limite de Cr$ 1.000 - art. 419, 
§ 2_°. 

Desprêzo do --- no cálculo do total 
do impôsta lançado sôbre pessoas físicas 
cu jurídicos, ou exigível mediante reco· 
Ihimento pelas fontes - art. 501. 

FRAUDE 

Evidente intuito de ---o Multa de 
300 %. Ex officio - art. 445, d. 

Contra o Fazenda Público pela alteraçõo 
de faturas e quaisquer documentos re
lativos a operações mercantis constitui 
crime de sonegação fiscal - art. 455, 
111. 

FRETE 

Quando se tratar de rendimento de qual
quer montante, pago por pessoa jurídica, 
relativo ao transporte de carga em veí
culo de propriedade do beneficiado, é 
devido o impôsto na fonte sôbre o --
recebido em cada pagamento - art. 
121, § 1.°, 

141 



Para as efeitos da tributaçôa, não inte
grará a receita bruto operacional das 
emprêsas de navegação o adicional ao 
---, c::brada pelos armadores como 
Taxa de Renovação da Marinha Mer
cante - art. 207. 

Não estão sujeitos ao desconto na fonte 
os rendimentos atribuídos a dcmiciliados 
no exterior, correspondentes a receitas 
de ---o afretamentos etc., de aero
naves estrangeiras, feitos por emprêsas 
nacionais, quando aprovados pelas auto
ridades competentes - art. 293, b. 

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

(V. Servidor) 

FUNÇÕES NO EXTERIOR 

- Deduções permitidas na cédula C - art. 
64, h, I e 11. 

Impôsto na fonte sôbre rendimentos do 
trabalho assalariado. Deduções referen
tes a despesas de representação pora o 
exercício de --- - art. 108, e, 
I e 11. 

Rendimentos sujeitos ao desconto na 
fonte - art. 151. Abatimentos para 
determinação da renda líquida - art. 
151, § 1.°, a a d - Recolhimento do 
impôsto - art. 151, §§ 2.° e 3.°. 

FUNDAÇÕES 

(V. Sociedades Beneficentes) 

FUNDOS 

o valor de ações novas e os interêsses 
superiores aos lucros e dividendos, no 
caso de utilização de quaisquer ---, 
inclusive os de amortização, de depre
ciação e de reavaliação do ativa, clas
sificam-se na cédula F - art. 51, d., 
I. - Quando êsses benefícios decorram 
de aumenta de capital com recursos ti
rados de quaisquer --- também se 
classificam na cédula F - art. 51 d, 11. 

As quantias tiradas de quaisquer --
ainda não tributados. para aumento da 
capital social, serão adicionadas 00 

lucro real, pora tributação em cada exer
cício financeiro - art. 243, f. 
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Quantias corréspondentes ao àumento 
das reservas livres mediante O conversã 
de --- não tributáveis - serão adi
cionadas ao lucro real. para tributaçã 
- art. 243, i. 

Incidência do impôsto de fonte sôbre 
valor das ações novas, interêsses alé 
dos dividendos atribuídos aos titulare 
de ações ao portador, no caso de utili 
zação 00 quaisquer --- - art. 301 
2.°, b. 

A utilização de --- ou lucros, a tí 
tulo de amortização de ações ao porta 
dor, sem redução do capital, importa n 
distribuição de rendimentos sujeitos a 
desconto do impôsto na fonte - art. 
304. 

o valor das ações novas, interêsses, alé 
dos dividendos atribuídos às pessoas ju 
rí dicas titulares de ações nominativas 
nominativas endossáveis nos casos d 
utilização de quaisquer ---, inclusi 
ve os de amortização, de depreciação o 
de reavaliação do ativo, estão sujeito 
ao desconto do impôsto na fonte 
art, 307, d. ~sses benefícios deixo 
de incidir no impôsto quando pagos o 
creditados a pessoas jurídicas imunes o 
isentas da impôsto de renda - art. 307 
§ 5.°, 

(V., também: Lucros em Suspenso; Re 
serva) 

FUNDOS DE BENEFICINCIA 

- Entrarão no cômputo do rendiment!o bru 
to cedular, as importôncias recebidas par 
o custeio de contribuições poro a con 
tituição de --- - art. 35, c. 

Dedução, na cédula C das declaraçõe 
de rendimentos, das contribuições par 
constituição de --- - art. 64, a, 

Dedução das contribuições para const 
tuição de --- no caso do trabal 
assalariad:J, sujeito ao desconta da i 
pôsto na fonte - art. 108, 

Abatimento das contribuições para can 
tituição de ---, até I % da rend 
bruta em dálares, para a determinaçã 
da renda líquida sujeita à taxação n 
fonte, das pessoas físicas domiciliad 
no país, ausentes no, estrangeiro, a se 
viço da Nação OU por motivo de est 
dos - art. 151, § 1.°, c. 



FUNDOS CÓN$TltuiDOS ÉM CONDÓMíNIO 

(v. Condominiol 

FUNDOS PARA DEVEDORES DUVIDOSOS 

(v. Provisão para Créditas de Liquidoção 
Duvidosal 

FUNDOS DE INDENIZAçõES TRABALHISTAS 

Obrigação para as pessoas jurídicas ou 
emprêsos individuais - contribuintes do 
imp&sto de rendo - de constituir o 
--- - art. 168. 

A obrigação mensal do constituiçJ) do 
--- corresponderá o 2 % sôbre :J to. 
tal do remuneração mensal pago aos 
empregados, etc. - art. 168, § 1.0. 

Emprêsas exclusivamente destinados à 
agricultura e à pecuarJa. Suo cbrigação 
mensal do constituição do --- cor
responderá o 1 1/2 % sôbre o totol cio 
remuneração mensal pago aos emprega
dos. SOmente até 1970 - art. 168, 
§ 2.°. 

Quando será suspenso o obrigação de 
constituir 0--- - art. 168, § 3.°. 

Aplicação obrigatório dos recursos dú 
--- em obrigações reajustáveis do 
Tesouro Nacional - art. 168, § 4.°. 

Acrescerão 00 valor do --- os cor
reções monetários do valor do principal 
dos Obrigações em que fôr aplicado o 
--- - art. 168, § 5.°. 

Desprezam-se os frações inferiores 00 va
Iar nominal unitária, atualizado, das 
Obrigações - no constituição do coto 
mensal do --- - art. 168, § 6.°. 

Demonstrativo do ---. Documentos 
que instruem o declaração de pessoa ju
rídico - art. 231, g. 

A falto de aquisição dos Obrigações 
Reajustáveis destinados 00 --- su
jeitará o pessoa jurídico à multo de 10% 
por semestre ou fração de semestre de 
atraso, além do juro de moro de 1 % 00 

mês, calculados sôbre o importância de
vido, corrigido monetàriamente - art. 
453. 

FUNDOS DÉ RÉSERVA 

Cotos destinados o , quaisquer 
que sejam os designações que tiverem, 
inclusive lucros suspensos, ressalvados 
as reservas técnicos constituídos pelas 
companhias de seguro e de capitalização, 
etc. - serão adicionados 00 lucro real, 
para tributação em cada exercício finan. 
ceiro - art. 243, e. 

- Não será considerado, poro efeito do 
tributação previsto no art. 254, o 
--- destinado o assegurar o integri
dade do capital social, constituído de lu
cros Ií quidos . Limites - art. 254, § 
1.°, o. 

Não será considerado poro efeito da tri
butação previsto no art. 254, o --_ 
constitui do com os reajustamentos mo
netários de que troto o art. 500 -
ort. 254, § 1.°, i. 

O recothimento do impôsto no fonte Sô
bre o aumento dos --- dos socieda
des anônimos, quando já tenham atingi
do o valor do capital social realizado, 
excluirá nôvo desconto no fonte par oca
sião do distribuicãa dos acréscimos de 
reservas - art. -254, § 2.°. 

O recolhimento do impôsto no fonte Sô
bre o aumento dos --- dos socie
dades anônimos, quando já tenham atin
gido o valor do capital social, realizado, 
sujeitará os titulares de ações 00 porta
dor, não identificados, 00 pagamento de 
diferença do impôsto - art. 254, § 3.°. 

No coso de distribuição dos excessos de 
reservas, os proprietários de ações nomi
nativos ou 00 portador identificado Je
verão incluir em suas declarações 0!, 

aludidos rendimentos, abatendo, no cál
culo do impôsto devido, o impôsto re
tido no fonte - art. 254, § 4.°. 

A retenç.ão do impôsto sôbre excesso de 
reservas considero-se obrigatório no do
to do assembléia geral que tenho apro
vado o aumento do ---. Prazo e 
formo do recolhimento - art. 254, 
§ 5.°. 

Adicional de 10% incidente, no exercí
cio de 1966, sôbre o impôsto que gra
vo os --- excedentes 00 valor do ca
pital - art. 254, § 6.°. 
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êomo dever6 figuror. nó contabilidade 
da pessoa jurídica Que explorar recur· 
iCS florestais, o variação resultante da 
correção monetória do custo de aquisi. 
ção ou de plantio dêsses recursos - art. 
284, parágrafo único. 

A utilização de --- a título de 
amortizaçõo pe ações ao portador, sem 
redução do capital, importa na distri-

144: 

buiçÕo de rendimentos sujeitos ao des
conto do impõsto na fonte - art. 304. 

FURTO 

Condições para admitir-se como deipesa 
dedutível o preJulzo decorrente de 
--- - art. 182. 



G 

CADO DE TRABALHO E DE RENDA 

Dedução do seu volor poro determinação 
do renda tributável do exploração agrí
cola ou pastoril e das indústrias extrati
vas vegetal e animal etc. - art. 71, 
§ 4.°. 

o valor do --- computa-se cama por
te integrante do valor e do propriedade 
rural não cadastrado pelo ISRA, poro a 
fixação do rendimento da cédula G, me
diante a aplicação do coeficiente de 5 % 
- art. 73, § 1.°. 

CARANTIA DE EMPRÉSTIMOS 

(V. Empréstimos Diversos) 

GARANTIA DE INSTÂNCIA 

A variação monetária correspondente à 
atualizoção monetário dos depósitos para 
---, devolvidos por ter sido julgado 
procedente o recurso, reclamação, ou 
medido judicial contra a exigência fis
cal, não entrará na cômputo da rendi
mento bruto - art. 36, q. 

A juízo do autor, a nos casos 
de reclamação, recursos e ações, será 
feita pelo valor original do débito ques
tionado - art. 428, § 9.°. 

Mediante --- o recurso voluntário 
deverá ser apresentado dentro do prazo 

de 30 dias, contados da dota da notifi
cação - art. 465. 

Coses em que será facultativa a --
prevista no art. 465 - art. 473. 

No falta da ---, se o decisão de
finitiva fêr contrário 00 contribuinte, OS 

débitos estarão sujeitos à multa com
plementar de 3 % 00 mês, independen
temente da Correção monetária - art. 
473, § 1.°. 

A --- mediante depÓSito em títulos 
da dívida pública federal, ações ou de
bêntures de sociedades de economia 
mista, de cujo capital e direção parti
cipe a União, cupões vencidos de juros 
e dividendcs dêsses títulos ou fiança, 
eximirá o contribuinte, se a decisão final 
lhe fôr contrária, apenas do multa com
plementar de 3 % ao mês, ficando o dé
bito, todavia, sujeito à correção mcne
tório - art. 473, § 2.°. 

Quando a --- fôr feita mediante de
pósito em Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional, os débitos em litígio 
não sofrerão o correção monetário de 
que trata o art. 428 - art. 473, § l.o. 

(V. também, Recurso) 

CARANTIA REAL 

(V. Provisão para Crédito de liquidação 
Duvidosa) 
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CASTOS PESSOAIS DE PASSACEN$ 
- Dedução na cédula C - art. 64, e. 

CEADA 

(V. Perdas Extraordinárias> 

CEICINE 

Mediante autorização do ---, o con_ 
tribuinte poderá depositar, no Banco do 
Brasil, em conta especial, 40 % do im
pôsto devido, na fonte, aplicando ess.:1 
importância na produção de filmes no 
país - art. 292, 2.°. 

CERENTE 

(V. Diretores de Socie4llades> 

CLOSAS 

De deduções exageradas em relação 00 

rendimento bruto - art. 60, § 1.°. 

De deduções por falta de comprovação 
- art. 60, § 2.°. 

De deduções e percentagens não com
provadas, no prazo, inclusive o corres
pondente correção monetária, Quando 
houver - lucro imobiliário - art. 137. 

- Não poderão ser restabelecidos depois 
Que o ato se tornar irrecorrível na 6r
bita administrativa as importâncias ob· 
Jeto de glosa - lucro imobiliário 
art. 137. 

CORJETAS 

- Cédula C - rendimento - art. 47, b. 

COVIlNO ESTRANCEIRO 

- Rendimentos recebidos de ---, por 
brasileiros, Quando correspondam a oti· 
vidade exercida no território nacional -
entrará:> no cômputo do rendimento bru
to, nas cédulas em Que couberem -
art. 35, e. 

Os rendimentos auferidos por ___ , 
desde Que haja reciprocidade de trata
mento, estõo isentos do impôsto de ren
da - art. 50S. 
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CRM'IFICAç6ES 

Por quebra de caixa - Quando ná:> en
tram no cômputo do rendimento bruto 
- art. 36, b 

- Luvas, prêmios, ---, ou quaisquer 
outras, importâncias pogas 00 lacador, 
ou cedente do direito, pelo contrato ce· 
lebrado, classificam-se como aluguéis cu 
royalties, nos cédulas em que couberem 
- art. 39, c. 

Inclusive 13.° salário rendimento clas
sificado na cédula C - art. 47, c. 

Excedentes aos limites fixados no art. 
177 e §§ 1.0 e 2.° e no art. 180, se
rão classificados na cédula F - ort. 
47,§4.o. 

Ou participações na resultado atribuídos 
aos dirigentes ou administradores de pes
soa jurídica. Classificação na cédula F 
- ort. 51, g. 

Quando seráo admitidas como deduções 
- art. 61. 

- Ou porticipações nos lucros atribuídos 
aos dirigentes ou administradores do em· 
prêsa - não seráo considerados poro 
efeito do cálculo do impôsto sujeito a 
descnro pelas fontes - art. 110. 

'Por quebra de caixa. Quando náo so
frem desconto na fonte - art. 117, e. 

Não serão dedutíveis como custos ou des
pesas operacionais as --- ou par
ticipações no resultado. atribuídos aos 
dirigentes ou administradores de pessoa 
jurídica - art. 163, parágrafo único. 

limitação das --- recebidas pelos 
empregados - art. 180. 

- Indedutíveis as importâncias declaradas 
como pagas ou creditadas Q título de 
--- etc., quando não fôr indicada 
a operação, etc. - art. 181. 

- Ou participações nos lucres atribuí das 
aos dirigentes ou administradores da pes
soa jurídica - serão adicionados 00 lu
cro real, para tributação em cada exer· 
cício - art. 243, k. 

Estã:> sujeitas ao desconto da impôsto 
na fonte à razão de 60 %, as --
pagas ou creditadas por sociedades anô-



nimas, quando não fôr individualizado o 
beneficiário do. rendimento, etc. - art. 
308. 

(V.. também: Trabalho ASICIloriado; 
Comissões) 

CUARDA-LIVROS 

(V. Contador) 

CUIA NECATIVA 

De lucro imobiliário. Será admitida em 
em substituição à prova de recolhimen
to do impôsto. no lavratura ou registro 
de escrituras, nas operações imobiliários 
que não proporcionem lucro tributável -
- art. 148, §§ 1.0, 2.° e 5.°. 

CUIA DE RECOLHIMENTO 

Do impêsto sôbre rendimento do traba
lho assalariado - prazo para o empre
gador apresentar relação - art. 120. 

Como e quando serão visados, pelos au
toridades competentes, nos casos de cor
reção monetário do valor global da aqui
sição de imóveis - art. 146 e parágra
fo único. 

De impôsto sôbre lucro imobiliário 
art. 148. 

Os tabeliães de notas e serventuários, 
etc., não poderão lavrar a escrituro por 
valor superior 00 constante da --
- art. 148, § 3.°. 

Do impôsto sôbre lucro imobiliário. 
Obedece 00 modêlo aprovado pelo repar
tição - art. 149. 

Nos cosas em que ficar apurado que o 
valor do operação imobiliário foi supe
rior 00 preço de vendo, computado no 
---, ficará o comprador solidària
mente responsável etc. - art. 149, 
§ 10. 

O impôsto devido sôbre o correção mo
netário do ativo imobilizado será reco
lhido à repartição competente media"1te 

instruí da com demonstrativas 
dos cálculos e lançamentos efetuados e, 
na casa de sociedade anônima, com :ó
pia da ata da assembléia geral que te
nha aprovado a correção - art. 272, 
§ 3.°. 

- Documentas que devem acomp.anhar a 
---o no caso do impôsto devido sô-
bre aumento do capital com aproveita
mento de reservas - ort. 288. 

A falta ou inexatidão do --- da 
impôsto devida na fonte determinará a 
cobrança ex officio - art. 411. 

As próprias para recolhimento 
do impôsto devido pela pessoa juridica, 
em foce da declaração de rendimentos, 
nos casos do art. 323, devem ser assina
das pelos contribuintes ou por seus re
presentantes - art. 416. 

Mediante autorização do chefe da re
partição lançadora, poderá ser exigido o 
recolhimento do impôsta e multas, de
correntes de ação fiscal. por meio de 
--- - art. 417. 

As --- ~bedecerão aos modelos apro
vados pelo Diretor do Impôsto de Renda 
- art. 418. 

Deverão ser mencionados nos --- a 
natureza dos rendimentcs e as importôn
cios respectivos - art. 418, § 1.°. 

Que deverá constar das --- nos co
sas de pesSOa física ou jurídica residente 
ou domiciliado no estrangeiro - art. 
418, § 2.°. 

Requisitos que devem constar do --
de impôsto descontado no fonte sôbre 
rendimentos pagos por pessoa jurídica o 
pessoa física, a título de comissões, ho
norários, etc., por serviços prestados, 
quando o beneficiário nõo seja, diretor, 
sócio ou empregado da fonte pagadora 
- art. 418. § 3.°. 

O recolhimento do impêsto na fonte será 
feito por meio de --- próprio, en
globando cada uma os rendimentos da 
mesmo espécie - art. 419. 

No total de cada --- serão despre
zados Os frações de impôsto inferiores 
o Cr$ 1.000 - art. 419, § 1.0. 

As frações de impôsto inferiores o Cr$ 
1 .000, verificados nas ---, serão 
recolhidas aos cofres dos órgãos arreca
dadores do receito federal. sempre que 
o montante delas ultrapassar aquêle li
mite mínimo - art. 419, § 2.°. 
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- Em se tratando de --- indispensóveis 
ao cólculo dos tributos, adicionais ou pe
nalidades, apresentados às repartiçõei 
dentro dos prazos legais, a correçõo mo_ 
netória começará a partir da data em 
que tais elementos forem colocados à 
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disposiçõo dos contribuintes para paga
mento - ort. 428, § 6.°. 

Multas aplicadas pela falta ou inexati
dão nas --- - ort. 446, b, d e 
e, §§ 1.°, 4.° e 5.°. 



H 

HABITAÇ6ES POPULARES 

Abatimento da rendo bruto - 15 % dos 
quantias aplicados em depósitos, letras 
hipotecórias, etc., destinados ao finan
cimento de construção de --- -
art. 92, c e § 3.°. 

HABITUALIDADE 

Lucros do comércio e do indústria -
auferidos par todo aquêle que não exer
ce, com ---, o profissão de comer
:iante ou industrial - rendimento clas
sificado no cédula H - art. 55, b. 

HASTA PÚBLICA 

Os leiloeiros não poderão vender, mesmo 
em ---, estabelecimentos comerciais 
ou industriais, sem o provo de estar o 
vendedor quite com o impôsto de rendo 
- art. 403. 

HERANÇA 

Não serão computados os imóveis havi
dos por ---, paro os efeitos do dis
posto na alínea "a", do § 2.°, do art. 16 
- art. 16, § 3.°, a. 

Trol'lsferência de imóveis o título one
roso - tributação como lucro de pessoa 
jurídica dos rendimentos auferidos pelo 

emprêsa individual - excluídos os Im6-
veis recebidos por --- - art. 16. 
§ 6.°, a. 

Não entrará no cômputo do rendimento 
bruto o valor dos bens adquiridos por 
--- - art. 36, b. 

- O que constitui o custo do im6vel, quan
do adquirido por --- - art. 135. 

Nos casos de --- etc., nenhum es
bôço ou formal de partilha, amigável ou 
judicial, ou cálculo de adjudicação po
derá ser convencionado, aprovado ou 
julgado, sem a provo de quitação do im
pôsto de rendo quanto 00 esp6lio e 00 

de cujus - art. 400. 

HERDEIRO 

No falta de pagamento pelo inventari
ante, os --- responderão pelo débito 
dentro da fôrça de herança - art. 10 

- As importâncias originados dos títulcs 
que tocarem 00 --- entrarão no 
cômputo do rendimento bruto - art. 
35, b. 

HOL.DINCiS 

Os rendimentos recebidos de outros pes
soas jurídicos pelas - não poderão 
ser absorvidos em mais de 10% do seu 
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valor pelos despesas dos últimos - art. 
246. § 1.0. 

Os rendimentos recebidos de outros pe5-
soas jurídicos, pelos ---, por efeito 
de distribuição ou de redistribuição de 
rendimentos já tributados, não sofrem 
novo tributaçõo - art. 307, § 3.0 • 

HONORÁRIOS 

Por trabalhos ou serviços prestados no 
exercício de empregos, cargos ou fun
ções - classificação na cédula C _ 
art. 47, a. 

Do livre exercício das profissões liberais 
- classificação na cédula O - art. 

.49, a. 

Pagos ou creditados por pessoas jurídi 
cas a pessoas físicas, em cada mês, ' 

150 

superiores ao limite legal, estão sujeitas 
00 desconto de fonte - art. 121. 

(V., também, Trabalho Assalariado). 

HONORÁRIOS DE DIRETORES, CONS,E-
LHEIROS FISCAIS OU CONSULTIVOS 
(V. Remuneração). 

HOSPITALIZAÇÃO 

Abatimento dos despesas de --- do 
contribuinte ou das pessoos compreendi
dos como encargos de família ou depen
dentes - art. 83, b. 

Abatimentos da renda bruta. Não per
mitidos os relativos a despesas com 
---, quando cobertas pOr apólices 
de seguro - art. 83, parágrafo único. 



ILMENITA 

(V. Favores Fiscais) 

IMÓVEL 

Compra e venda de ---. Quando as 
pessoas ffsicas são consideradas emprê
sas individuais - art. 16, § 1.°, b, I. 

I 

Tributação, como .Iucro de pessoa jurí
dica, dos rendimentos auferidos no exer_ 
cício pela emprêsa individual, no caso 
da alínea "b" do § 1.° do art. 16 - caso 
de transferência a título onerOso de pro
priedade ou direitos sôbre --- -
art. 16, § 6.°, a. 

Impôsto incidente sôbre o lucro apurado 
par pessoas frsicas na venda, promessa 
de compra e vendo e na cessão de di
reitos de promessa de compra e venda 
de ---, ou atos equivalentes. Tri
butação, isençães e redução da incidên
cia - arts. 129, parágrafos e alíneas; 
130 e parágrafos; 131; 132, alíneas e 
parágrafos . 

Exclusões da incidência do impôsto de 
lucro imobiliário - aJlt. 131. 

Como se determina o lucro apurado pela 
pessoa física na venda de --- ou 
ato equivalente - art.. t 33 a 139. 

Comprovação do custo do --- e das 
deduções admitidas pora apuração do 
lucro tributável - art. 134. 

Custo do --- para o vendedor, 
quando adquirido POr doaçõo, herança ou 
legado - art. 135. 

Prazo para comprovação do custo do 
--- e possibilidade de sua prorroga
ção - arts. 136 e 137. 

Exigida, também, o comprovação do pre_ 
ço da venda ou da cessão do ---, 
mediante exibição do comprovante do 
pagamento do impôsto de transmissão -
art. 138. 

Arbitramento do valor das benfeitorias 
realizadas no ---, quando inexista a 
comprovação do seu custo - art. 140, 
alíneas e parágrafos. 

Avaliação pela autoridade fiscal das ben
feitorias realizadas no ---. Quan
do é facultado ao contribuinte promo
ver a avaliação judicial. Como se pro
cessará a avaliação judicial - art. 140. 
§§ 1.0 e 2.°. 
Quando se faculta ao Fisco arbitrar o 
valor da venda do ---o Condições 
em que paQe ser feito o arbitrame'l'lto 
- art. 141 e alíneas. 

O valor do - arbitrado pela auto
risade fiscol, prevalecerQ como custo do 
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--- quando de suo revendo - ort. 
141, parágrafo único. 

Correção monetária da custo do ---, 
facultada ao vendedor, pessoa física, 
para apuração do lucro imobiliário _ 
- arts. 142 o 147. 

Obrigações d:Js notários públicos relati
vamente à lavratura e 00 registro de 
escrituras de cperações sôbre --- -
Ort. 148 e parógrafos. 

Responsabilidade do adquirente do 
--- perante o Fisco, quando fizer o 
retenção de que trato o art. 46 do Lei 
4.591, de 16/12/64 - art. 149, 
§ 4.°. 

Prazo poro recolhimento do impôsto sô
bre lucros imobiliários, no coso de in
corporação de --- 00 capital de 
s:Jciedades - 30 dias contados do dota 
do assembléia, da escritura ou do re
gistro contábil - art. 149, § 6.°. 

Obrigação solidária do comprador do 
--- pelo pagamento do impôsto de
vido pelo vendedor, quando se verificar 
que o preço real do operação é maiOr 
do que o computado na guio de reco
lhimento - art. 149, § 10. 

Preço de alienação de ---, o prazo, 
contratado o partir de 17/7/64. Correção 
monetário do impôsto, sempre que o alie
nante tiver recebido mais de 70 % do 
preço do --- ou do direito de suo 
aquisição, sem ter efetuado o recolhi
mento do impôsta - art. 1 SO . 

(V., também: Imóvel Rural; Imóvel Ur
bana; Lucro Imobiliória.) 

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO 

Impêsto devido (taxo menor) no coso de 
lucro apurado no alienação, promeSSa -:ie 
alienação ou transferência de direito à 
aquisição de imóvel, quando o contribuin
te fôr sociedade que tenho par objeto o 
compro e vendo de --- - art. 130. 

IMÓVEL CONSTRUIDO 

Impôsto devido (taxo menor) no coso d"! 
lucro apurado .na alienação, promessa de 
alienação ou transferência' de direito à 
aquisição de imóvel, quando o adquiren
te fôr scciedade que tenho por objeto o 
compro e vendo· de --- - ort.130. 
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Se o sociedade adquirente o que se refe
re o art. 130 vier, o qualquer tempo, 
a alienar o terreno ou transferir o di
reito à suo aquisição sem construí-lo ou 
sem o simultànea contratação de suo 
construção, responderá pelo diferença de 
impôsto sôbre lucro imobiliário, entre o 
taxo normal e o previsto neste artigo, 
diferença que ser6 corrigido mJnetàrio
mente - art. 130 e § 1.°. 

O impôsto incidente sôbre lucro imobi
liário, quando o adquirente fôr socieda
de que tenho por objeto o vendo de 
--- ou em ccnstrução será de 5 % 
- art. 130. O pagamento do impôsto 
(5 %) será dispensado, desde que o con
tribuinte prefiro adquirir Obrigaçães do 
Tesouro Nacional, etc. - art. 130, 
§ 2.°. 

IMÓVEL RESIDENCIAL 

Serão classificadcs na cédula H os lu
cros apurados na venda de até 3 ---, 
quando o contribuinte deixar de pagar 
o impôsto de lucro imobiliário devido -
art. 55, f. 

A pessoa físico poderá optar pelo in
clusão, em sua declaração de rendimen
tos. dos lucros aourados na venda, em 
cada ano, de atê três ---, ficando 
dispensado nesse caso, do impôsto em 
foco - art. 129, § 6.°. 

Está isento do impôsto o lucro apurado 
pelos pesscas físicas na vendo de 

, cuja construção tenha sido 
concluído e aprcvada, se o transferên
cia de direitos sôbre a propriedade fôr 
contratada depois de tranSCOrridas cinco 
anos, etc. - art. 132, e. 

Até 31/12/1970 estão isentos do im
pôsto de lucro imobiliário, as lucr:s apu
rados pelas pessoas físicas na primeira 
alienação de --- construídos em 
Brasília, de valor não superior ao limi
te legal - art. 132, f.' 

IMÓVEL RURAL 

Explorado pCr arrendatária. Dedução do 
valor anual do arrendamento. Limite e 
quando pode ser feito - ort. 71, § 5.°. 

Proprietário do ---. Quando lhe ca
be o direito de excluir o valor dos bens 
arrendados - ort. 71, § 8.0 • 



Rendimento líquido do --. -- como po
derá ser arbitrado se não fôr apurado o 
lucro real, no coso de a receita bruta 
exceder o limite legal - art. 75 e pa
rágrafa único. 

Reajustamento do valor dos --- nas 
declarações de rendimentos e de bens a 
partir do exercício de 1965 - art. 102. 

Faculdade de a pessoa física reajustar o 
valor do --- em suas declaracões 
de renda e de bens, independente~en
te de compravaçõo, sem que seja tribu
tável o aumento de patrimônio resultante 
- art. 102 e parágrafa único. 

Isençõo do impôsto sôbre lucro na ven
da de --- destinado à exploraçõo 
agropastoril ou extrativa, de valor até a 
limite legal - art. 132, a. 

Estão isentos do impôsto as lucros imo
biliários apurados no transmissão do 
--- com área oté 50 hectores, des
tinado à exploração agropecuano no 
Nordeste - art. 132, c. 

Da isenção do impôsto de fonte sôbre 
Os lucros opu rodos pelas pessoas físicos 
no transmissão de --- realizado até 
30/11/74 com o objetivo de eliminar 
latifúndio ou corrigir minifúndios - art 
132, d. 

Destinação diverso do previsto no letra 
c do art. 132 do propriedade agrcpe
cuária no Nordeste, verificado em qual
quer tempo. Cobrado do adquirente o 
o impôsto devido, em tresdôbro - art. 
132, § 2.0 • 

Coses e condições em que os autorIda
des do impôsto de rendo podem arbitrar 
o vaiar das benfeitorias do --- -
art. 140, b. 

Correçõo monetário do custo do ---, 
facultada 00 vendedor, pessoa física, 
paro apuração do lucro imobiliário tri
butável - arts. 142 a 147. 

(V., também: Cadastro de Pro.priedades 
Rurais; Propriedade Rural) 

IMÓVEL URBANO 

No caso de cessão gratuita do uso de 
_._--. Tributa-se .na cédula E o valor 
locativo - ort. 50, parágrafo único. 

IMPÕSTO DESCONTADO NA FONTE 

(V. Fonte - Casos Diversos) 

IMPõSTO SÕBRE LUCRO IMOBILIÁRIO 
(V. Lucro Imabiliário) 

IMPÕSTO SÕBRE LUCROS DISTRIBUiDOS 

Além do impôsto de que trata o art. 
248, será cobrado o --- etc. _ 
art. 249. 

Nõo se aplico o --- às bonifica
ções em ações novas decorrentes de cor
reção monetária do ativo imobilizado ou 
de inCOrporação de lucros ou reservas, 
realizados nos têrmos dos arts. 246, § 
3.°; 261 e 286 - art. 249, § 1.0. 

Caso de emprêsas com sede no estran
geiro - filiais, etc. - art. 249, § 2.0 

Não Se aplica às sOciedades, de quol
quer espécie, cuja soma de capital mais 
reservas não ultrapasse o limite legal -
art. 249, § 3.0 . 

Lucros que já tiverem sido tributados, 
etc. - art. 249, § 4. 0 • 

Não incide o ---, de que trato a 
art. 249, no caso das sociedades anô
nimas de capital aberto - art. 250. 

IMPÕSTO EM PRESTAÇÕES 

(V. Parcelamento) . 

IMPÕSTO PROCRESSIVO 

Como deve ser calculado o --- de
vido, no caso do espálio - art. 8.0 , 

parágrafo único e alíneas. 

Como será calculado o --- no caso 
do cônjuge que nõo seja o cabeça do 
casal e que apresente declaraçõo em se_ 
parado - art. 82, li, a e b. 

Dedução admitido, do ---, do im
pôs to pago no estrangeiro sôbre rendi
mentos provenientes do exteriOr - art. 
98 e parágrafos. 

Tabeladas taxas e alíquotas do --
- art. 99. 

É calculada em cada classe sôbre a por
ção de rendo compreendida nos respecti_ 
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vos limites, desprezado o fração inferior 
o Cr$ 1.000 - art. 99, § 1.0. 

~ o somo dos parcelas correspondentes 
o cada classe - art. 99, § 2.°. 

IMPOSTO DE RENDA 

As repartiçães do instituirão o 
Registro dos Pessoas Físicos - art. 14. 

Cálculo do --- dos pessoas físicas 
~ como se fará - art. 97. 

Dedução, pelos pessoas físicas, do --
a pagar sôbre rendimentos provenientes 
do estrangeiro, do tributo que houver 
sido cobrado pelo noção de origem, sô
bre os mesmos rendimentos - limita
ção - Conversão em moeda nacional 
- art. 98 e parágrafos. 

Alíquotas progressivos do --- devido 
pelos pessoas físicos, pelo declaração -
art. 99. 

Retido nas fontes, como antecipação, sô_ 
bre rendimento do trabalho assalariado 

art. 107 e parágrafo único. 

De 5% sôbre o diferença entre o valor 
globol de aquisição do imóvel e o seu 
valor corrigido monetàriamente - art. 
134. Opção pelo aquisição, em dôbro, 
de obrigações reajustáveis - art. 144. 

A quem compete o recolhimento do 
--- incidente sôbre lucres apurados 
por pessoa físico na venda de proprie
dade imobiliária - art. 149. 

Quando cabe co adquirente do imóvel 
recol1her o --- devido sôbre o lucro 
apurado no vendo - art. 149, §§ 1.0 
04.°. 

Correção monetário do --- sôbre lu_ 
cro imobiliária, no coso de pagamento 
o prazo do preço de alienação do imó
vel, contratado o partir de 17/7/64, 
quando o alienante tiver recebido mais 
de 70 % do preço, sem que haja efe
tuado o recolhimento - art. 150. 

Devido no fonte pelos pessoas físicos 
domiciliados no Brasil, ausentes no es
trangeiro o serviço do Nação ou pOr mo_ 
tivo de estudos - art. 151 e § 1.0, 
alíneas o Q d. 
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O --- descontado na fonte. na for
mo ck> art. 103, será convertido em moe_ 
da nocionol e deduzido do tato I apurado 
no declaração, se o contribuinte ficar o 
ela obrigQdo, pOr haver auferido outros 
rendimentos - art. 152 e porágrafo,. 

O --- não constitui custo, despesa 
ou encargo relativos à aquisição, produ
ção e vendo dos bens e serviços objeto 
dos transações de conto próprio - art. 
161, d, in fine. 

Não será dedutível o --- pago pelo 
emprêsa, (!ual(!uer C!ue seja o modali
dade de incidência - art. 164, § 1.0. 

Desc.cntado no fonte - despesa ou en
cargo não dedutível no apuração do lu
cro real do emprêsa beneficiário do ren
dimento - art. 213. b. 

Das pessoas jurídicas - sôbre os lu
cros apurados de acôrdo c:em o regula
mento - art. 248; concessionários de 
serviços públicos cujos lucros não exce
dam 12 % 0.0 - art. 248. § 1.0, o e 
§ 2.0; pessoas jurídicas civis, organiza
dos paro prestação de serviços profissio
nais - art. 248, § 1.0, b. 

Incidirá sôbre os lucros cu dividendos dis_ 
forçadamente distribuídos, sem prejuízo 
do impôsto que ccuber à pessoa físico 
beneficiado - art. 253 e § 2.°. 

Incidente sôbre aumentos de capital dos 
sociedades em geral, com aproveitamen
to de reservas ou lucros em suspenso -
ônus da pessoa jurídico - pagos em 10 
prestações iguais e mensais - arts. 
286; 288. 

O pagamento do --- pelo pessoa ju
rídico, no coso dos aumentos de capital 
com aproveitamento de reservas e tribu
tação espeCial, exime os acionistas ou só
cios do pagamento de qualquer outro 
impôsto - art. 289. 

Suplementar sôbre lucros e dividendos lí
quidos efetivamente remetidos o domici
liados no exterior, quando o médio dos 
remessas exceder o 12 % em um triênio, 
o partir do ano de 1963 - art. 299 
e parágrafos. 

Quando cabe e a Quem compete o reten
ção do --- devido no fonte. pelo 
domiciliado no exterior - art. 309 e 
parágrafos. 



- Compete à pessoa jurídica que suportar 
() ônus do deságio em títulos de crédito, 
qualquer que seja a forma de sua parti
cipação, efetuar a retenção do --
devido na fonte - art. 309, § 2.°. 

Prazo para recolhimento do --- de
vido sôbre rendimentos de ações - art. 
310: § 2.°. 

Prazo para recolhimento do --- sô
bre rendimentos originados de ações, pa
gos antecipadamente - art. 310, § 3.°. 

Na fonte, sôbre titulas ao portador, no 
caso da não identificação do beneficiá· 
rio - prazo para o recolhimento - art. 
art. 310, § 5.°. 

o montante do --- e adicionais lan_ 
çados em nome dos pessoas físicas não 
poderá exceder a 2/3 da renda liquida 
- art. 338. 

A arrecadação do --- em cada exer
cício começará no mês seguinte ao do 
encerramento do prazo de entrega da 
declaração de rendimentos - art. 343. 

Casos em que o --- deverá ser pago 
de uma só vez - art. 343, § 1.0. 

Quando e como pode ser pago parcela
damente o --- em face da decla
ração de rendimentos - art. 343, § 2.°. 

Caso em que poderá o pagamento do 
ser exigido no próprio mês da 

entrego da declaração - art. 343, 
§ 3.°. 

Casos em que a peSS8a jurídica poderá 
efetuar o pagamento do '--- em 9 
ou 10 prestações - art. 343, § 4.°. 

Suplemento de --- decorrente ou não 
de lançamento ex officio. será pago de 
uma só vez - art. 346 e § 1.°. 

o pagamento do --- devido em de
claração apresentada mais de 10 dios 
depois do prazo marcado para êsse fim, 
será exigido de uma sÓ vez - art. 346, 
§ 2.°. 

Vencida e não paga uma prestação do 
--- até o venciment>o da prestação 
seguinte, considerar-se-á vençida a 'di
vida global - art. 347. 

Rendimentos e bens de menOres só res
pondem pelo parc:elo de --- propOr-

cional à relação entre seus rendimentos 
e o totol da renda bruta c:onjunta de
clarada - art. 348. 

O pagamento do --- no ato da en
trega da declaração será efetuado na sua 
totalidade - art. 349. 

Quando e como pode ser c:oncedido des
conto para pagamento do --- ---,. 
art. 350 e alíneas. 

Repartições encarregadas do lançamen. 
to d::l ---o Sua competência para fis
calização do --- - art. 351. 

Nos casos de cobrança de --- e 
multas, decorrente de ação -fiscal, pode
rá ser exigido o recolhimento do débito 
por meio de guia própria - art. 417. 

Decadência e prescrição do direito de 
lançar e cobrar o --- e multas. Sua 
disciplina e exceções - arts. 423 a 427. 

IMPÕSTO SINDICAL 

Admitido como dedução na cédula C -
art. 64, b. 

Admitido como dedução do rendimento 
bruto, para a determinação da rendo li
quida do trabalho assalariado, para cs 
efeitos do desconto do impôsto na fonte 
- art. 108, c. 

IMPÕSTO SUPLEMENTAR 

(V. Suplemento do Impõsto) 

IMPõSTO SUPLEMENTAR PROCRESSIVO 

Ca90 em que os lucros e dividendos re
metidos para o exterior ficam sujeitos ao 
--- - art. 299. 

Tabela do --- que incide sôbre lu
cros e dividendos remetidos para o exte
rior - art. 299, § 1.°. 

O ---, correspondente ao exercI CIO 
de 1966, será cobrado com um adi
cionaI de 10% - art. 299, § 2.°. 

- Como será descontado e recolhido o 
--- - art. 299, § 3.°. 

IMPÕSTO TERRITORIAL RURAL 

Dedutivel do valor tributável, calculad!:! 
nos têrmos do art. 71, §§ 1:° a 5.°, o 
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importóncia paga pelo contribuinte no 
último exercício, o título de --- -
art. 71, § 6.°. 

o valor registrado para efeito da co
brança do --- poderá servir como 
base paro o arbitramento do valor das 
benfeitorias, etc., quando não fôr possí
vel conhecer-se o seu valor exato - art~ 

73, § 2.°. 

o IBRA fornecerá às repartições do Im
pêsto de Renda a relação dos contribuin· 
tes do --- com os respectivos valô
res tributados - ort. 395. 

IMPÕSTO DE TRANSMISSÃO 

- O --- pago pelo vendedor pode ser 
deduzido, no cálculo do impôsto sôbre 
lucros apurados pelas pessoas físicas na 
venda de propriedade imobiliária -' ort. 
133, o. 

IMPÕSTO úNICO 

Cotas de ---o Pagamento de subven
çães, etc. - ort. 432. 

IMPÕSTO DE VENDAS E CONSICNAÇÕES 

Para renovação dos registros destinados 
ao recolhimenf':> do --- em Brasília 
CO.F'> e Territórios, as firmas e socieda
des devem exibir recibo da entrega da 
declaração do impêsto de renda - ort. 
374. 

IMUNIDADE FISCAL 

Não estão sujeitos ao desconto na fonte 
Os juros e prêmios de títulos ao porta
dor, federais, estaduais e municipais que 
gozarem de --- - art. 301, 1.0. 

O disposto no art. 307 nõo se aplica 
aos rendimentos pagos ou creditados Q 

pess:as jurídicas imunes ou isentas do 
impôsto de renda - ort. 307, § 5.°. 

INATIVIDADE 

(V. Aposentadoria au Reforma) 

INCAPACIDADE DE TRABALHO 

- Abatimento, o título de encargos de fa
mília, de alimentos prestodos, comprova-
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damente, a irmão ou irmã, por --
- art. 82, § 1.°, a. 

INClNDIO 

(V. Perdas Extraordincirias) 

INCENTIVOS FISCAIS 

Abotimento do renda bruto de percen
tagens de quantias oplicadas em investi
mentos de interêsse econômico ou so· 
cial - ort. 92, olíneas e porcigraf1S. 

Abatimento da renda bruta de rendimen-~ 
mentos de capitais aplicados em investi
mentos de interêsse econômico e social 
- ort. 93, olineas e parágrofos. 

Concedidos QOS empreendimentos ind'Js
triais ou ogrícolos instalados cu Que se 
instalarem na área de otuaçã~ do 
do SUDENE - como devem ser pleitea
dos. Os que continuam em vigor - des
conto de até 50 % do impôsto de rendo 
que devam pagar os pessoas jurídicas i:'1-
vestidoras - Arts. 255 e parágrafo úni
co; 256. 

Concedid:s aos investimentos na área de 
atuação da SPVEA. Pleiteados optativa
mente. Desconto de até 50 % do im
pôsto de renda que devam pagar as pes
soos jurídicos investidoras - art. 258. 

Vedoda a acumulação dos --- de 
que trata o art. 258 com os previstt's 
no art. 256 - art. 258, parágrafo único. 

INCORPORAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL 

Prazo paro recolhimento do impôsto sô
bre lucros imobiliários, nos casos de 
---, do imóvel - art. 149, § 6.°. 
Poderá ser efetuado, como depêsito, o 
pagamento do impôsto relativo à incor
poroçõo de reservas dos emprêsas de se
guro, de capitalização, bancos e cutros. 
cujos aumentos de capitol dependem de 
apr:vação governomentol - art. 291. 

INCORPORAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 
(V. Incorporação Imobiliciria). 

INCORPO~AÇÃO IMOBILIÁRIA 

De prédiOS em condomínio Pessoos 
físicas (emprêsas individuais) - art. 16, 
~§ 1.0, b, 11. 



Nôo serôo computados, para os eleitos 
do limite estabelecido no alínea ub", do 
§ 2.°, do art. 16, os terrenos cujo ins
trumento inicial de aquisição, pelo in
corporador, seja anterior o 1.° de ja
neiro de 1965 - art. 16, § 4.°, a. 

Não serão computados, poro efeitos do 
limite estabelecido no alínea Ub'" do § 
2.°, do art. 16, os registros de --
que, nos têrmos do artigo 34 do Lei n.o 
4 591, de 16 de dezembro de 1964, fo
rem denunciadas dentro do prazo de ca
rência declarado pelo incorporador -
art. 16, § 4.°, b. 

Será considerada unitàriamente cada edi
ficação etc., para efeitos do limite esta
belecido no alínea ub", do § 2.°, do art. 
16, objeto de um mesmo registro de 
---, ainda que abrangendo <kis ou 
mais terrenos - art. 16, § 4.°, c. 

Quando serão tributados, como lucro de 
pessoa jurídica, no coso da alínea "b" do 
§ 1.° do art. 16, 'os rendimentos aufe
ridos pelo emprêsa individual e que re
sultaram da --- de prédios em con
domínio ou do construção de prédios para 
revendo - art. 16, § 6.°, b. 

Impôsto a que está sujeito o luc~o das 
pessoas físicas que exploram habitual e 
profissionalmente a ---, cujos con
tratos hajam sido celebrados até 31 de 
dezembra de 1964 - art. 129, § 3.°. 

o impôsro incidente sôbre lucro imobi
liário, quando o adquirente fôr socieda
de que tenha por objeto a --- será 
de 5 % - art. 130. Se houver aliena
ção do imóvel, a sociedade responderó 
pelo diferença do impôst>J - art. 130, 
§ 1.°. O pagamento do impôsto (5 %) 
será dispensado, desde que o contribuin
te prefiro adquirir Obrigações do Tesou
ro Nacional, etc. - art. 130, § 2.°. 

As sociedades que tenham por cbjeto o 
---, poderão corrigir monetàriamen
te o custo do terreno etc., aplicando-se 
o dispasto no art. 3.° da Lei n.o .... 
4 357/64, e, para efeito do apuração 
do lucro operacional, a variação seró 
acrescido 00 custo do terreno e da CJns
trução - art. 283, §§ 1.° e 2.°. 

INCORPORAÇÃO DE RESERVAS 

(V. Incorporaçõo ao Capital Social). 

INCORPORADOR 

(V. Incorporaçio Imobiliária). 

INDENIZAÇÃO 

As --- por acidente no trabalho não 
entrarão no computo do rendimento bruto 
- art. 36, f. 

Pela rescisão ou término antecipado do 
contrato - aluguel ou royalty - art. 
39, e. 

Serão classificados na cédula B as im
portâncias pagas pelo devedor ao credor 
cama --- ou compensação pelo li
quidação antecipada de empréstimo _ 
art. 41, k. 

Por acidente no trabafho - não sofrem 
desconto na fonte - art. 117, c. 

INDENIZACÁO TRABALHISTA OU AVISO 
PUVIO • 

Não entram no cômputo do rendimento 
bruto da pessoa física as --- pagas 
por motivo de rescisão de contrato de 
trabalhoJ - art. 36, e. 

Não se incluem entre os rendimentos su
jeitos ao desconto do impôsto no fonte, 
as --- - art. 117, b. 

(V. também, Fundos de Indenizações Traba
lhistas) 

INDEXADAS - OBRICAÇÕES EM MOEDA 
NACIONAL 

O disposto 11-0 art. 172 aplicar-se-á tam
bém às obrigações contraídas em moeda 
nacional, quando indexados, ou sujeitos 
o correção cu atualização monetário 
art. 172, parágrafo único. 

íNDICES CERAIS DE PREÇOS 

Desde que os --- se elevem acima 
de 10% 00 ano ou a 1 5 % em um triê
nio, os valôres expressos em cruzeiros no 
Regulamento serão atualizados anualmen
te em funçõo de c~ficientes de correção 
monetário estabelecidas pelo C.N.E. _ 
art. 503. 
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INDOSTRIA DE BENEFlélAMENTO 

Isenção do tributo para ,as --- ins
taladas na Amazônio - art. 259 e pa
rágrafa único. 

INDOSTRIA EXTRATIVA ANIMAL 

- Rendimentos. Classificocão no cédula G 
- art. 54, a. • 

Os parceiros no exploração agrícola ou 
pastoril e no do --- e vegetal -
tributação em separado - art. 54, § 2.°. 

Como poderá ser determinado o rendi
mento líquido do --- e vegetal (cé
dula G) enquanto não estiver o proprie
dade rural cadastrado, nos têrmos do 
Estatuto da Terra - art. 13. 

Tributação baseado no resultado real -
art. 14. 

Deduções não permitidos nos cosas de 
tributação baseado no resultado real 
art. 14, § 2.°. 

As reclamações contra o cálculo eles va
lôres tributários relativos aos rendimen
tos do ---, e vegetal efetuado ncs 
têrmos do art. 53 do Estatuto do Terra, 
só serão julgados depois de pronuncia
mento do IBRA - art. 463, parágrafo 
único. 

INDOSTRIA EXTRATIVA VECETAL 

(V. Indústria Extrativa Animal) 

INDOSTRIA DE FERTILIZANTES 

(V. Favores Fiscais) 

INDÚSTRIA QUfMICA 

(V. Favores Fiscais) 

INDUSTRIAL 

Lucros auferidos pelo --- que não 
exercer habitualmente o profissão. Cé
dula H - art. 55, b. 

INFORMAÇÕES 

As --- que devem ser prestadas 
pelos caixas, associações li organizações 
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sindicais que interfiram no pàgamento 
dos trabalhadores avulsos - art. 119. 

As pessoas físicas e jurídicas são obri
gados a prestar --- necessárias à 
fiscalização, solicitados pelos agentes fis
cais do impôsto de rendo - art. 352. 

Não se aplicam 00 coso dos verificações, 
pelos agentes fiscais, dos --- pres
tados pelos contribuintes à repartição, 
os restrições dos arts. 17 e 18 do Códi
go Ccmerciol - art. 353. 

A exatidão dos --- prestados pel03 
contribuintes poderá ser verificado pelo 
fiscalização, através do exame dos livros 
e documentos de contabilidade e dos in
vestigações e diligências que forem jul
gados necessários - art. 354. 

Nenhuma peSSoa físico ou jurídico, con
tribuinte ou não, poderá eximir-se de 
prestar --- solicitados pelas reparti
ções do Impôsto de Renda - arts. 363 
e parágrafcs; 318. 

As --- que devem ser prestadas por 
cficiais de registro de títulos e documen
tos sôbre contratos de arrendamento, lo
cação, sublocação, corto de fiança, em
preitado de serviços, abertura de crédito, 
penhor agrícola ou mercantil caução, 
contratos de parceria, e estatutos de so
ciedades civis, etc. - arts. 369; 383; 
384. 

Como devem ser enviados as à 
repartição fiscalizadora pelos órgãos de 
registres oficiais e públicos, tabeliona
tos, etc. - art. 369 e parágrafo único. 

Todos os órgãos de Administração PÚ
blico estão obrigados a prestar 00 Im
põsto de Rendo os --- que lhes fo
rem solicitados - art. 370. 

As --- que devem ser prestados por 
repartições que poguem juros de títulos 
nominativos do dívida público, sê/bre 
tronsferências - art. 373. 

As --- que devem ser prestados, até 
30 de abril, pelos exatorios federais e 
estaduais, relativamente às firmas e so
ciedades que adquirirem selos de vendas 
e consignações no ano anterior; no mes
mo prazo devem ser fornecidos --
sôbre alterações quanto aos contribuin
tes do impõsto de indústrias e profis
sões - art. 315 e parágrafo único. 



As --- que devem ser prestad~s par 
repartições estaduais e municipais, sôbre 
alterações nas cadastros de propriedades 
e de licenças - art. 376. 

As --- que devem ser prestadas 
pelos escrivães dos Cartórtcs da Justiça, 
sôbre honorários, vintenas ou comissães 
pagas aos advogados, médicos, testamen
teiros, síndicos, Ilquidatári-os e avaliado
dores - art. 381. 

As --- que devem ser prestados 
pelos oficiais do registro de imóveis e de 
hipotecas marítimas sôbre transmissão de 
imóveis e contratos que indiquem despe
sa ou receita em dinheiro, passagens da 
capital de um patrimônio o outro ou ca
pitalização de juros - art. 382. 

As --- que devem ser prestadas 
par tabeliães de notas e serventuários 
que exerçam funções de notário público, 
sôbre escrituras de arrendamento, loca
ção e sublocação de imóveis e Iccação 
de serviços - art. 383, § ).0. 

As --- que devem ser prestados 
pelos oficiais de registro de tí tulos e 
documentos, tabeliães de notas e serven
tuários que exerçam funções de notário 
público às repartições do Impôsto de 
Renda. Como devem ser prestadas -
ficha súmula - art. 383 e parógrafos. 

As --- que devem ser prestados 
pelo Dept. Nac. Propriedade Industrial 
sôbre registros de patentes de invenção 
e de marcos de indústria e comércio -
art. 385. 

Ofício em que o juiz solicitar --
acêrca do de cujus ou do espólio. Rela
cionamento dos bens constitutivcs do 
monte e elementos de identificação -
art. 400, § 2.°. 

As --- que devem ser prestados 
pelo repartição ao Juiz do inventário Sô
bre a existência de débito em nome do 
de cujus ou do espólio - art. 400, § 1.0. 
Prazo para atendimento do Juiz solici
tante - art. 400, § 6.°. 

Responsabilidade penal, como v~ladores 
de segrêdo, dos que, em serviço do im
pôsto de renda, revelarem --- que 
tiverem obtido no cumprimento de de
ver profissienal ou no exercI CIO de ofí
cio ou emprêgo - art. 405. 

Casos em qUe podem e como podem ~r 
prestadas --- sôbre a situação fiscal 
e financeira dos contribuintes - art. 
406 e parágrafos. 

Limitação das - que podem ser 
requisitadas pelos diretores da Prefeitura 
do Distrito Federal e Secretários da Fa
zenda Estadual - art. 406 e § 1.0. 

Instruções do Diretor do D. I. R. sôbre a 
prestação de --- cOncernentes aos 
contribuintes - art. 406, § 2.0. 

Prestadas pelas repartições do Impôsto 
de Renda, às Alfôndegas, Mesas de Ren_ 
da e repartições federais, sôbre os dé
bitos não solvidos - art. 429, § 1.0. 

Multas impastas por infração às normas 
relativas a - sôbre rendi mentes pa
gos ou creditados pelos fontes - art. 
448, a. 

Quando o omissão total cu parcial de 
- constitui crime de s:nE9açãa 
fiscal - art. 455, J. 

As --- e os comunicações referidas 
no regulamento podem ser entregues em 
mão ou remetidas por registrado postal 
- a repartição dará recibo dêsses do
cumentos - art. 489 e § 1.0. 

(V., também, Prazo - Informações e 
Comunicações) 

INFORMAÇÕES SOBRE RENDIMENTOS PA
COS OU CREDITADOS 

Não se aplicam às verificações necessá
rios quanto às --- as restrições dos 
arts. 17 e 18 do Código Comercial _ 
art. 353. 

A cOrreção das --- poderá ser veri
ficada pela fiscalização, através do exa
me dos livres e documentos do contri
buinte e, ainda, em investigações e dili
gências que forem julgadas necessárias 

art. 354. 

As pessoas físicas e jurídicos são obri
gadas o presto r às repartições do Im
pôsto de Renda --- no ano ante
rior, até o dia 30 de abril - art. 364 
e parágrafos. 

Quando devem ser prestadas --__ 
art. 364, § 1.0. 
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Rendimentos que devem ser informado;; 
- art. 364, § 2.°. 

Custeio de despesas de viagem e estada 
- art. 364, § 3.°. 

Valor dos rendimentos que devem ser in
formados - art. 364, § 4.°. 

Quando a fonte ignorar se o beneficiá
rio recebeu ou não rendimentos de ou
tros fentes, quaisquer importâncias de
verão ser indicadas - art. 364, § 5.°. 

Quando os rendimentos pertencerem c 
domiciliados no exterior, deverá ser indi
cada a circunstância - art. 364, § 6.°. 

Havendo dúvida sâbre as --- pres
tadas, a repartição poderá mandar ve
rificar sua veracidade, na escrita das in
formantes - art. 364, § 7.°. 

Os contribuintes sujeitos ao desconto do 
impôsto na fonte estão obrigados a pres
tar, até 30 de abril de cada ano, --
no ano anterior - art. 365. Essas in
formações deverão ser prestadas através 
do empregador - art. 365, parágrafo 
único. 

Também são cbrigados a prestar ---: 
as caixas, associações e organizações 
sindicais, qUE:' interfiram no pagamen
to a trabalhadores avulsos - art. 389; 
as pessoas que se incumbam de receber 
juros, operar em bôlsa, etc., por conta 
de seus clientes - art. 390; as emprê
sas de administraçã::l predial - art. 392; 
as companhias de seguros, sôbre o pa
gamento de pensões aos seus contribuin. 
tes - art. 391; as emprêsas, socieda
des ou associações que controlem direi
tos autorais - art. 393; as câmaras sin
dicais de corrE·tores - art. 388; as au
toridades superiores das fôrças armadas 
e policiais, bem como Os chefes de re
partições públicas, departamentos, autar
quias - art. 371. 

O Banco do Brasil e demais estabeleci
mentos bancários, inclusive Caixas Eco
nômicas, devem prestar informações sôbre 
juros superiores ao limite legal; impor
tâncias menores serão informadas, quan
da solicitadas pela repartição - art. 377 
e parágrafo único. 
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A quem compete prestar as --- re
lativas a trabalhadores avulsos - art. 
389. 

INFRAÇÃO - MULTA APLICÁVEL 

Às disposições referentes â arrecadação 
nas fontes - arts. 446, alíneas e pará. 
grafos; 447. 

Às normas relativas a informacões nas 
fontes - arts. 448, alínea e parágra
fos; 449. 

Às normas relotivos à fiscalização e aos 
livros fiscais - arts. 450 e alíneas; 
451. 

Casos especiais de --- - arts. 452; 
453; 454 e alíneas. 

(V., também, Auto de Infração). 

INíCIO DE NECóCIO 

Pessoas jurídicas que iniciarem transa
ções em um ano - base do impôsto, 
paro o exercíCio seguinte - art. 217. 

Pessoas jurídicas que iniciarem transa
ções e se extinguirem no mesmo ano fi
éom obrigadas à apresenção imediata da 
declaroção, compreendendo os resultad-os 
do período em que exercerem suas oti
vidades - art. 217, § 1.0. 

AprE:.sentoção de decloração de rendi
mentos no exerci cio financeiro seguinte 
ao início das operações. Poderá ser dis
pensada se a pessoa jurídica não estiver 
obrigada o levantar bolanço até 31 de 
dezembro. Requerimento à repartição 
competente art. 217, § 2.°. 

Arbitramento - se a pessoa jurídica 
não puder optar pela tributação baseada 
no lucro presumido - quando existente 
a obrigação ccntratual ou estatutária de 
levantar balanço no ano-bose e não hou_ 
ver sido feita escrituração regular -
art. 217, § 3.°. 

Obrigação de declarar, no exercício sub
seqüente, o lucro real correspondente ao 
período entre o --- e a doto do en
cerramento do primeiro balanço que es-



tiver obrigado o realizor - Coso do 
apresentação do declaração de rendimen
tos no exercício financeiro seguinte 00 

início dos operações - art. 217, § 4.0. 

INSCRiÇÃO NO DEPARTAMENTO DO 
IMPOSTO DE RENDA 

Seró instituído, pelos repartições do Im
pôsto de Rendo, serviço especial de Re
gistro dos Pessoas Físicos sujeitos à apre
sentação de declarações de rendimentos 
ede bens - art. 14. 

Registro dos PC3soas Jurídicos - insti
tuição - art. 32. 

Obrigatório paro tôdas os emprêsas que 
exerçam atividades no território brasilei
ro cem objetivo de lucro - art. 32. 

Registro das pessoas jurídicos - pessoas 
ou entidades mencionados no art. 15, 
16 e seus parágrafos - art. 32, § 1.°. 

Estabelecimento industrial, comercial, de
pósito ou escritório - impedidJ de fun
cionar sem o prévio inscrição no Regis
tro das Pessoas Jurídicos - art. 32. 
§ 2.°. 

A --- será adaptado, no que cou
ber, à inscrição no Cadastr:J Geral de 
Contribuintes - art. 32, § 3.°. 

INSPEÇÃO 

Funcionários do Impôsto de Renda, em 
serviços de ---, no interior, podem 
fazer a revisão dos declarações de ren
dimentos - art. 335. 

INSPETORES 

(V. Inspeçõo; Cobrador) 

INSPETORES DO IMPõSTO DE RENDA 

(V. Delegados do Impôsto de Renda) 

INSTITUiÇõES DE EDUCAÇÃO 

Estão isentos do impõsto de rendo as 
--- cujos rendas forem aplicados 
integralmente no país, poro fins educa
cionais, etc. - art. 21. 

INSTITUIÇ6ES FINANCEIRAS 

Serão excluídos do lucro real, poro os 
efeitos de tributação, os juros e comis
sões recebidos por ---, quando os 
respectivas empréstimos forem contraídos 
pelo Banco Nacional do Habitação ou 
par êle aprovados etc. - art. 245, k. 

Não estão sujeitos ao impõsto no fonte 
os juros e comissões devidos o sindicatos 
profissionais <cu instituições Congêneres, 
bem como o --- etc. - art. 293. i. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE REFORMA 
ACRÁRIA - IBRA 

Documento que deverá ser fornecido pelo 
---, 00 proprietário ou usufrutuário 
de propriedade rural explorado, o partir 
de 1967, paro comprovação dos valôres 
tributários. colculadcs de acôrdo com o 
art. 53 do Estatuto do Terra - art. 
77 e parógrafo único. 

Audiência do --- no transmissõo de 
imóvel rurol, paro os éfeitos do isenção 
do impôsto sôbre lucro no vendo de pro
priedades rurais - art. 132. d. 

Obrigações do --- poro com os re
partições do Impôsto de Rendo - art. 
395. 

- Do necessidade do pronunciamento do 
---, antes de ser julgado reclama-
ção de pessoa físico centro o cálculu 
dos va lôres tributários relativos aos ren
dimentos dos atividades agropastoris e 
i ndústrias extrativos vegetal e animal 
-- art. 463. parógrafa único. 

INSTITUTOS E CAIXAS DE APOSENTADO. 
RIAS E PENSõES 

(V. Contribuições) 

INSTRUÇÃO 

Encargos de jures e amortização de em
préstimos contraídos pelo assalariado 
poro pagar o suo ---. Dedução do 
cédula C - art. 64, 1. 

- Quando cabe o abatimento do rendo 
bruto, relativo o despesa com o --
do c:ntribuinte e de seus dependentes 
- art. 91 e parágrafo únicO. 

(V., também: Aperfeiçoamento, Educa
ção fi Treinamento; Estudo). 
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INTERlSSES 

São classificados no cédula C, como ren
dimento do trabalho assalariado - art. 
47. c. 

Classificam-se no cédula F os --
distribuídos pelos pessoas jurídicos, su
periores aos lucros e dividendos, nos co
sas de utilização de quaisquer fundos, 
inclusive os de amortização, de depre
ciação e de reavaliação do ativo; de 
aumento de capital, com recursos tira
dos de quaisquer fund::s; de valoriza
ção do ativa - art. 51, d, lo 111. 

Quantias relativos a ações novos e 
--- distribuídos COm recursos tirados 
de quaisquer fundos ainda não tributa
dos - serão adicionadcs 00 lucro real, 
poro tributação - art. 243, h. 

E quaisquer outros rendimentos de par
tes beneficiários ou de fundador 00 por
tador - tributação na fonte art. 
301, 2.°, c. 

Não incidirá impôsto na fonte sôbre o 
valor dos ---, além dos dividendos, 
nos casos de valorização do ativo ou de 
utilização de quaisquer fundos, quando 
distribuídos por sociedade anônima de 
capital aberto - art. 307, § 6.°. 

Prazo para o recolhimento do impôst') 
devido sôbre --- ou lucros distribuí
dos por outros sociedades, além dos anô
nimas, a -quaisquer pessoas jurídicas -
120 dias do encerramento do balanço 
- art. 310, § 6.°, b. 

INTERlSSES DE AÇÕES AO PORTADOR 

o valor de ações novas e os --- além 
dos dividendos, sofrem desconto do im
pôsto no fonte - art. 301, 2.°, b. 

Quando se trotar de sociedade anônima 
de capital aberto, os --- não esta. 
rão sujeitos 00 impôsto de fonte - art. 
301,§3.0. 

As taxas sôbre --- incidem sôbre 
rendimento bruto - art. 301, § 4. 0 • 

INTERlSSES E LUCROS DE PESSOA JURf
DICA EM QUAISQUER SOCIEDADES 

Estão sujeitos 00 desconto do impôsto 
no fonte - art. 307, c e do. 
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Não incidem rio impÔsto no fonte os 
--- no coso de terem já sofrido o 
incidência, quando percebidos pelo pessOa 
jurídico que os distribuir ou quando per
cebidos por terceiro soicedade que, por 
seu turno, os tiver distribuído a esta 
última - art. 307, § 3.°. 

Quando redistribuídcs por pessoas jurí. 
dicas, estão sujeitos, conforme o coso, 
aos impostos previstos no inciso 1.° do 
art. 292, ou nos §§ 2.° e 3.° do art. 
302, compensado o que houver sido re
colhido pelo primeira pessoa jUrÍdica -
art. 307, § 4.°. 

PagoS ou creditados a pessoas jurídicos 
isentos ou imunes do impôsto de rendo, 
não sofrem incidência do impôsto no 
fonte - art. 307, § 5.°. 

Prazo poro recolhimento do impôsto de
vido sôbre --- no coso de serem 
atribuídos o ações - 60 dias contados 
do assembléia que autorizar a distri
buição - art. 310, § 2.°. 

Prazo poro recolhimento do impôsto de. 
vida sôbre --- no coso de serem 
atribuídos o contos de capital - 120 
dias do encerramento do balanço -
art. 310, § 6.°, b. 

INTERIlSSES DE PARTES BENEFICIÁRIAS 

(V. Partes Beneficiórias) 

INTIMAÇÃO 

Como serão feitos as --- referente~ 
o início de processo de lançamento ex 
afficia art. 408, § 2.°. 

- Guias de recolhimento, declarações e 
outros documentos indispensóveis 00 cál
culo de tributos, etc. - Correção mo
netária - para pagamento de débito -
428, § 6.°. 

As --- e notificações de que trQta 
o regulamento são considerados feitos 
no doto de suo entrego pessoal 00 con
tribuinte, no doto do entrego pelo COr
reio no domicílio fiscal do destinatário 
ou, ainda, 30 dias depois de publicado 
ou afixado no repartição o edital -
art. 496, a, b e c. 

(V., também, Notificação) 



INVÁLIDO 

Filho de qualquer idade (ou descendente) 
Regras o serem observados 

poro o abatimento como encargo de fa
mília - art. 82, itens I o 111. 

INVENÇÕES, PROCESSOS E FÓRMULAS DE 
FABRICAÇÃO E DE MARCHAS DE IN
DOSTRIA E COMéRCIO 

Rendimentcs decorrentes do uso ou ex
ploração de ---, classificam-se co
mo royalties, no cédula H - art. 56, c. 

INVENTARIANTE 

Obrigação do --- de apresentar o 
declaração final do espólio, dentro de 
10 dias do homologação do partilha ou 
do adjudicação - art. 6.°, § 1.°. 

A partir da abertura do sucessão e en
quanto não fôr comunicado a homolo
gação do partilho ou do adjudicaçã:> 
dos bens, os obrigações estabelecidas 
no Regulamento ficam a cargo do 
--- - art. 7.°. 

A. comunicação do homologação do par
tilho ou do adjudicação dos bens será 
feito à repartição lançadora do locol do 
último domicílio do de cujus pelo --
ou par qualquer herdeiro - art. 7.°, 
parágrafo único. 

Quando o --- não apresentar de
claração do espólio ou o fizer com omi~
são de rendimentos, os faltos serão puni
das com os multas cabíveis, de acôrd:> 
com o Título VI do livro IV - art. 9.°, 
parágrafo único. 

Na falto de pagamento pelo ---, 
o cônjuge meeiro e Os herdeircs e lego
tórios responderão solidàriamente pelo 
débito - art. 10. 

Nome do ---o Ofício em que o juiz 
solicitar informações sôbre o existência 
de débito do impôsto de rendo em nome 
do de cujus ou do espólio - art. 400, 
§ 2.°. 

INVENTÁRIO 

Nos cosas de partilho em --- ou 
arrolamento judicial, os Obrigações do 
Tesouro Nacional (Lei n.o 4.357), 

adquiridas nos t~rmos do art. 96, não 
estão sujeitos 00 prazo de 5 anos poro 
suo liquidação e podem ser transferidos 
- art. 145. 

Interrompe o curso da prescnçao o apre
sentação em Juízo de --- ou em 
concurso de credores, do documentc:J 
comprobatório do dívida - art. 424 
§ 1.°. 

INVENTÁRIO - LIVRO 

(V. Registro de Inventário - Livro) 

INVESTIMENTOS 

Classificação, no cédula H, dos quan
tias correspondentes o --- que te
nham sido abatidos do rendo bruto do 
contribuinte, se alienor os títulos antes 
do prazo de 2 anos do doto do aquisi
ção - art. 55, g, parágrafo único. 

Abatimentos do rendo bruto de percen
tagens de --- de interêsse econô
mico social - os admitidos - art. 92, 
alíneas e parágrafos. 

Abatimentos do rendo bruto dos rendi
mentos de quantias aplicados em --
de interêsse econômico ou social - art. 
93, alíneas e parágrafos. 

As pessoas jurídicas padem pleitear, 
paro --- no órea de atuação do 
SUDENE ou do SPVEA. o desconto de 
até 50 % do impôsto de rendo que de
vam pagar - arts. 256; 258. 

(V. , também, Sociedades de Investi
mentos) 

IRMÃO ou IRMÃ 

Alimentos prestados o --- por inca
pacidade de trabalho - Abatimento do 
rendo bruto. - art. 82, § 1.°. a. 

ISENÇÃO 

Dos rendimentos do trabalho auferidos 
pOr servidores diplomáticos de governos 
estrangeiros - art. 13. a. 

Dos rendimentos do trabalho auferidos 
por servidores de organismos interna
cionais de que o Brasil faço porte, des
de que o convênio ou trotado concedo 
o --- - art. 13. b. 
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Dos rendimentos do trabalho auferidos 
por servidor não brasileiro de embaixa
da, consulado e repartições oficiais es
trangeiros, desde que haja reciprocidade 
- art. 13, c. 

A --- da pessoa jurídico não a 
exime das demais obrigações regulamen
tores, especiolmente das relativas à re
tenção e ao recolhimento do impôsto 
de fonte e à prestação de informações 
- art. 17. 

A --- da pessoa jurídica não apro
veita aos que delas recebam rendimen
tos - arts. 18: 19, parágrafa úniCII: 
20, parágrafo único. 

- Emprêsas individuais e sociedades que 
gozam de --- como pessoas jurídi
cas - am. 19 e parágrafo único: 20 
e parágrafo único; 21; 22. 

Cooperativas que gozam da --- do 
tributo - art. 23 e alíneas. 

Como cessaró, de pleno direito, a --
do cooperativa - art. 23, parágrafo 
única e alíneas. 

Revogada, a partir de janeiro de 1965, 
a --- c~ncedida às sociedades co
operativas não enumeradas no art. 23 
- art. 24. 

Sociedades e fundações de caróter be
neficente filantrópico, caritativo, religioso, 
cultural, instrutivo, científico, artístico, 
literório, recreativo, esportivo, etc. que 
gozam da --- do impôsto de renda 
- art. 25 e alíneas. 

- Sem prejuízo das demais penalidades, 
o D. I . R., suspenderó por prazo não 
superior a 2 anos, a --- da pes
sCa jurídica Que fôr co-autora de infra
ção à legisloção do impôsto de renda 
- art. 25, § 2.0. 

Havendo reincidência na co-autoria de 
infração, a isenção seró suspensa por 
tempo indeterminado - art. 25, § 3.°. 

As --- das pessoas jurídicas serão 
reconhecidas mediante requerimento 
acompanhado da documentação exigida 
em lei - art. 31, a a c. 

_. As --- previstas nos arts. 2'1 a 27 
serão reconhecidas mediante pedida das 
interessadas, provando que otendem às 
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condiçôes legalmente estabelecidas 
art. 31, c, I a V. 

- Independem de requerimento das por
tes as --- concedidos às emprêsas 
individuais e sociedades com receita bru
ta inferior aos limites legais - art. 31, 
parágrafo único. 

Até 31/12/1970, para os lucros e ren
dimentos auferidos pelas pessoas físicas 
ou jurídicas, resultantes de cperações de 
construção e primeira transação, inclu
sive alienação e locação de prédios re
sidenciais que vierem a ser construidos 
no Distrito Federal, de valor ,,00 su
perior a 60 vêzes o salário-mínima 
arts. 36, t: 132, f: 245, j; 293, h. 

Concedidas às pessoas jurídicas localiza
das na região geográfica do Amazônia, 
que promoverem o benefieiamento ou o 
manufatura de matéria-prima regional. 
Prazo de 5 anos poro indústrias de be
neficiamento e de 20 anos paro os de 
transformação; o portir de 12/6/62 poro 
as já instaladas; do início de funciona
mento, para os Que venham a instalar
se - art. 259 e parágrafo único. 

Quando o Poder Executivo promover a 
alienação de ações de propriedade da 
União, representativas do capital de so
ciedade de economia mista e de suas 
subsidiárias, o reavaliação obrigatório 
do ativo que preceder a operação, fica
rá isenta de recolhimento do impêsto in
cidente sôbre o aumento líquido do ati
vo imobilizado, resultante da correção 
monetária proporcionalmente à partici
pação da União no capital social da
quelas emprêsas - art. 272, § 5.°. 

Do reajustamento do valor dos imóveis 
rurois, pertencentes a emprêsas rurais, 
sob o forma de sociedode civil. O rea
justomento não pode ser aplioado na 
integralização de ações ou cetas - art. 
282 e parágrafos. 

Não sofrerá Qualquer incidência propor
cionai, progressiva ou na fonte o valor 
das ações novas e cotas de capital dis
tribuídos em decorrência dos aumentos 
realizados na forma do art. 287. 
ort. 287, § 1.0. 

Deságio das letras imobiliárias, quando 
adquiridas voluntàriamente, não está 
sujeito, no exercício financeira d. 1967, 



ao desconto do impôsto de fonte -
art. 306, § 2.°. 

Das decisões do D .1. R. contrários aos 
contribuintes nos casos de pedidos de 
---, caberá recurso voluntário poro 
o instância superior - art. 493. 

Os pedidos de --- devem ser enca
minhadas através das DeAegacias do Im
pôsto de Renda e serão julgados pelo 
Diretor do D.I.R. - art. 493, § 1.0. 

Quando a solução do processo fôr pela 
--- do tributo haverá recurso ex 
o.fficio para o 1.° Conselho de Contri
buintes - art. 493, § 2.°. 

Dos rendimentos auferidos por governos 
estrangeiros, desde que haja reciproci-
dade - art. 50S. 

ISENÇÃO - DOMICILIADOS NO EXTERIOR 

Não estão sujeitas ao desconto do im
pâsto na fonte as comissões pagas pelos 
exportadores de quaisquer produtos na
cionais aos seus agentes no estrangeiro 
e os juros de desconto, no exterior, de 
cambiais de exportação, etc. - art. 
293, a. 

Não estão sujeitos ao desconto da im
pâsto na fonte Os rendimentos atribuí
dos o residentes ou domiciliados no ex
terior, correspondentes a receitas de fre
tes, afretamentos, aluguéis ou arrenda
mentos de embarcações marítimas e flu
viais etc. - art. 293, b. 

Excetuadcs do desconto do impôsto nc 
fonte os rendimentos percebidos pelas 
pessoas de que trata o art. 1 51 - art, 
293, c. 

Ações novas resultantes de aumento de 
capital, por efeito de correção nwnetá
ria do ativo ou de aproveitamento de 
reserves tributados, que beneficiem as 
pessoas de que troto o art. 33 - art. 
293, d. 

Excetuados do desconto do impôsto na 
fonte os rendimentos de que trota o 
art 305 - art. 293, e. 

Das diferenças em moeda, resultantes 
do atualização do valor nominal unitá
rio dos Obrigações previstos no § 1 . ° 
do art. 1.0, do Lei n.o 4.357/64 -
art. 293, f. 

Do variação correspondente 00 reajusta
mento monetário nos contratos de ven
do o prazo de bens aplicados no produ
ção rural (art. 109 do Lei 4.504/64); 
correção monetário dos depósitos poro 
garantia de instância, devolvidos; e do 
reajustamento monetário do soldo deve
der de contratos imobiliários, etc. -
art. 293, g. 

Não estão sujeitos 00 desconto do im
pôsto no fonte, até 31/12/1970, os 
lucros resultantes de operações de cons
trução e primeiro transação, indusive 
alienação e locação de prédios residen
ciais que vierem o ser construídos em 
Brasília, D. F., cujo valor não ultra
passe o limite legal - art. 293, h. 

Não estão sujeitos ao desconto do im
pôsto no fonte, os juros e comissões 
devidos o instituições financeiros e em-' 
prêsas de seguro, com sede no estran
geiro, quando os respectivos emprésti
mos forem contraídos pelo Banco Na
cional da Habitação etc. - art. 293, i. 

Não estão sujeitos 00 desconto do im
pâsto na fonte durante os exercícios 
financeiros de 1966 e 1967, os rendi
mentos, inclusive deságios das letras 
imobiliárias emitidas pelo Banco Nacio
nal do Habitação - art. 293, j. 

ISENÇÃO - LUCRO IMOBILIÁRIO 

Exclui-se da incidência do lucro imobi
liário O variação correspondente aos 
reajustamentos monetários de que troto 
o art. 500 - art. 131. 

Estão isentos do impâsto incidente sô
bre lucro imobiliário apurado pelos pes
soas físicos, até 31-12-1970, os re
sultantes do primeira alienação de pré
dios residenciais que vierem o ser cons
truídos em Brasília, D. F., cujo valor 
não ultrapasse o limite legal - art. 
132, f. 

ISENÇÃO - PESSOA FiSICA 

O limite de --- considerado até o 
exercício financeiro seguinte 00 ano de 
falecimento do contribuinte - art. 8.°. 

Limite de ---, no caso do espólio 
- art. 8.°, parágrafo único. 
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No constância do sociedade conjugol, 
só 00 cabeça do casal cabe o --
de que troto o art. 1.° - art. 82, I 

O que não se inclui entre os rendimen
tos do assalariado, oara Os efeitos do 
desconto do impôsto no fonte - art. 
117, a o k. 

Não sofrerá qualquer incidência pl'Opor
cional, progressivo ou no fonte o valor 
dos ações novos e cotos de capital etc. 
- art. 287, § 1.°. Também não so
frerão qualquer incidência ('s aumentos 
de capital dos pesSOas jurídicos medi
ante a utilização do aumento do valor 
do ativo decorrente dos aumentos de 
capital realizados pCr sociedades etc. 
- art. 287, § 2.°. 

Quando o assalariado fico dispensado de 
apresentar declaração - art. 316, 
a e b. 

ISENÇÃO - PESSOA JURrDICA 

A --- não o exime dos demais obri
gações regulamentares - art. 17. 

Não aproveito acs que percebam ren
dimentos do pessoa jurídico - art. 18. 

Emprêsos individuais cujo receito bruto 
anual seja inferior 00 limite legal -
art. 19. 

Sociedades que tenham receito bruto 
anual não excedente 00 limite legal 
art. 20. 

Instituição de educação cujos rendas fo
rem aollcadas integralmente no país, 
poro fins educacionais - art. 21. 

- Comparmias estrangeiras de navegação 
marítimo e aéreo, se houver reciproci
dade em seus países paro as compa
nhias brasileiras de igual objetivo
art. 22. 

Sociedades cooperativos 
a a m. 

art. 23, 

Cessará o --- das sociedades coope
rativas - art. 23, par6grafo único, 
a e b. 

SOciedades e fundações de caráter be
neficente, filantrópiCO. etc. - art. 25 
e alíneas. 

Perda, de pleno direito, do 
art. 25, § 1.0. 
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Suspensão do --- - art. 25, § 2.0 • 

Coso de co-autoria de infração a dispo
sitivo da legislação sôbre impôsto de 
rendo. Suspensão da --- - art. 
25. §§ 2.° e 3.0 • 

Suspensão do --- motivado por fal
to de escrituração ou de informações 
ou recolhimentos - art. 25, § 4.°. 

Estão isentas do impôsto de rendo os 
SOCiedades de investimentos que tenham 
pór objetivo exclusivo a aplicação de 
seu capital em carteiro diversificado de 
títulos ou valôres mobiliários, autoriza
dos o funcionar pelo Banco Central do 
República do Brasil, desde que distri
buam anualmente os rendimentos aufe
ridos - art. 26. 

Estão isentas do impôsto de rendo as 
sociedades de economia misto de âmbito 
estadual, organizados no 'área do 
SUDENE, poro explorar a distribuição 
de energia elétrico - art. 27. 

Está isento do impôsto de renda o Com
panhia Brasileiro de Alimentos de que 
trato o art. 1.° do Lei n.o 4.732, de 
14.7.65 - art. 28. 

Está isenta do impôsto de renda o Com
panhia Hidroelétrica da Boa Esperança 
- art. 29. 

Está isenta do impôsto de renda a Com
ponhio de Eletrificação Rural do Nor
deste - art. 30. 

Como sE'l'á reconheCida a ---o Pro
vas exigidos - art 31, a o c. 

A --- das emprêsos individuais e 
das sociedades com receita bruto anual 
não excedente aos limites legais inde
pende do reconhecimento requerido -
art. 31, parógrafo único. 

Não sofrerá nenhum ônus financeiro o 
título de impôsto, a partir de 
1.°/1.°/1967, o oumento líquido de 
otivo imobilizado dos emprêsas decor
rente do correção monetário, no forma 
do art. 261 - art. 280. 

Está isento do impôsto de rendo o va
Iar do aumento de capital dos firmas 
Ou sociedades feito cC'm aproveitamento 
do diferença entre o aumento líquido do 
ativo imobilizado e os compensações .,_ 



tabelecidas na § 1.0, da art. 281 -
art. 281, § 2.°, a. 

Não estão sujeitos ao impôsto de fonte: 
a) os aumentos de capital das pessoas 
jurídicas, mediante a utilização das imo 
portâncias recebidas a título de ágio: b) 
até 2/12/66 os aumentos de capital 
resultantes da incorporação de reservas 
e lucros suspensos de emprêsas indus' 
triais e agrícolas localizadas no área 
de atuação da SUDENE; e cl até 
31/12/67. a capitalização, mediante a 
emissõo de ações novas, da reserva para 
a manutenção de capitol de giro pró
prio - art. 287, a, b e C. 

Não sofrerá Qualquer incidwncia propor
cionai, progressiva ou no fonte, o valer 
das ações novas e Cotas de capital dis
tribuídos em decorrência dos aumen
tos de capital realizados nos moldes do 
art. 287 - art. 287, § 1.0. 

Não sofreréo, também, qualquer inci
dência proporcional, progressiva ou na 
fonte, os aumentos de capital das pes
s:as jurídicas mediante a utilização do 
aumento do valor do ativo decorrente 
dos aumentos de capital, realizados por 
sociedades etc. - art. 287, § 2.°. 

As emprêsas isentas do pagamento d8 
impôsto (arts. 19 c 22) poderão ser 

dispensados, pela autoridade lançadora, 
da obrigação de apresentar declaração 
de rendimentos - art. 325. 

ISENÇÃO - PESSOAS JURfDICAS E EM· 
pRtSAS INDIVIDUAIS DOMICILIADAS 
NO PAfS 

A --- cencedida às pessoas jurídi. 
cas nõo aproveita aos que delas perce
bam rendimentos - art. 18. 

Caso em qUe fazem jus à as 
instituições de educação - art. 21. 

Quando ocorre a --- nos casos de 
companhias estrangeiras de návegação 
marítima e aérea - art. 22. 

Seu reconhecimento, às emprêsas indi
viduais e sociedades, que tenham re
ceita bruta inferior aos limites legai., 
independe de requerimento - art. 31, 
parágrafo único. 

As emprêsas de que trata os arts. 19 
a 22 poderão ser dispensadas de apre· 
sentar declaração - art. 325. 

As emprêsas individuais com receito 
bruta anual inferi:r ao limite legal fi. 
com dispensadas de apresentar decio· 
ração de rendimentos - art. 325, pa· 
rágrafo único. 
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JAZIDA 

(V. Prospecção de Jazidas) 

JORNAIS 

Na cédula C será pe~mitido deduzir as 
despesas cem aquisição ou ·assinatura de 
livros, revistas e --- técnicos _ 
art. 64, c. 

JORNALISTA 

Rendiment·:s do assalariado 
- arts. 47; 107. 

Rendimentos do --- não assalaria
do - arts. 49; 121. 

Rendimentos sujeitos ao desconto d~ 
impôsto na fonte e inclusão na declara. 
ção da pessoa fi sica - ort. 508. 

(V., também, Profissões Liberais) 

JUIZ 

Solicitará informações sôbre a existên
cia de débito do impôsto de renda 
casos e providências - art. 400 e pa· 
rágrafos. 

Multa cominada no art. 450, "fu para 
o chefe da repartição que, sem razõo 
justificada, prestor, depois do prazo, in. 

formaçõo solicitado por --- - art. 
400, § 6.°. 
(V., também, Magistrado). 

JUiZO FEDERAL 

Onde houver avaliadores privativos do 
--- o êles caberá fazer a avaliaçõQ 
judicial das benfeitorias poro efeito do 
cálculo do impôsto de lucro imobiliário, 
quando inexistente o comprovação do 
cust:J - art. 140, § 2.°. 

JUNTAS COMERCIAIS 

Deverõo enviar, no prazo de 30 dias, 
cópias dos documentos registrados, refe. 
rentes aos contratos, a Iterações e dis. 
tratos - art. 386. 

Não poderãJ arquivar distratos ou alte
rações de contratos etc., sem a provo 
de quitação do impôsto de rendo -
art. 401. 

J U R O S 

Não se considero dividendo o --
fixo até 12 %, atribuí do 00 capital so
cial das cooperativos art. 23, pará
grafo único, o. 

Os --- e comissões recebidos por 
sindicatos profissicnais ou instituições 
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congêneres, no coso de empréstimos 
contraídos pelo Banco Nacional da Ha
bitação ou per êle aprovados, para o 
financiamento de construção residencial, 
não estão sujeitos aa impôsta de renda 
- art. 25, § 5.°. 

Os --- da capital das apólices de 
seguro ou pecúlio pago par marte da 
segurada; do valor dos bens adquiridas 
pOr doaçãa ou herança; dos prêmios de 
seguro restituídos; da indenização e o 
aviso prévio; das indenizações por <lci
dente no trabalha e das praventos de 
aposentadoria ou reforma, quando mo. 
tivada pelas maléstias enumeradas na 
item 111, do art. 178, da Lei n.o 
1 711/52, serão incluídos na declara
ção de rendimentos - art. 36, § 2.°. 

Pagamentos de ---, c2missões, cor· 
retagens, impostos, taxas e remuneração 
do trabalho assaloriado, autônomo ou 
profissional, feitos a terceiros p:r con
ta da locador do bem ,cu do cedente:· dos 
direitos rendimentos classificados 
como aluguéis cu royalties, nas cédulas 
onde couberem, etc., - art. 39, b. 

Rendimentos, inclusive , fixos 
Ou vanaveis, anuidades e bonificações 
de apólices, títulos nominativos e no
minativos endossáveis ou ao portador 
identificado, emitidos por pessoas jurí
dicas, brosileiras de direita público -
classificóveis na cédula A - art. 40 

Os --- fixos ou variáveis, etc., de 
apólices, títulos ou obrigações nominati. 
vas, nCminativas endossáveis ou ao pOr
tador identificado classificam-se na cé
dula A - art. 40 e parágrafo único. 

Rendimentos classificados como ---, 
na cédula B - art. 41 e alíneas. 

Fixos ou variáveis, de debêntures nomi· 
nat ivas endossáveis ou outras obriga
ções nominativas ou nominativas endos· 
sáveis. Classificam-se na cédula B -
art. 41, a. 

Fixos ou vanaveis de debêntures e ou· 
tras obrigações ao portador identificad0 

rendimentos classificados na cédula B 
- art. 41, b. 

De depósitos em dinheiro, a prazo ou a 
vista, para qualquer fim, seja qual fôr 
o depositário - Cédula B - art. 41, c. 
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Fixes ou variáveis, de empréstimos cio 
vis ou comerciais, garantidos ou não, 
seja qual fôr a natureza do bem 
emprestado e a forma do contrato ou 
título - Cédula B - art. 41, d. 

- De cauções, fianças cu depósitos em 
garantia de contratos, obrigações ou 
exercício de profissões, cargos, funçôe. 
ou empregos públicas ou privados -
cédula B - art. 41, e. 

Saldo do balanço de --- em contas 
correntes mantidas com o mesmo deve
dor ou depositário - Cédula B - art 
41, f. 

Resultantes da alienação de bens e di. 
reitos, quando o adquirente ficar a de
ver parte Ou totalidade do preço 
Cédula B - art. 41, g. 

Compensatórios ou moratórios de quais. 
quer natureza, inclusive os aue resulta
rem de sentença, salvo os de 'que tratam 
o art. 47, § 2.° e o art. 56, parágrafo 
único - Cédula B - art. 41, h. 

Importâncias pagas ao credor nas con
tratos de financiamento ou abertura de 
crédito, o título de reservo dos fundos 
mutuados, enquanto não são sacados. ou 
a título de comissão ou --- ~íni
mos em contos correntes - Cédula B 
- art. 41, j. 

Fixo até 12 % ao ano, atribuí do aos 
titulares do capital s'7cial das coopera
tivas - rendimento classificado na cé
dula B - art. 41, 1. 

Serão também classificad:s na cédula 
B, como ---, os lucros nas operações 
de desconto - art. 42, c. 

Não será equiparado, a --- paro 
efeito de tributação nos exercícios de 
1965, 1966 e 1967, o deságio ccncedi· 
do, por pessoa jurídica, na venda ou co
locação de debêntures, letras de câmbio 
ou outros títul~s de crédito, o qual fica 
sujeito, tão-sOmente, ao impôsto desc~m
ta do na fonte - art. 43. 

Quando dissimulados no contrato, serão 
fixados pela autoridade lançadora, ob
servados a taxa usual e a natureza do 
título ou contrato Cédula B
art. 45. 

O disposto no ort. 45 será aplicado 
sempre que, .intimado o informar tlS 



--- de dívidas ou empréstimos, o 
credor deixar de fazê-lo ou declarar 
--- menores do que os percebidos 
- Cédula B - art. 45, parágrafo 

.único. 

- Os rendimentos dos títulas adquiridos 
entre duas épocas de vencimentos de 
---, com o condição de o compra. 
dor pagar ao vendedor os --- res
pectivos até o doto da vendo, serão 
computados proporcionalmente no rendi. 
menta bruto de ambos - Cédula B _ 
art. 46. 

Encargos de --- e amortização dos 
empréstimos contraídos pelo assa!ariod'J 
para pagar suo educação, treinamento 
ou aperfeiçoamento - art. 64, 1. 

Sôbre o soldo devedor dJ preço pago 
pelres bens ou direitos que produzan' as 
rendimentos - dedução nas cédulas E 
ou H - art. 67, c. 

Os --- de dívidas pessoais que po
dem ser abatidos da renda bruto 
art. 84. 

Dato em que os --- em conta cor
rente, debitados pelos pessoas jurídic:a", 
serão consideradoS! como efetivamente 
pagos - art. 84, § 1.0, a e b. 

Equiparam-se o juros de dívidas pessoais, 
para os efeitos do abatimento do renda 
bruto, as respectivos taxas e com issões 
pagas a estabelecimentos de crédito _ 
art. 84, § 2.°. 

Poderão ser abatidos da renda bruta, 
respeitado o limite legal, os --- re
cebidos de títulos do dívida pública 
subscritos voluntàriomente - art. 93, c. 

A partir do exercício de 1968, poderão 
ser abatidos do rendo bruto, respeitado 
o limite legal, Os --- recebidos de 
letras imobiliários subscritos voluntària
mente - art. 93, d. 

Se antes de decorridos 2 anos do dota 
do aquisição, o contribuinte alienar os 
títulos cujos --- tenham sido aba
tidos da rendo bruta, deverá incluir en
tre cs rendimentos do ano do alienação 
o importância anteriormente abatido _ 
art. 93, § 3.0. 

Pagos G>U creditados pelos pessoas jurí
dicas a pessoas físicas, em montante 

superior 00 limite legal - estão sUJei
tos 00 desccnto do impôsto na fonte -
art. 125, a. 

Impâsto descontado no fonte sôbre 
---o Caso do art. 125, "a", constitui 
antecipação - compensação na decla
ração de rendimentcs e devolução do 
excesso - art. 126. 

O impôsto de fonte incidente sôbre 
--- deverá ser recolhido dentro do 
mês seguinte àquele em que houver sido 
feito o crédito cu pagamento - coso 
do art. 125, "a" - art. 127. 

Os --- dos emoréstimos contraídos 
para a realização d~ benfeitorias podem 
ser deduzidos no cálculo do impôsto 
imobiliário - art. 133, b. 

Os --- abatidos no declaracão de 
rendimentos de pessoa físico do ·vende
dor não são computáveis cemo parcelas 
integrantes do custo do imóvel e dos 
respectivos benfeitorias art. 133, 
§ 2.°. 

Não serão admitidos como despesas 
operacionais ou custos os importâncias 
creditadas 00 titular ou aos sócios, o 
título de --- sôbre o capital, res
salvado, etc. - art. 171. 

São admitidos como custos cu despesas 
operacionais os --- de até 12 % 
00 ano sôbre o capital, pagos pelos co
e perativas - art. 171, parágrafo único. 

Devem ser destacados, em relaçõo aos 
recebimentos em cada exercI CIO, na es
crituração dos emprêsas que exploram 
a venda de propriedades ou direitos 
imobiliários o prestações - art. 203, a. 

Como serão considerados na declaração 
do emprêsa beneficiária, Os rendimen. 
tos de --- e prêmios de títulos da 
dívida público e os --- de debêntu. 
res, 00 portadOr - art. 213, § 2.°. 

Sôbre o capital ou cota social, atribuí dos 
ao titular e sócios dos firmas e socie
dades, etc. - serõo adicionados 00 lu. 
cro real, para tributação em cada exer
cício financeiro - art. 243, d. 

Excluem-se do lucro real, os --
recebidos par instituições financeiras € 

emprêsas de seguros, quando Os respecti
vos empréstim:s forem contraí dos pelo 
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Banco Nacional do Habitaçõo ou por 
êle aprovados, destinados 00 financia
mento de construção residencial 
art. 245, k. 

Excetuam-se do incidência do impôsto 
no fçnte, os --- de desconto, no 
exterior, de cambiais de exportação -
art. 293, a. 

Os --- e comissões devidos o sindi
catos profissionais ou i nstituições congê
neres, bem cemo o instituições financei
ros e emprêsas de seguros, com sede no 
exterior, sôbre empréstimos contraídos 
peloo Banco Nacional do Habitação ou 
por êle oprcvados poro o financiamento 
de construção residencial, não se subor
dinam à incidência do impôsto de fonte 
- art. 293, i. 

As transferências, poro a exterior, o 
título de ---, etc , devem ser sub
metidos aos órgãos ccmpetentes da Ban
co Central do República do Brasil e da 
DIR, que apreciarão os cCntrotos e do
cumentos que f.crem consideradosne
cessá rios poro justificar o remessa 
art. 300, § 2.0 • 

Os --- e prêmios de títulos 00 por
tador, do dívida público. Quando estão 
sujeitos 00 desconto da impôsta no fon
te - art. 301, 1.0. 

Os --- de debêntures ou Outros 
obrigações 00 portador, provenientes de 
empréstimos controídçs dentro ou foro 
do poí s, etc. - estão sujeitos 00 des
conto do impôsto no fonte - art. 
301, 2.0 , d. 

As deduções e abatimentos de --
pogcs ou debitados terão suo legitimi
dade controlado. Às autoridades do 
impôsto de rendo é assegurado investi
gar o natureza dos empréstimos, etc. 
- art. 359. 

Obrigoçõo de os pessoas físicos e jurídi
cos prestarem informações, até o último 
dia útil de abril de coda ano, sôbre os 
--- que pagarem ou creditarem no 
ano anterior - art. 364 e §§ 2.0 e 
4.0 • Coso do beneficiário residente ou 
d~miciliodo no exterior art. 364, 
§ 6.0 • 

Do obrigatoriedade de serem prestados 
pelos estabelecimentos bancários, infor
mações de todos os --- superiores 
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00 limite legal - ort. 377 - inferio
res 00 limite legal - art. 377, pará
gr~fo único. 

Os oficiais de registro de imóveis e de 
hipoteco marítimo são obrigados o re
meter às repartições do impôsto de ren
do, dentro de 30 dias do registro, aver
bação ou transcrição do título, informa
ções relativos aos contratos que men-
cionem capitalização de ---
art. 382. 

Pessoos que, habitualmente, se encar
reguem de receber --- p::r conto 
de outros. São obrigados o prestar in
formações - art. 390. 

Cupões vencidos de --- de títulos do 
dívida público federal ou de debêntcres 
de sociedades de economia misto de cujo 
capital e direção participe o União. 
Podem ser aceitos, em depósito, poro 
garanti0 de instância - art. 466, a. 

Cupões vencidos de --- de debên· 
tures de sociedades de economia misto 
de cujo capital e direção participe o 
Uniõo, Quando depositados poro goron
tio de instância, eximirão o contribuinte 
apenas da multo complementar de 3 %, 
se o decisão final lhe fôr desfavorável 
- art. 473, § 2.0

• 

Como será feito o restituição do impôs
to descontado no fonte sôbre ---, 
no formo do artigo 125. "o", se o de
claração do exercício seguinte apresen
tar resultado negativo - art!. 478, 
parágrafo único; 479 e parágrafo •. 

Os rendi mentes recebidos e os deduções 
pagos sob o formo de extinção de obri
gações serão avaliados pelo m:ntante 
dos obrigações extintos, inclusive---, 
se houver - art. 499. 

De depósitos o prazo fixo. Ver o Decre
to-Lei n. o 13, de 18.7.1966 - D. O. 
do mesmo doto. 
(V., também, Jurol de Mora) 

JUROS DE DEBINTURES 

N. Debêntures} 

JUROS DE MORA 

Juros m:ratórias Ou compensatórios de 
Qualquer natureza, solvo os de que tra-



tom os arts. 4', § 2.<\ e 56, 1'or6grafo 
único - rendimentos classificados no 
cédula B - art. 41, h. 

E quaisquer outros indenizações --: atra
so no pagamento dos remunerações pre
vistos no art. ';'7. trendímento de 
trabalho assolariado - cédula C -
art. 47, § 2.°. 

E quaisquer outros compensações pelo 
atraso no pagamento dos roroltles QCom
panharõo o classificação dêstes - art. 
56, parágrafo único. 

Multas e --- serão acrescidos 00 

valor do diferença do impôsto cobrado 
às taxas normais, se o filial, sucursal, 
agência ou representação de pessoa ju
rídico domiciliado no exterior não apli
car, efetivamente, os lucros destacados 
poro ampliação do porque industrial. 
art. 296. 

Não sõo possíveis de correçõo monetó
rio os --- acrescidos 005 débitos 
resultantes da falto de recolhimento do~ 
tributos, adicionais e penolidades, dentro 
d:> prazo legal - art. 428, § 10. 

A cobrança judicial seró feito com o 
acréscimo 00 principal de ---, 
custos e outros cominações do sentença 
- art. 438, parágrafo único. 

As multas moratórias e os --- imu
nes de correção monetória não poderão 

ultrapaSSár, ria sua totalidade, de 30 % 
da importância inicial da dívida - art. 
440, § 2.°. 

(V ., também, Multa de Mora) 

JUROS DE OBRICAÇÕES AO PORTADOR 

(V. Debintures) 

JUROS DE TITULOS DA DIVIDA PÚBLICA 

Estão sujeitos ao desconto na fonte, os 
--- federal, estadual ou municipal, 
ao p:rtador, não identificado - art. 
301, 1.0. 

As repartições públicos que pagarem 
---, nominativos, deverão comuni
car, até 30 de abril, as transferências 
de títulos ocorridas no ano anteriOr -
art. 373. 

JUTA 

Isenção do impôsto de renda relativo
mente às pesscas jurídicas localizadas 
no região geogrófica compreendida pe_ 
los Estados do Paró, Amazonas e Acre, 
pelos Territórios Federais do Amapá e 
Guaporé, etc.. quando oquelas promo
verem o beneficiamento ou o manufa
turo de motéria-prima regional, como 
seja --- - art. 259. 
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LANÇAMENTO EX OFFICIO 

(V. "Ex offício") 

LANÇAMENTO DE IMPOSTO 

Até a partilha ou adjudicação dos bens, 
o --- será feito em nome do espólio 
- art. 6.°, § 2.°. 

- Com base nos declarações de bens a 
que se refere o art. 1 04, não será per
mitido em relação aos exercícios de 
1963, 1964, 1965 e 1966, proceder a 
lançamentos de qualqu€'l' espécie para 
cobrança de impôsto de renda e adicio
nais - art. 104, § 3.°, b. 

10 vedado ao contribuinte, depois de no
tificado do ---, ou do início do pro
cesso de lançamento ex-officio, requerer 
retificação de sua declaração, para in
cluir ou majorar deduções ou abatimen
tos - art. 332. 

Revista a declaração, proceder-se-á ao 
, notificando-se o contribuinte 

do débito apurado - art. 336. 

Como se faz o --- das pessoas fí
sicas - art. 337. 

Na constância da sociedade ccnjugal, o 
--- far-se-á em nome da marido, 
abrangendo Os rendimentos do casal, 
salva nos casos das § § 1.0 e 2.° dJ 
art. 3.° - art. 337, parágrafo único. 

Como se faz o --- das pessoas ju
rí dicas - art. 339. 

No caso de a matriz da pessoo jurídica 
funcionar no estrangeiro, o --- será 
feito em nome de cada uma das filiais 
no Brasil, ou no daquela que centrali
zar a escrituração de tôdas - art. 
339, § 1.°. 

No caso das coligadas, controladoras e 
controladas, o --- será feito em 
nome de cada uma - art. 339, § 2.°. 

o contribuinte será notificado do --_ 
no distrito de seu domicílio fiscal -
art. 340. 

Como pode ser feita a notificação do 
--- - art. 341 e parágrafos. 

o --- cabe às Delegocias e às Ins
petorias do ImDÔsto de Renda - art. 
342. 

Os funcionários incumbidos da fiscaliza
ção do impâsto de renda, quando espe
cialmente autorizados, também farão 
--- - art. 342, parágrafo único. 

Será passível de demissão, sem prejuízo 
da responsabilidade criminal, o servidor 
que de má-fé, ou sem suficientes ele
mentos de comprovação, promover 

indevido - art. 410. 
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Ó direito de proceder aó --- decai 
no prazo de 5 anos, contado do expi
ração do ano financeiro o que corres
ponder - art. 423. 

A faculdade de proceder o nôvo --
ou o lançamento suplementar decai no 
prazo de 5 anos, contado do notifica
ção do lançamento primitivo - art. 
423, parógrafo único. 

Não correrão os prazos estabelecidos 
para o --- nos casos em que o ação 
dos repartições do impôsto de renda fôr 
suspenso pOr medido judicial contra o 
Fazenda Nacional - art. 427. 

Feita a provo do início do ação judi
cial contra o Fazendo ficam suSptõ<l1S0S 
os demais procedimentcs fiscais, com 
base no mesmo --- - art. 430, 
§ 3.°. 

Funci:nário público com atribuições de 
verificação, --- ou fiscalização de 
tributos. Punição agravado no coso de 
o mesmo concorrer para a prática de 
sonegação fiscal - art. 455, § 4.°. 

Qualquer autcridade fiscal competente 
pode solicitor de outra os investigações 
necessários 00 --- - art. 491 e pa
rágrafo único. 

Antes de feito o orrecadaçã'J , terminado 
ou não o processo de --- cu co
brança, quando circunstâncias novos 
mudarem o competência da autoridade, 
a que iniciou o processo enviará cs do
cumentos à novo autoridade competen
te, poro o --- e cobrança - art. 
492. 

LANÇAMENTO INDEVIDO 

Quando o servidor, que prcmover 
será possível de demissão, sem 

preJulzo da responsabilidade criminal -
art. 410. 

LATIFÚNDIO 

Transmissão de imóvel rural com obje. 
tivo de eliminar --- - art. 132, d. 

LAUDO DE EXAME FISCAL 

Somente depois de concluído o ---, 
deverá ser lavrado o Auto de Infração, 
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do qual se fornecerâ cÓpia 00 outuada 
- art. 355, § 5.°. 

o --- será revisto pelos Delegacias 
do Impôsto de Renda, que, poro isto, 
instituirão serviços especializadcs e ado
tarão providências acauteladoras do in
terêsse do Fazendo e do di reito dos con
tribuintes - art. 355, § 6.°. 

A cópia dos --- será encaminhado 
00 Departamento do Impôsta de Rendo::; 
pelos órgãos subordinados - art. 355, 
§ 7.°. 

LECADO 

No falto de pagamento do débito pelo 
inventariante, o legatário, etc.. respon
derá solidàriamente pelo débito, del"'tro 
dos fôrças do --- - art. 10. 

Não serão computados os imóveis ha
vidos por ---, poro cs efeitos d.J 
disposto na alínea "a"', do § 2.°, d., 
art. 16-ort. 16,§3.o,o. 

Transferência de imóveis a título one
roso - tributaçõo como lucro de pessoa 
jurídica dos rendimentos auferidos pela 
emprêsa individual - excluídos os imó
veis recebid:s por --- - art. 16, 
§ 6.°, o. 

o que constitui o custo do imóvel, paro 
o vendedor, quando adquirido por doa
çõo, herança ou --- - art. 135. 

LECATÁRIO 

No falta de pagamento do débito pelo 
inventariante, o --- responderá so
lidàriamente pela sua totalidade, dentro 
das fôrças do legado - art. 10. 

- As importâncias originadas dos títulos 
que tocarem ao --- entrarão no 
cômputo do rendimento bruto - art. 
35, b. 

LEI ORCÁNICA DA PREVIDlNCIA SOCIAL 

(V. Trabalhadores Avulsos - Lei Or
gânica da Previdência Social) 

LEILÃO PÚBLICO 

(V. Bôlsa de Valôres) 



LEILOEIRO 

Auxiliares da fiscalização do imp6sto de 
renda. Não podem vender, mesmo em 
hasta pública, estabelecimentos comer
ciais cu industriais, sem prova de es
tar o vendedor quite com o impôsto de 
renda - art. 403. 

LEPRA 

Os proventos de aposentadoria ou refor
ma, quando mctivada por ---, não 
entrarão no cômDuto do rendimento 
bruto - art. 36, i. 

LETRA DE CÂMBIO 

Não entrará no cômputo do rendimento 
bruto a variação correspondente aos rea
justamentos monet6rios de Que trata o 
crt. 500, e - art. 36, r. 

Será também classificado no cédula 
B, a partir do exercício financeiro de 
1968 inclusive, o deságio concedido na 
venda, revenda, ou colocação no merea
do por pessoa jurídica de --- quer 
seja ao portador, nominativo, etc. 
art. 42, e. 

Será incluído também no cédula 8, nos 
exercícios de 1966 e 1967, o primeiro 
deságio obtido, o partir . de 16/7/65, 
no vendo ou colocação no mercado de 
--- - art. 42, § 1.0. 

Não será equiparado a juros, poro efeito 
de tributação nos exercícios de 1965, 
1966 e 1967, o deságio concedido por 
pessoa jurídica no venda ou colocação 
no mercado de --- - art. 43. 

Caso de dedução na cédula B. Impor
tância do correção monetária de capital 
aplicado em --- - art. 63, b e 
parágrafe único. 

Desógio auferido pelos firmas ou socie
dades (até 31 /12/66) em operações ha_ 
bituais ou eventuais de compro e vendo 
de debêntures, --- etc. Sujeito 00 

impôst:: previsto no art. 305, tão-sO
mente - art. 214. 

Os lucros obtidos pelas pessoas jurídicos, 
a partir do exercicio financeiro de 1968, 
na aquisição e revenda Ç>U liquidação 
de --- integrarão o respectivo lu
cro real - art. 214, § 1.°. 

Seró abatida do lucro. real o correção 
monetória do capital aplicado pelos pes
soas jurídicos em ---o Prazo -
art. 214, § 2.°, a e b. 

- No caso do art. 214. § 2.°. Considera
se percebido o rendimento no ano da li
quidação - art. 214, § 3.°. 

Não estó sujeita ao desconto do im
pôsto na fente O variação correspondente 
aos reajustamentos monetórios do valor 
da --- - art. 293, g. 

Incidência do impôsto na fonte sôbre o 
deságio em relação 00 valor nominal de 
emissão ou aquisição. concedido no· ven
da ou colocação no mercado, de ---, 
por pessoa jurídico - art. 305. 

Nenhuma !)assoa jurídico paderó vender 
ou colocar no mercado ---o com de
sógio, sem identificar o beneficiório, no 
ferma do art. 302, salvo quando êle 
optar pelo desconto do impôsto sôbre o 
respectivo deságio à razão do taxa maior 
- art. 305, § 2.°. Taxa adicional -
exercício de 196'6 - art. 305, § 4.°. 

A partir do exercício de 1967. o desó
gio concedido no vendo ou colocação r:)O 

mercado, por pessoa jurldica o pessoa 
físico, de --- estó sujeito 00 des
conto do impôsto na fonte - taxo -

.art. 306. 

Obrigações. em relação ao deságiO, do 
primeiro pessoa jurídica que vender ou 
revender --- o pessoa física, o par
tir do exercício de 1967 - art. 306, 
§ 1.0, a, I a IV. 

Quando haveró nova incidência de im
pôsto na fonte nos desógios concedidos 
nos --- que circularem entre pes
soas jurídicos e físicos, o partir do 
exercício de 1967 e como seró calcula
do - art. 306, § 1.°, b. 

A quem compete o retenção do impôsto 
a que estó sujeito o desógio em relação 
00 valor neminal de emissão, ou 00 va
Iar de aquisição, concedido no 'venda 
ou colocação .na mercado por pessoa 
jurídico, de --- - art. 309, § 2.°. 

O reajustamento monetário das ---, 
emitidos ou aceitas nos têrmos do art 
27 do Lei 4 728/65. não constitui ren
dimento tributável poro efeito do im
pôsto de renda - art. 500, e. 
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LETRA HIPOTECÁRIA 

-.Como é permitido à pessco físico o aba
timento de percentagem dos quantias 
aplicados em --- - Ot't. 92., c. 

LETRA IMOBILIÁRIA 

Não entrará no cômputo cio rendimel'1to 
bruto o V'Oriação cor respc ndente oos 
reajustamentos monetários de que trota 
o art. 500, "c" - art. 36, r. 

Serão também classificados no cédula B 
os quantias correspondentes à letra "d" 
do art. 93, se o ccntribuinte tiver alie
nado os títulos ali especificados antes 
de decorridas dois anos contados do dota 
do respectivo aquisiçõ:- - art. 42, d. 

As quantias relativas a juros recebidos 
de letras imobiliários. subscritas volun
tàriamente, se alienados os títulos an
t"s de decorridos dois anos, serão ccn
siderados rendimento do ano de alie
nação - art. 42. § l.o. 

Durante os exercícias de 1966 e 1967. 
não serão incluídos no cédula B os ren
dimentos, inclusive deságios, dos --
o que se refere o art. 44 do lei n. o 
-4 380/64. quando adqU'iridas voluntà
riamente, dispensado, nesse período, o 
obrigatoriedade do identificação do be
neficiário - art. 44. Nos mesmos 
exercícios, será excluído do lucro real 
dos pessOas jurídicos O deságio dos re
feridos --- adquiridos V'Oluntària
mente - art. 2.45, f. 

Poderá ser abatido do rendo bruto, o 
partir do exercício financeiro de 1968, 
até 30 % dos quantias aplicados no 
aquisição voluntário de --- nomi
nativos ou 00 portador, quando êste 
optar pelo identificação - art. 92, g 
e § 3.°. 

Se o contribuinte, antes de decorridos 
dois anos da doto da aquisição, alienar 
os --- de que troto O alínea "d", 
do art. 93, deverá incluir entre os 
rendimentos do ano do alienação etc. 
- art. 93, § 3.°. 

Nõo está sujeito 00 desconto do impôs
to no fonte o variação correspondente 
aos reajustamentos monetários do valer 
dos --- - art, 293, g. 
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Durante os exerclclos financ.erros de 
1966 e 1967. as rendimentos, inclusive 
deságio, dos etc .. , quando 
adquiridos voluntàriamente, estõo isento~ 
do impôsto no fonte - art. 293, j. 

O desógio dos --- o que se refere 
o art. 44 do Lei n.o 4.380, de 21/8/64, 
quando adquiridos voluntàriamente, não 
está sujeito 00 impôsto de fonte, dis
pensado, ainda, o cbrigatoriedode do 
identificação do beneficiário - ori. 
305, § 3.°. 

No exercício financeiro de 1967, o de
ságio dos --- de que troto o art. 
44 do Lei 4.380/64, não está su;eito 
00 desconto do impôsto no fonte, dis
pensado, ainda, o ott.igatoriedocle do 
identificação do beneficiário - ort. 
306. § 2.°. 

LICENÇA 

Poro renovação de ---, em Brasília 
(D. F.) e nos Territ6rios, é Qbrigat6ria 
o exibição do recibo de entrego do de
claração de rendimentos do pessoa iu
rrdico - art. 374. 

LIMITE DE ISENÇÃO 

(V. Isenção) 

LIMITE DE REMUNERAÇÃO 

(V. Remulle~o) 

LIMPEZA E CONSERVAÇÁO 

- Despesas com ---. Dedução nas 
cédulas E e H - art. 67, g. 

LIQUIDAÇÃO 

As firmas e sociedades em --- se
rão tributados, até findar-se esta, de 
acôrdo com os normas estabelecidos no 
Livra 111 - art. 218. 

Ultimada o ---, o firmo ou socie
dode apresentará, além do declaração 
dos resultados do ane-base, outro relati
vo ao perioda imediato até o doto do ex
tinção. Prazo poro esta último declara
ção: 30 dias do --- - arts. 218. 
parágrafo único; 219 e parágrafo único. 

- O Deportamenl': Nacional de Registro 
do Comércio e os Juntos Comerciais, cu 



os repartições e autoridades que os subs
titulrem, devem enviar, no prazo de 30 
dias, ao lmpôsto de Rendo, cópias dos 
documentos registrados referentes a con
tratos, alterações e distratos - art. 386. 

L.lQUIDATÁRIOS 

Os escrivães dos cartórios do Justiça são 
obrigados a informar, dentro de 30 dias, 
contados do hJ:mologação do se·:1tença,. 
os importâncias correspondentes aos ho
norários, vintenas ou comissões pagos aC's 
--- - art. 381. 

Os --- cumprirão as obrigações re
gulamentares que incumbirem aos rapre
sentadcs '- art. 494, parágrafo único. 

L1TiCIO 

Não será concedido ou visado passapor
te, sem que o interessado, que tenha 
débito em ---, prove haver depo
sitado a importância Cu oferecióo bens 
à penhoro - art. 398. 

Poro efeito de recurso 00 Primeiro Con
selho de Contribuintes, o interessado de
verá pagar o porte não litigicsa do quan
tia exigido, cabendo depósito ou fiança 
do porte em ---o Após o solução 
do -.-- serão observados os dispo
siçõesdo crt. 428 e seus parógrafos -
ort. 465, § 1.0. 

- Permitir-se-á fiança idôneo,' quando o 
importância total em litígio fôr superior 
ao limite legal - art. 467. 

No coso de indeferimento do recurso 
contra o recuso de fiador, o depósito diJ 
importância em --- deverá ser efe
tuado no prazo de 10 dias - art. 468, 
~ 5.°. 

Recusado qualquer fiador, o recorrente 
paderá efetuar o depósito do quantia 
em --- no prazo de 10 dias, ou 
apresentar recursO - art. 468, § 7.°. 

No coso de decisões favoróveis aos con
tribuintes ou às fontes, não haverá re
curso ex officio quando o importância 
em --- fôr infericr ao limite legal 
- art. 469, § 3.°. 
Quando o pedido de reconsideração 00 

Conselho de Ccntribuintes versar sôbre 
~obrança de impôsto ou qualquer contri-

buiçãa fiscal exigidos no julgamento do 
recurso ex officio, conforme o valor do 
importância em --- é obrigat6rio o 
prévio depósito ou fiança idôneo - art. 
470, parágrafo único.. 

liVROS DE ASSENTAMENTOS 

(V. Assentament"s - Livro) 

LIVROS DE CONTABILIDADE 

Arbitramento dos lucros no coso de re
cuso de apresentação de --- aos 
agentes do fisco - alt. 198, § 3.°. 
Devcm ser escriturados em idioma e 
moeda naci:nais - art. 224. 

Multo que será imposto aos que se re
cusarem o exibir --- e documentos 
- art. 450, b. 

Multo às entidades de que troto o art. 
25, que não mantiverem escrituração de 
suas receitas e despesas em --- re
vestidos dos formalidades legais -ort. 
450, j. 

(V., também; Caixa - Livro.; Diário -
Livro; Registro de Compras - Livro; 
Regis.tro de Inventário - Livrn) J 

LIVROS FISCAIS 

- Constitui crime de sonegação fiscal in
serir elementos inexatos ou omitir rendi_ 
mentos ou operações de qualquer nature
za em --- com o intenção de eximir
se do pagamento de tributos devidos à 
Fazenda Público - art. 455, 11. 

LOCAÇÃO 

De postos naturais ou artificiais, ou cam_ 
pos de invernada - Rendimento do cé
dula E - art. 50, b. 

Equiparo-se à prestação ou vendo de ser_ 
viços a terceiros, a --- de bens, 
imóveis ou móveis, o cessão de direitos 
de propriedade industrial e quaisquer 
operações semelhantes, realizados com 
habitualidade, pelos firmas ou sacieda· 
des - art. 158, parágrafo únicO. 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

Não entrarão no cômputo dos rendimen
tos brutos os resultantes do --- re-

179 



sidenciais que vierem a ser construídos 
em Brasílió, D.F., cujo valor não ultra
posse o limite legal - art. 36. t. 

Rendimentos oriundos de --- serão 
classificados na cédula E - art. 50, a. 

Serão excluídos do lucro real, pora os 
efeitos de tributação, até 31-12-1970, 
os rendimentos resultantes da --
residenciais que vierem a ser construídos 
em Brasília, D.F., cujo valor não exceda 
do limite legal - art. 245, j. 

- Até 31-12-1970, os lucros resultantes 
de --- residenciais que vierem a ser 
construídos em Brasília, D.F., até a va
Iar admitido legalmente, não estão su
jeitos à incidência d:> impâsto no fonte 
- art. 293, h. 

A fiscalização fará os diligências neces
sárias à apuraçãa dos preços do ---, 
podendo exigir os locadores e locatórios 
a exibição de centratos e recibos -
art. 358. 

LOCADOR 

Luvas, premiaS, gratificações ou outras 
quaisquer importâncias pagas ao ---, 
ou cedente do direito, pelo contrato ce
lebrado, classificam-se cemo aluguéis 

ou rO)'alties, nas cédulas em que coube
rem - art. 39, c. 

LOCOMoçÃO 

Despesas pessoais de ---o Dedução 
na cédula C - quanéo pode ser admi
tido até 5 % do rendimento bruto, inde
pendentemente de comprovação - art. 
64, f. 

LOTEAMENTO 

De terrenos para o venda a prestações 
com ou sem construção - art. 16, § 1.°, 
b, 111. 

De terrenos de propriedade de pessoas 
físicas - emprêsa individual - art. 16, 
§ 2.°, c. 

Não será computado :J --- de ter 
renas cujo instrumento inicial de aqui· 
sição seja anterior o 1.° de janeiro de 
1965, para os efeitos co limite estobele-
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cido na alínea "e", do § 2° do art. 16 
- art. 16, § 5.°, a. 

Será considerado unitàriamente o --
da área objeto de um mesmo registro 
nos têrmos do Decreto-Lei n.o 58, de 
10-12-37, etc. pora os efeitcs do limite 
estabelecido na alínea "c" do § 2.°, do 
art. 16 - art. 16, § 5.°, b. 

Serão tributados, como lucro de pessoa 
jurídica, no caso da alínea "b" do'§ 1.° 
do art. 1 6, os rendimentos auferidos pela 
emprêsa individual e que resultarem da 
organização de --- de terrenos pora 
a vendo a prestações, com ou sem cons
trução - art. 16, § 6.°, c. 

Tributação do lucro na venda de --
cujos contratos tenham sido celebrados 
até 31 de dezembro de 1964 - Taxa 
do impôsto - art. 129, § 3.° - Ex
ceçães - art. 129, § 4.°. 

LOTERIA 

Prêmios em dinheiro obtidos em ---
estão sujeitos 00 desconto do impâsto no 
fonte - art. 301, 3.°. 

- O recolhimento do impôsto sôbre prê
mios em' dinheiro, obtidos em ---, 
poderá ser efetuado na repartição arre
cadadora a que estiver jurisdicionada a 
entidade que explorar a --- -
art. 311. 

LUCRO 

Os --- nas operações de repart e 
S'Wap são classificados na cédula B -
art. 41, i. 

Da exploração individual de contratos de 
empreitada, unicamente de lavor. Clas
sificação na cédula D - art. 49, f. 

Real, presumido ou arbitrado - rendi
mento classificável na cédula F - art. 
51, a. 

- Na cédula F será classificado o rendi
mento distribuído pelos pessoas jurídicos 
ou pelas emprêsas individuais oJnstituí
do do valor dos ações novas distribuídas 
o proprietários de ações 00 portador, no· 
minativas e nominativas endossáveis e 
os interêsses superiores aos --- e 
dividendcs - art. 51, d. 



Na cédula F será classificado o rendi
mento distribuído pelas pessoas jurídicas 
Ou pelos emprêsas individuais constituí
do dos --- ou dividendos distribuí
dos disforçadamente - art. 51, h. 

Pagos ou creditados aos titulares ou só
cias de firmas ou sociedades - consi
deram-se os importâncias o que se refere 
o art. 181 - art. 51, § 2.°. 

Somente os --- que tenham sido 
creditados Cu pagos o titular de firmo 
individual, equiparado a pessoa jurídico, 
ser50 computados no cédula F do res
pectivo declaração - art. 51, § 5.°. 

Distribuídos. Classificação no cédula F, 
sob êsse título, de importâncias retiradas 
pelos sócios, acionistas, seus cônjuges e 
dependentes, como empréstimo. Quando 
ocorre - art. 52 e parágrafos. 

Os --- do comércio e da indústria, 
auferidos pelos que não exercem, habi· 
tualmente, o profissão de comerciante ou 
industrial serão classificados no cédula 
H - art. 55, b. 

Classificação no cédula H dos quantias 
correspondentes aos --- líquidos de
correntes do cessão- de direitos quais
quer, exceto os sujeitos ao impôsto pre
visto no art. 83 - art. 55, d. 

Os --- pagos ou creditados o pes
soa físico por pessoa jurídico quando 
superiores, anualmente, 00 limite legal 
estão sujeitos 00 impôsto descontado no 
fonte - art. 125, d. 

Não haverá desconto do impôsto no fon
te quando se trotar do rendimento dis
tribuído par sociedade anônimo consi
derado de capital aberto - art. 125, 
§3.0. 

O impôsto de fente incidente sôbre 
--- atribuídos o pesscas físicos ti
tulares de ações nominativos deverá ser 
recolhido dentro do mês seguinte àquele 
em que fôr creditado ou pago, ressalvado 
o disposto no art. 127, parógrafo único 

art. 127. 

o impôsto dê fonte incidente sôbre 
--- atribuídos, no encerramento do 
exercício, o pessoas físicos titulares de 
cotos de capital, deverá ser recolhido no 
prazo de 120 dias, contados do doto do 

balanço (Decreto n.o 56.284) - art. 
127, parágrafo única. 

Proveniente de atividades exercidos par
cialmente foro e dentro do país - art. 
200 e parágrafOs. 

Deságio auferido pelos firmas ou socie
dades (até 31/12/66) em operações ha
bituais ou eventuais de compro e vendo 
de debênture·3. letras de câmbio ou ou
tros títulos de crédito, sujeito, tão-so
mente, 00 impôsto o que se refere o 
art. 305, mediante desconto nos fontes, 
excluído do --- real, etc. - art. 
214. 

Os --- obtidos pelos pessoas jurídi
cas, o partir do exercício financeiro de 
1968, no aquisição e revendo, ou liqui
dação de debêntures, letras de cômbio, 
etc., integrarão o respectivo --- real 
- art. 214, § 1.0. 

Será abatido do --- real o correção 
monetário do capital aplicado pelos pes
soas jurídicos em debêntures, letras de 
câmbio, etc. - Prazo - art. 214, § 
2.°, a e b. 

No coso do art. 214, § 2.°, considera
-se percebido o rendimento no ano do 
liquidação - art. 214, § 3.°. 

Participações nos --- atribuídos acs 
dirigentes ou administradores do pessoa 
jurídico - serão adicionados ao lucro 
real, para tributação - art. 243, k. 

Quantias que tenham sido deduzidas do 
--- bruto com inobservância das dis
posições regulamentares - serão adicio
nadas ao lucro real, para tributação 
art. 243, I. 

- E dividendos sujeites à tributação em 
poder de firmas ou sociedades que os dis_ 
tribuíram, observado o disposto no art. 
246 - serão excluídos do lucro real, 
poro os efeitos de tributação - art. 
245, c. 

-- Distribuição, par pessoas jurídicas, de 
rendimentos já tributados como --
de outras pessoas jurídicos - deverão 
fazê-lo separadamente dos que apura
rem nas suas próprias atividades. etc. -
art. 246. ~stes rendimentos não pode
rão ser absorvidos em mais de 10 %, 
etc. - art. 246, § 1.°. Excetuam-se os 
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rendimentos percebidos p:r sociedades de 
investimentos e por companhias de se
guros e de capitalização art. 246, 
§ 2.°. 

Além do impôsto de que trata o art. 
248, será cobrado o impôsto de 7 % sô
bre os --- distribuídos, sob qual
quer forma ou título, salvo Os atribu;
dos ao titular da emprêso individual e 
a8S sócios das sociedades civis organiza
das para a prestação de serviços proHs
sionais - art. 249. 

Distribuição disfarçada de ---o Im
pôsto de 50%, sem prejuízo do impôsto 
que ccuber à pessoa física - arts. 251 
a 253. 

- O impôsto incidente sôbre os --
ou dividendos disfarçadamente distribuí
das será cobrado com adicional de 10% 
correspondente ao exercício de 1966 -
art. 253, § 1.°. 

E dividend:s. Seu montante, remetido 
a residentes no estrangeiro. fica sujeito 
a um impôsto suplementar de renda, 
quando a média das remessas, em um 
triênio, exceder a 12 % sôbre o capital 
e reinvestimentos registrados - art. 299 
e parágrafas. 

As transferências Dara o exterior a tí
tulo de --- d~pendem de aprcvação 
dos órgãos competentes do Banco Central 
da República do Brasil e do D.1. R .• aos 
quais se apresentarão os contratos e do
cumentos justificativos - art. 300, § 2.°. 

Decorrentes de prêmios em dinheiro obti
dos em loterias, etc., so'frem desconto na 
fonte - art. 301, 3.°. 

- A utilização de ---, a título de 
amortização de ações ao portador. sem 
rEdução do capital, imp2rta na distribui· 
ção de rendimentos, sujeitos ao desconto 
do impôsto na fonte - art. 304. 

Os --- distribuídos por outras socie
dades, além das anônimos, a quaisquer 
pessoas jurídicas, estão sujeitos ao des
conto do impôsto na fonte - artigO 
307, c. 

Casos em que não cabe desconto na fo.1_ 
te sôbre os --- distribuídos par ou
tras sGciedades a quaisquer pessoas ju· 
rídicas - art. 307, § 3.°. 

182 

Os --- distribuídos por outros so
ciedades, a quaisquer pessoas jurídicos, 
quando redistribuídos, estarão sujeitos aos 
desccntos do impôsto na fonte, previstos 
no art. 292', 1.°, e no art. 302, § § 2.° 
e 3.°. compensado o que houver sido 
recolhido pela primeira pessoa jurídica 
- art. 307, § 4.°. 

Os --- distribuídos por outras so
ciedades. além das anônimas, a pessoas 
jurídicas isentas do impôsto de renda 
- não sofrem incidência de impôsto na 
fonte - art. 307, § 5.°. 

E interêsses distribu! dos por outras so
ciedades, além das anônimas, a quais
quer pessoas jurídicas, quando atribuí
dos a cotas de capital - prazo para 
recolhimento do impôsto devido - 120 
dias do encerramento do balanço - art. 
310, § 6.°, b. 

As pessoas jurídicas que estiverem em 
débito não garantido, por falto de re
colhimento de impôsto no prazo legul. 
não poderão dar Cu atribuir participação 
de --- a seus sócios ou cotistas, 
bem como a diretores, conselheiros fis
cais ou consultivcs - art. 433, b. 

Corr.o será feita o restituição do im
pôsto descontado na fente sôbre --'--. 
se a declaração do exercício seguinte 
apresentar resultado negativo - arts. 
478, parágrafa única; 479 e parágrafas. 

LUCRO ARBITRADO 

Rendimento classificável na célula F -
art. 51, a. 

Falta de escrituração de acôrdo com as 
disposições das leis comerciais e fiscais, 
etc. - art. 198. 

No coso de a pessoa jurídica haver ob
tido rendimento superior a 50 % do ca
pital ou da receita bruta, etc. - art. 
198, § 1.0. 

Caso em que se conhecem os resulta:los 
das transações alheias ao objeto do ne
gócio - art. 198, § 2.°. 

Casos de recusa de apresentação de li
vros a:s agentes do fisco - art. 198, 
§ 3.°. 

Quando não forem regularmente apura
dos os resultados das operações de con
ta alheia - art. 198. § 4.°. 



À razão de 20 % da preço total da 'tefl_ 

da efetuado, no pois, por intermédio de 
agentes ou representantes de pessoas es
tabelecidos no exterior, quando faturo
dai ao comprador - rendimento tribu
tável - art. 199. 

Para os efeitos do art. 199, considera
-se venda efetuada no país - concei
tuação - art. 199, parágrafo único. 

LUCRO DISTRIBUIDO 

(V. Impôsto Sôbre Lucras DistribuídGsl 

LUCRO IMOBILIÁRIO 

Na cédula H será classificado o --
apurado de acôrdo com o art. 133, I1a 
venda, em cada ano. até c móximo de 
3 propriedades imobiliários destinados o 
fins residenciais, quando o contribuinte 
optar pelo suo inclusão no declaroção 
de rendimentos - art. 55, f. 

o --- apurado pelos pessoas físicos 
na venda de prcpriedades imobiliárias 
está sujeito 00 pagamento do impôsto 
- art. 129. 

- Poro efeito do impôsto sôbre --
equiparam-se à venda, a promessa de 
compra e venda e a cessão de direitos 
de promessa de c~mpra e venda, etc. -
art. 129, § 1.0. 

Decorrente de operações constantes de 
escrituras públicas lavrados até 12-1-59 
- Tributáveis na conformidade do le
gislação anterior - art. 129, § 2.°. 

o --- apurado pelas pessoas físicas 
que exploram, habitual e profissional
mente, o incorporação ou o construçéio 
de prédios para a vendo, etc., cujos con_ 
tratos hajam sido celebrados até 3) de 
dezembro de 1964, estó sujeito ao pa
gamento do impôsto à razão de 25 % 
- art. 129, § 3.°. 

Nõo se aplica o dispasto no art. 129, 
§ 3.° (taxa mais elevada em determina
das circunstâncias) aos imóveis de zona 
rural ou que tenham destinação rurai, 
bem como ao loteamento, na zono ur
bano, feito pelo praprietáriJ que ante
riormente não tenha exercido profissi{)· 
nalmente essa atividade - art. 129, 
§ 4.°. 

Com o impôsto incidente sôbre o ---, 
correspondente ao exerelcio de 1966, 
seró colmldo um odicionol de 10% -
art. 129, § 5.°. 

A pessoa frsica poderá optar pelo inclu
SÕO, em suo declaração de rendimentOi, 
do --- apurado, em cada ano, de 
até 3 prcpriedades imobiliórios destino
dos a fins residenciais - art. 12.9, § 6 .. °. 
Impôsto devido (taxa menar} no caso de 
lucro apurado na alienação, prome9S0 
de alienação ou transferência de direito 
à aquisição de imóvel, quando o adqui
rente fôr SOciedade que tenha por obje
to algumas das atividades enumeradas 
- art. 130. 

Se a sociedade adquirente a que se 
rerere o art. 130 vier, a qualquer tem
po, a alienar o terr~.no ou transferir o 
direita à suo aquisiçõo sem construí-lo 
ou sem a simultâneo ccntrataçãa de suo 
construção, responderá pelo diferença do 
imp6sta sôbre ---, entre ai taxas 
normais e a previsto neste artig:>, dife
rença Que será corrigido monetàriamen
te - art. 130 e § 1.°. 

Caso em que o --- a que $e retere 
o art. 100 seró dispensado - art. 1'311, 
§ 2.°. 

Exclui-se do incidência do impôsto sôbre 
--- a variação correspondente aos 
reajustamentos rnonet6rios de que trote; 
o art. 5,00. - art. 131. 

Estào isentes do impOsto sôbre --
os apurados pelas pessoas físicas na 
vendo de imóveis rurais e destinadas à 
exploração agropastoril ou extrativa, de 
valor até o limite legal; 110 transmissão 
decorrente de desapropriação; na alie
nação de propriedades rurais até 50 hec
tares, destinados à expie ração agrope
cuário na Nordeste; no transmissão, até 
30-11-197", de imóveis rurais, pora 
eliminar latifúndios ou corrigir minifún
dios - art. 132, a a, d. 

Estõo isentos do impôsto que incide sô
bre o ---, até 31/12/1970, os re
sultantes da primeiro alienação de pré
dios residenciais que vierem a ser cons
truídos em Brasília, D.F., cujo valor nõo 
ultrapasse do limite legal - art. 132, f. 

Na alienação de propriedades rurais ex
ploração agropecu6ria no Nordeste, 
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quando o desmembramento abranger Ia
tes superiores o 50 e inferiores o 100 
hectares, o impôsta sôbre o --- será 
cobrado com redução de 50 % - art. 
132, § 1.°. 

Verificando-se que o imóvel teve desti
nação diferente do declarado no escri
turo - exploração agropecuário no Nor
deste - poro isenção ou redução do 
impôsto, o adquirente será responsável 
pelo tributaçõo do --- e o impôsto 
será cobrado em tresdôbro - art. 132, 
§ 2.°. 

A isenção do --- relativo o pro
propriedades rurais beneficiará, no máxi
mo, 2 operações de vendo, etc. - art. 
132, § 3.° 

o impôsto sôbre --- somente se 
aplico à vendo de bens imóveis corpó
reos. Como incide o impôsto - art. 133. 

Valôres que, além do custo do imóvel, 
são deduzidos do preço do vendo, poro 
apuração do --- tributável - art. 
133, alíneas e parágrafas. 

Abatimento de percentagens sôbre a di
ferença entre o valor da venda e de.' 
custo do imóvel e benfeitorias - art. 
133, § 1.0. 

Não são computáveis como parcelas in
tegrantes do custo do imóvel, etc., paro 
apuração do ---, os juros pagos 
pelo vendedor, que tenham sido aboti
dos de sua declaração de rendimentos 
de pessoa físico - art. 133, § 2.°. 

O custo do imóvel e as deduções con
siderados poro apuração do ---, fi
cam sujeitos à comprovação - art. 134. 

Apurado no vendo de imóvel adquirido 
por doação, herança ou legado - Va
Iar que se deve considerar como custo 
- art. 135. 

No impossibilidade de ser feito, no ato 
do recolhimento do impôsto. o compro
vação dos valôres poro apuração do 
---, o vendedor deverá comprová-
-los no prazo de 60 dias - art. 136. 

Ocorrendo o quitação do preça antes de 
concluídas as benfeitorias, será admitida 
a dedução do custo estimado, para apu
ração do ---o Comprovaçõo dentro 
de 60 dias do habite-se. Exigível com 
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acréscimo da multa a diferença do im
pôsto - art. 136, parágrafo único. 

O prazo de 60 dias para compravação 
do custo e deduções, paderá ser prorra
gado, mediante requerimento, a juízo dos 
chefes das repartições lançadoras - art. 
137. 

Findo o prazo para comprovação do 
---, serão glosadas as deduções e 
percentagens não comprcvadas, as quais 
não poderão ser restabelecidos depois 
que o ato se tornar irrecorrível na órbita 
administrativa - art. 137. 

Comprovação do valor da venda. Como 
deve ser feita - art. 138. 

Faltas c:metidas pelos corret~res, que 
prejudiquem a Fazenda Nocional 
providências dos delegados e inspetores 
do impôsto de renda - art. 139. 

Normas parÇl o arbitramento do custo 
das benfeitorias, com base no valor lo
cativo, quando não possam ser comprO
vados poro apuração do --- - art. 
140, a e b, I e 11. 

Quando é facultado 00 contribuinte pr,'
mover o avaliação judicial das benfei
torias poro apuração do --- sem 
efeito suspensivo do cobrança - art. 
140, § 1.°. 

A quem compete fazer o avaliação ju
dicial prevista paro apuração do valor 
das benfeitorias - art. 140, § 2.°. 

Faculdade de o fisco arbitrar o valor 
da venda do imóvel paro apuração do 
---, quando o preço constante do 
instrumento da ooeracão fôr notoriamen_ 
te inferior 00 re"al ....:.... normas o obser
var - art. 141, alíneas e parágrafo 
único. 

O valor de vendo do imóvel, quando ar
bitrado, será aceito como custo, quando 
ocorrer a revenda - art. 141, pará~ra
fo único. 

Correção monetária do custo do imóvel, 
do impôsto de transmissão pago e dos 
benfeitorias realizados - Facultada à 
pessoa física do vendedor, sem gôzo 
cumulativo do abatimento das percenta
gens - art. 142. 

Do valor do custo corrigido dos benfeito
rias será deduzida o percentagem de 2 % 



poro cada ano decorrido entre o término 
de suo realização e o doto do alienação 
- art. 142, § 1.0. 

A correção monetário do custo do imó
vel será processoda mediante oplicação 
dos coeficientes o que se refere o Lei 
n.o 4357, de 16-7-64, art. 3.° - art. 
142, § 2.° e alíneas. 

Impêsto o que ficará sujeito o diferença 
entre o valor globol de aquisição do 
imóvel e o seu valer corrigido monetà
riamente - pago de uma só vez -
art. 143 e parágrafo único. 

O impêsto sôbre o correção monetário 
do valor do imóvel será dispensado, 
quando o pessoa físico vendedora optar 
pelo aquisição de Obrigações do Tesouro 
Nacional, em valor iguala0 dôbro do 
impêsto - art. 144. As Obrigações, no 
coso, são intransferíveis, pelo prazo de 
5 anos - art. 145. 

No coso de correção menetária do custo 
global de aquisição do imóvel, os guias 
referidos no art. 148 e seu § 1.° sà
mente serão visados, depois de o vende
der provar haver depositado no Banco 
do Brasil, em conto vinculado 00 Te
souro Nacional, importância iguala0 dó
bro do impôsto ou depois de haver re
colhido, por ato irreversível, o valor do 
impôsto do ort. 143, etc. - art. 146 e 
parágrafo único. 

Prazo poro opção pelo pagamento do 
impôsto ou pelo aquisição de Obrigações 
- 30 dias do doto do instrumento de 
alienação ou promessa de alienação do 
imóvel - petição à repartição do Im
pôsto de Rendo, instruído cem certidão 
ou traslado do documento comprobató
rio do operação - art. 147. 

Se o pessoa físico vendedora deixar de 
fazer o epção dentro do prazo, o repar
tição do Impôsto de Rendo promoverá o 
conversão em rendo de 50 % do depê
sito e liberará o soldo poro devolução 
00 depositante - art. 147, parágrafo 
único. 

Os tabeliães de notas e serventuários, 
. que exerçam funções de notário público 
ou de oficial de registro, não podem la
vrar ou registrar escrituras relativos o 
propriedades imobiliários, com quitação 
de preço, sem o provo do recolhimento 
do impôsto sôbre ---, mediante exi-

bição de guio próprio, com recibo
art. 148. 

Quando não haja --- tributável, os 
notários públicos exigirão o substituição 
da provo de recolhimento pelo guio ne
gativo, devidamente visado - art. 148, 
§ 1.0. Neste coso devem constar do 
escrituro o númera e doto do guio, bem 
como o repartição em que foi visado. 
Compromisso do vendedor de recolhe·~ em 
1 O dias o impôsto que venho o ser apu
rado - art. 148, § 2.°. 

A escrituro nõo pode ser lavrado por va_ 
lor superior 00 constante do guio de re
colhimento ou negativo - art. 148, 
§ 3.°. 

Multo o que fico sujeito o tabelião, ser
ventuário que exerço função de notário 
público ou de oficial de registro, por 
inobservôncia do exigência do guio ne
gativo do --- - art. 148, § 4.°. 

O recolhimento do impêsto sôbre ---, 
apurado pelo pessoa físico, compete 00 
vendedor e será feito por meio de guio 
próprio - art. 149. 

Quando o obrigação do pagamento do 
impêsto sôbre --- e acréscimo é 
transferido 0-0 adquirente, dever-se-á 
explicitar o montante que tal obrigação 
atingiria, se atendido no dato do ope
ração - art. 149, § 1.0. Neste coso 
o adquirente é o responsável perante o 
fisco - art. 149, § 2. 0. Poro os 
efeitos fisCais, o transferência do obri
gação do pagamento do impêsto ao ad
quirente não importará em aumento do 
preço de aquisiçõo - art. 149, § 3.°. 

Quando o adquirente fizer o retenção do 
impôsto de --- e respectivos acrés
cimos e adicionais, ficará responsável 
pelo recolhimento do tributo perante o 
fisco - art. 149, § 4.°. 

O impôsto sôbre --- deverá ser re
colhido até o doto do escritura de qui
tação de preço, ou dentro de 30 dias, 
contados do pagamento do último pres
tação - art. 149, § 5.° . 

No caso de incorporação de imóveis 00 
capital de sociedade, o impôsto sôbre 
--- será recolhido dentro de 30 dias, 
do doto do assembléia, no caso de socie
de onônimo, ou da doto do registro 
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contábil ou da escritura, nos demais 
casos - art. 149, § 6.°. 

Onde deve ser feito o recolhimento do 
impôsto soore --- - art. 149, § 7.°. 

- Ao cedente de direitos sôbre imóveis 
aplica-se, igualmente, o dispcsta no art. 
149 e no seu § 7.° - art. 149, § 8.°. 

As disposições do art. 149 e seus §§ 
7.° e 8.° são aplicáveis também ao im
pôsto de 5%, de que troto o art. 143 
- art. 149, § 9.°. 

Quando ficar apurado que o valor real 
do operação imobiliária foi superior ao 
preço computado na guia, o comprador 
ficará solidàriamente respcnsável com o 
vendedor pelas diferenças de impôsto e 
multas - art. 149, § 10. 

Pagamento a prazo do preço de aliena
ção do imóvel, contratada a partir de 
17-7-64. Correção monetária do impôsto 
quando o alienante tiver recebido mais 
de 70% do preço, sem que tenha reco
lhido o tribu~o - art. 150. 

Pessoa física que vier a ser caracteriza
da como emprêso individual - coso de 
pagamento de impôsto sôbre --- -
art. 248, § 3.°. 

- Não se aplica o disposto no art. 248, 
§ 3.°, nos casos em que o impôsto de
vido pela pessoa físico na venda de pro
priedades imobiliárias tenha sido trans
ferido ao comprador - art. 248, § 4.° 

Até 31 - 1 2-1970, o --- relativo aos 
prédios residenciais que vierem a ser 
construídos em Brasília, D.F., até o va
Iar admitido legalmente, não está su
jeito à incidência do gravame na fonte 
- art. 293, h. 

Coso de ---, inclusive de cessõo de 
direitos de residentes ou domiciliados no 
estrangeiro. Deverão ser observadas, no 
que forem aplicáveis, as disposições dos 
artigos 120 a 150 - art. 298, pará. 
grafo única. 

Multa por falta da comprovação de que 
tratam os arts. 134 e 137 dentro do 
prazo fixado - art. 446, a. 

Multa aos tabeliões que passarem es
critura de operaçõo imobiliária, sem o 
exigência do guia de recolhimento do 
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impôst:: devido sôbre --- - 5 % do 
valer da operaçõo - m. 446, c. 

(V., tombém, Prazo - Lucro lmobitiária) 

LUCRO OPERACIONAL 

Constituição do lucro real - art. 153. 

Constituirá --- o resultado das ati
vidades normais da emprêsa com perso
nalidade jurídica de direito privado, etc. 
- art. 154. 

Determinaçõo do - art. 155. 

Formação do --- - art. 156. 

Será classificado como --- da em
prêsa o resultado auferido em qualquer 
atividade econômica destinada à ve"da 
de bens cu serviços a terceiros - art. 
158, a o d e pGrÓgrofa único. 

Não serão considerados na apuração do 
--- os despesas, inversões, etc. -
art. 159. 

Excluem-se do --- - art. 160. 

Fundo de Indenizações Trabalhistas 
dedutível no apuração do --
art. 168. 

Normas o serem observadas, para efeito 
de dedutibilidade da remuneração d06 
sócios, diretores ou administradores de 
firmas ou sociedades, na apuração do 
--- - art. 177, §§ 1.0 e 3.°. 

Dedutíveis do --- as contribuições e 
doações o instituições filantrópicos, etc. 
- art.'184, § 1.°. 

- Cotes de depreciaçõo ou amortizaçQo, 
dedutíveis do ---, nos exercícios de 
1965 e 1966 - art. 186, § 2.°. 

Resultados líquidos de transações even
tuais - demonstradcs pelo escrituraçõo 
do emprêsa, destacadamente do --
- art. 191. 

Produzido no país - se não puder a 
pessoa jurídica cujos resultados prove
nham de atividades exercidas parcialmen
te foro e dentro do país, apurar sepa
radamente - art. 200, § 2.°. 

As disposições relativas ao --- apli
cam-se às filiais, sucursais, agências ou 
representações no país, dos pessoas ju-



rídicas com sede no estrangeiro e, iguaL 
mente, aos comitentes domiciliados nc 
exterior, quanto aos resultados dos ope
rações realizados por seus mandatári03 
ou comissários no Brasil - art. 201. 

- PelículQS cinematográficas estra;ngeiras 
- determinação da --- da distri-
buição no território nacional - art. 205. 

Não serão computados no --- os 
prêmios à construção naval - art. 207, 
§ 2.°. 

Não serão computados no --- do 
proprietário do embarcação nem do ar
mador os prêmios à construcão naval de 
que troto o item IV do art: 3.°, da Lei 
n.o 3381/58 - art. 208. 

Não serão computados, poro efeito de 
tributação, no --- dos emprêsas que 
executam linhos aéreos regulares os 
contribuições de que troto o art. 24, do 
Lei n. ° 4 200, de 5-2-63 - art. 209. 

Poro efeito do apuração do --- das 
sociedodes Que tenham por objeto o com
pro e venda de imóveis construídos ou 
em construção etc., a variação do cor
reção monetória será acrescentado 00 
custo do terreno e do construção objeto 
dos suas transações - art. 283, §§ 
1.0 e 2.°. 

Inclui-se, também, entre os reservas 
mencionados no § 1.° do art. 286, o re
ferente à manutenção do capital de giro 
próprio, desde que deduzido do 
etc. - art. 286, § 2.°. 

LUCRO PRESUMIDO 

Condições poro o o::x;ão pela tributação 
baseado no --- - art. 194. 

Não se aplica às sociedades por ações, 
etc. - tributação pelo lucro real -
art. 194, § 1.°. 

Irrevogabilidade da opção, que será feita 
em cada exercício, no própria declara
ção, devidamente subscrito - art. 194, 
§ 2.°. 

Sociedades de qualquer espécie, que ex_ 
plorarem exclusivamente atividades agrL 
colos e pastoris, e cuja receita bruta não 
fôr superior 00 limite legal, poderão 
optar pelo tributação baseada no --
- art. 194, § 3.0 • 

Determinação do ---o Coeficiente 
sôbre a receita bruta, quando aquela ex
ceder, anualmente, 'o limite legal 
art. 195. 

Para os efeitos da determinação do 
--- serão adicionados etc. - art. 
195, § 3.°. 

- Não seró permitida dedução de qual
quer espécie - art. 197. 

- As pessoas jurídicas que não tiverem 
escrituração deverão possuir um livro 
Caixa para o registra de suas operações, 
quando gozarem do direito de opção pelo 
--- - art. 227. 

o livro Caixa das pessOas jurídicas que 
gozarem do direito de opção pelo --
deverá ser autenticado pelas repartições 
do ImpÕsto de Rendo ou excepcionalmen_ 
te, pelas exatorias federais - art. 228. 

As pessoas jurídicas que optarem pela 
tributação com base no --- deve
rão instruir as declarações de rendimen
tos com uma discriminação mensaJ e um 
demonstrativo com as importâncias das 
principais despesas, tais como aluguéis, 
retirados pro lobcre, salários de empre
gados, etc. - art. 234. 

- A base do impÕsto será dada pelo lu
cro real ou ---, etc. - art. 
242. 

Prazo para o entrega de declaração de 
rendimentos das pessoas jurídicos que 
optarem pelo tributação com base no lu_ 
cro presumido. Até o último dia útil 
de fevereiro - art. 320, a. 

Escola poro entrega de declaração de 
rendimentos - art. 323. 

Multa às pessaas jurídicas que optarem 
pelo tributação do --- e não pos
suírem livro Caixa, devidamente autel1-
ticad::> - art. 450, g. 

LUCRO REAL 

Como deve ser comprovado o --
do contribuinte que perceber rendimen
tos da exploração agrícola. pastoril, ex
trativo vegetal e animal e que optar pela 
tributação baseada no resultado real. O 
que não pode ser deduzido, no coso do 
opção pelo --- - art. 74 e pará
grafos. 
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Constitui --- o lucro operacional, 
acrescido ou diminuído do resultado de 
transações eventuais - art. 153. 

Exclui-se do --- correspondente aos 
exercícios de 1965, 1966 e 1967, a 
deságio auferido, até 31-12-1966, em 
operações habituais ou eventuais de com
pra e vendo de debêntures, letras de 
câmbio, etc. - art. 214. 

Os lucros obtidos pelos pessoas jurídicos, 
a partir do exercício financeiro de 1968, 
na aquisição e revendo, cu liquidação 
de debêntures, letras de câmbio, etc., in
tegrarão o respectivo --- - art. 
214, § 1.°. 

Será abatido do --- o correção mo
netária do capital aplicado pelos pessoas 
jurídicos em debêntures, letras de câm
bio, etc. - Prazo art. 214, § 2.°, 
o e b. 

Poro fins de apuração do --- de 
pessoas jurídicos, cujos rendimentos prO
venham de fontes diversificados, inclu
sive deságios, os respectivos cus110s e 
despesas deverão ser determinados em 
consonância com as diferentes receitas 
- art. 215. 

No apuração do --- dos pessoas ju
rídicas que tiverem adquirido, cem de
sógio, títulos de crédito, o impôsto de 
renda sôbre deságio será computado 
como custo dos valôres mcbiliários ne
gociados - art. 215, § 1.°. 

As pessoas jurídicas serão tributados de 
acôrdo com o --- verificado, anual
mente, segundo o balanço e o demons
tração do conta de lucres e perdas -
art. 216. 

A base do impôsto será dado pelo 
--- ou presumido, correspondente 00 

ano secial ou civil anterior 00 exercício 
financeiro - art. 242. 

Serão adicionados 00 ---, paro tri
butação em cada exercício - art. 243, 
o a I. 

Serão excluídos do , poro os 
efeitos de tributação - art. 245, o o 
k e parágrafo único. 

Serão excluídos do ---, para os efei
tos do tributação, durante os exercícios 
de 1966 e 1967, os rendimentos, inclu-
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sive deságio, dos letras imobiliórias etc. 
- art. 245, f. 

Prazos poro entrega de declaração de 
pessoa jurídica baseado no ---
art. 320, b e c e parágrafo único. 

Quando o balanço fôr levantado até 30 
de setembro do ano-base, o declaraçõo 
pelo --- será apresentado até o úl
timo dia útil de janeiro; no coso de ba
lanços levantados em outubro e nOvem
bro, os prazos terminarão, respectiva
mente, em fevereiro e março - art. 321 
e parágrafo único. 

Escola poro entrego dos declarações, 
pelo --- ou presumido, fixado pelo 
repartição - art. 323 e parágrafos. 

LUCRO REINVESTIDO 

(V. Reinvestimento de Lucro.s) 

LUCRO EM SUSPENSO 

Serão adicionados 00 lucro real, poro 
tributação, os cotos destinados a fundos 
de reservo, quaisquer que sejam os de
signações que tiverem, inclusive --
- art. 243, e. 

Aumentos de Capital dos sociedades em 
geral com ---o Tributação especial 
- art. 286. 

Somente são aplicáveis aos aumentos de 
capital com tributação especial os 
---, já tributados em peder do pes
soa jurídico - art. 286, § 1.0. 

Não podem ser aplicados em aumentos 
de capital, com tributação especial, os 
--- dos sociedades que estejam em 
débito poro com o impôsto de rendo, 
impôsto adicional de renda e multas ou 
que tenham diminuído o capital depois 
de 1.°-1-1958, solvo se prejuízos, não 
recebimento de débites OU desvalorização 
o justificarem - art. 286, § 3.°, o e b. 

Como devem ser instruídos os _ guias de 
recolhimento do impôsto devido sôbre au
mento de capital COm aproveitamento de 
---, no caS'o de tributação especial 
- art. 288. 

A falto de pagamento do primeiro pres
tação do impôsto, no coso de aumento 
do capital com aproveitamento de 
---, dentro do prazo fixado e o ex-



tinção do sociedade ou o diminuição do 
capital, antes de 5 anos, contados do 
aludido aumento de capital. implico no 
cobrança do impêsto às taxas normais, 
nos declarações ou no fonte, excetuados 
Os casos de falência ou do morte de 
qualquer sócio - art. 288, §§ 1.° e 2.°. 

A utilização de ---, o título de 
amortização de ações 00 portador, sem 
redução do capital, importará no dis
tribuição de rendimentos, sujeitos ao 
desconto do impôsto no fonte - arts. 
301, 2.°, b; 304. 

LUCROS & PERDAS 

As pessoas jurídicos serão tributadas de 
acôrdo com o lucro real verificado, anu
almente, segundo o balanço e o demons
traçõo de --- - art. 216. 

No conto de --- dos emprêsas será 
evidenciado a parcela de lucros, divi
dendos, juros e cutros proventos atribuí
dos o domiciliados ou residentes no ex
terior, cujos capitais estejam registrados 

no Banco Central da República do Bra
sil - art. 232, parágrafo. única. 

As demonstrações da conta de --
deverão ser assinadas por profissionais 
legalmente registrados, comindiooçã() 
do número do respectivo registro 
art. 238. 

Caso em que pode ser dispensada no 
demonstração do conto --- a assi
natura de profissional habilitado
art. 241. 

LUVAS 

-- As ---, premiaS, gratificações cu 
quaisquer outros importâncias pagas ao 
locador, ou cedente do direito, pelo con
trato celebrado, classificam-se C()mO alu_ 
guéis ou royalties, nos cédulas em que 
couberem - art. 39, c. 

LUZ E FÔRÇA 

(V. Consumo de Luz e Fôrça) 
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MÁ-FÉ 

- De Que é possível o servidor Que, de 
---, promover lançamento de impôs-
to it!Idevid·:J - art. 410. 

MACISTtRIO 

(V. Professor) 

MACISTRADO 

Rendimentos, do exercI CIO do magistra
tura - arts. 47; 107. 

Rendimentos sujeitos 00 desconto do im
pOstf.l no fonte e à inclusão no declara
ção. do pessoa físico - art. 508. 

Impôsto de rendo limitado o dois meses 
de .seus vencimentos e vantagens 
- art. 509. 

Pagamento do impôsto em duadécimos 
~ art. 509, § 1.0. 

"Quando auferir rendimentos de vários 
fontes - art. 509. § 2.°. 

MACNÉSIO 

(V. Favores Fiscais) 

MANDATÁRIOS 

(V. Filiais, Sucursais, Agências ou Re. 
presentações - Pessoas Jurídicas Com 
Sede no Estrangeiro) 

MANDATO DE REPRESENTAÇÃO POPULAR 

No cédula C será permitido o dedução 
do porte variável dcs subsídios, dos aju
das de custo e do representação, perce
bidos em decorrência do exercício de 
---, federal ou estadual - art. 
64, n. 

A rendo líquido mensal do trabalho assa
lariado (fonte) será determinado pela 
diferença entre o rendimento bruto e, 
além de outros, o dedução do porte va
riável dos subsídios, dos ajudas de custo 
e do representação percebidos em de
corrência do exercício de --- fe
deral ou estadual - art. 108, h. 

MANCAN!S 

(V. Favores Fiscais) 

MANUTENÇÃO DO CAPITAL DE CIRO 

(V. Reserva pora Manutenção do Capital 
de Cira) 
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MÁQUINAS 

o pagamento do custo do ---, 
equipamento ou instrumento patenteado 
não constitui royalty - art. 39, § 2.°. 

MÁQUINAS ACR(COLAS 

Dedução do seu valor para determinação 
da renda tributóvel da exploraçã.:> agrí
cola ou pastoril e das indústrias extra
tivas, vegetal e animal - art. 71, § 4.°. 

Para efeito da apuração do rendimento 
líquido da exploração agrícola ou pas
teril, considera-se valor da propriedade 
o representado pelas terras exploradas, 
pastagens, --- etc. Quando cabe 
arbitramento - art. 73, §§ 1.0 e 2.°. 

Arbitramento do valor das --- para 
determinação da rendimento líquido do 
exploração agrícola. Quando e como 
poderó ser feito art. 73. § 2.°. 

MAQUINISMOS 

(V. Máquinas Agrícolas) 

MARCAS DE INDÚSTRIA E COMtRCIO 

Produto da alienação de --- a 
qualquer título - cédula H - art. 57. 

Limitação de royalties pelo uso de 
--- - art. 175. 

Revisão periódico, mediante ato cio Mi
nistro da Fazenda, dos coeficientes per
centuais admitidos para deduçã.o de 
--- - art. 175, § 1.0. 

Quando nõo sôo dedutíveis as quantias 
devidas a título de royalties pelo uso de 
--- - art. 175, § 2.0

. 

Ao Departamento Nacional de Proprie
dade Industrial compete fornecer infor
mações sôbre o registro de --- -
art. 385. 

MARINHA 

(V. Autoridade) 

MARINHA MERCANTE 

(V. Emprêsas de Navegação Marítima 
e Aéflla) 

192 

MATtRIA-PRIMA 

Exploração do --- no território na
cional. embora beneficiado, vendida ou 
utilizada no estrangeiro e vice-versa -
atividades exercidas parcialmente den
tro e fora do país - art. 200, § 1.0, b. 

- As pessoas jurídicas deverão possuir, 
também, livro para registro de inventó
rio das ---, das mercadorias ou pro
dutos existentes na data do balanço -
art. 225, a. 

No livro de inventório, as --- exis
tentes sem qualquer beneficiamento de
verão ccnstar em separada e pelo preço 
de custo - art. 225, § 3.°. 

As compras de --- deverão constar 
de demonstrativo que instituiró as decla_ 
rações das pessoas jurídicas que opta
rem pela tributação com base no lucr.:> 
presumido - art. 234. 

MATRIZ 

As pessoas jurídicas serão lançadas em 
nome do ---, tanto por seu movi
mento próprio quanto pelo de suas filiais, 
sucursais, agências ou representações -
art. 339. 

Se a --- funcionar no estrangeiro, 
o lançamento seró feito em nome de 
cada uma das filiais ou no da que cen
tralizar a escrituração de tôdas - art. 
339, § 1.0 . 

MtDICO 

Abotimento dos pagamentos feitos a 
-.---pelo contribuinte ou dependente 
- art. 83, a. 

E hospitalização. Abatimentos da renda 
bruta - não permitidos os relativos a 
despesas com ---, quando cobertas 
par apólices de seguro - art. 83, pa
rágrafo único. 

Valor dos servicos --- não serão in
cluídos entre O's rendimentos sujeitos ao 
desconto na fonte. quando mantidos cu 
pa!1:s pelo empregador em benefício dos 
seus empregados - art. 117, k. 

(V., também, Profissões Liberais) 



MSEIRO 

- No falto de pagamento pel.o inventa
riante o cônjuge --- responderá pelo 
débito - art. 10. 

- As importôncias originados dos títulos 
que tocarem 00 --- entrarão no 
cômputo do rendimento bruto - art. 
35, b. 

MEIO-SOLDO 

Rendimento classificado na cédula C -
art. 47, k. 

Deduções permitidos no cédula C, quan
do o rendimento fôr - art. 
64, parágrafo único. 

MENOR 

Rendimentos de ---. Formo de tri
butação - art. 2.° e parágrafo único. 

Abatimentos relativos a --- de 18 
anos, pobre, que o contribuinte crie ou 
eduque - art. 82, § 1.0, b. 

Rendimentos e bens de ---. Só res
pondem pelo parcelo de impÕsto propor
cionaI à relação entre os seus rendi
mentos líquidos e o total do rendo bru
to declarado conjuntamente com o dos 
pois - art. 348. 

Serão representados por seus pois ou re
presentante legal - art. 495, pará
grafo única, 

MERCADO DE TíTULOS 

Deságio. Venda, revendo ou colocação 
no --- por pessoa jurídico o pessoa 
físico, de debêntures, letras de cômbio, 
etc., o partir do exercício financeiro de 
1968, inclusive - ort. 42, e. 

Deságio. Vendo e colocação no --
de debêntures, letras de cômbio ou ou
tros títulos de crédito. Nos exercícios 
de 1965, 1966 e 1967 não seráequi
parado o juros - art. 43. 

Nenhuma pessoa jurídico poderá, até 
,o exercício de 1966, vender ou colocar 
no ---, os títulos de que troto o 
art. 305, com deságio, sem identificar 
o beneficiário, solvo se êste optar pelo 
desconto do impôsta sôbre o aludido de. 

s6gio à razão de 60 % - art, 305, 
§ 2.°. 

MERCADORIAS 

Como serão arralodos no Registro de In. 
ventórios os existentes nos dotai dos ba
lanços - art. 225, § 2.°. 

M ESAS-DE-RENDAS 

(V. Alfândegas) 

M ICROFllMACEM 

P.cderá ser adotado o processo de --
pelo Deportamento do ImpÕsto de Rendo 
- art. 512, §§ 1.° e 2.·. 

MiliTARES 

- Os que devem exibir às reportições pa
gadoras, depcis de 30 de abril, o recibo 
de entrego de declaroção de rendimen. 
tos - art. 372. 

- Os --- podem, mediante requeri
mento, pagar o impôstp de re,nda, atra
vés de desconto em fôlha - art. 398, 
§ 2.°. 

MINERAIS 

(V. Recursos Minerois - Pesquisa. e 
Extração) 

MINIFÚNDIO 

Transmissão de Imoveis rurais com o pro_ 
pósito de corrigir ---. Isenção até 
30/ II / 1974, sôbre Os lucros apurados 
pelo pessOa físico - art. 132, d. 

MINISTÉRIO DA ACRICUlTURA 

Fixação, pelo ---, em coda ano, do 
custo de árvore plantado. Rendimento 
líquido da exploração ogrícolo ou posto
ril - ort. 71, § 2,°. 

Fixação, pelo ---, em cada ano, do 
custo de árvore plantado. Aplicação do 
coeficiente de 3 %. Propriedade agrícola 
ainda não cadastrado - ort. 72 e 
1.°, b, 
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MINIST~RIO PÚBLICO 

As autoridades administrativos que tive
rem conhecimento de crime de sonegação 
fiscal remeterão 00 ---, sob peno 
de responsabilidade, os elementos com
probatórios da infração, paro instrução 
do procedimento criminal - aft. 458. 

MINISTRO DA FAZENDA 

o impôsto descontado e retido mensal
mente pelas fontes pagadoras, o juízo 
do ---, poderá ser recolhido dentro 
do trimeitre seguinte 00 mês o que cor
responder (trabalho assalariado) - aft. 
118, § 4.°. 

o impôsto descontado e retido na data 
em que houver sido efetuado a crédito 
ou pagamento ao respectivo beneficiário, 
poderá, o juízo do ---, ser reco
lhido dentro do trimestre seguinte ao 
mês a que c.orresponder - aft. 122, 
§ 1.°. 

A arrecadação de rendas federais poderá 
ser atribuída a estabelecimentos bancá
rios oficiais e privados ou ao D. C. T . , 
mediante ato do --- - art. 422. 

MiSSõES DIPLOMÁTICAS - CHEFES DE 

- Para os --- no estrangeiro, será ad_ 
mitido o abatimento de 30 % do total 
das respectivas remunerações, o título 
de representação - art. 151, § 1.°, d. 

MISSõES MILITARES - CHEFES DE 

- Para Os --- no estrangeiro, seró 
admitido o abatimento de 30 % do to
tal das respectivas remunerações, a tí
tulo de representação - art. 151, § 
1.°, d. 

MOBILIÁRIO 

- Não serã.o incluídas na declaração de 
bens os peças do ---, que não cons
tituí rem obras de arte ou suntuórias -
art. 100, § 3.°. 

MODELOS APROVADOS PELO D. I . R 

Para declaração, pelos empregados, dos 
encargos de família, poro fins de des
conto do impôsta no fonte - art. 115. 
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- Das declarações de rendimentos e de 
bens, bem como da ficha estatístico 
art. 326. 

MOEDA CORRENTE 

(V. Moeda Nacional> 

MOEDA ESTRANCEIRA 

Os rendimentos em --- e o respec
tivo impôsto deverão ser convertidos em 
moeda nacional à taxa de câmbio vi
gorante . na data do seu pagamento, cré
dito, remessa, recebimento ou emprêgo, 
ou à taxa de câmbio em que forem efe
tivamente realizadas as operações -
- art. 98, § 2.°. 

- Perdas de câmbi'o dedutíveis como despe
sas operacionais, no caso de compro e 
venda de --- ou de volôres expres
sos em ---, desde que efetuada de 
acôrdo c6m a legislação sôbre câmbio -
art. 172. a. 

(V., também, Carteira de Câmbio) 

MOEDA NACIONAL 

Conversão em --- dos rendimentos 
do trabalho recebidos em dólares nor
te-americanos e do impôsto de renda 
descontado na fonte, etc. - art. 152, 
§§ 2.0 e 3.°. 

Dedução, cemo despesa operacional, da 
perda decorrente de correção ou atuali
zação de obrigações contraídas em 
___ , quando indexadas - art. 172 
e parágrafo único. 

_ O lucro real deve ser comprcvado por 
meio de escrituração em --- art. 
224. 

_ Depósitos em --- dados em garan
ti0 de instância. Ficarão sujeitos a per
manente correção monetário - art. 
414. 

Conversão em --- dos rendimentos 
pagos, creditados etc., em moeda es
trangeira - art. 498, § 1.°. 

MORA 
(V.: Jurol d, Mora; Multa d, More) 



MOSTRUÁRIOS 

A rendo líquido mensal do trabalho 
assalariado (fonte) seró determinada pela 
diferença entre o rendimento bruto e, 
além de outras, o dedução dos gastos 
pessoais com o transporte e aluguel de 
locais destinados a ---, efetuados 
por caixeiros-viajantes - art. 108, d. 

MOTORISTA 

Deduções permitidos nos casos de presta
çõo de serviços de transporte de carga 
ou de passageiros, em veículo de sua 
propriedade - art. 66. 

- Impôsto descontado no fente no caso 
de transporte de carga em veículo de 
propriedade do ---. Prestação de 
serviço à pessoa jurídica - art. 121, 
§ 1.0 • 

MÓVEIS E BENFEITORIAS 
COMPRA 

PREÇO DE 

- Caso em que integrará o aluguel ou 
royalty - art. 39, § 1.0 • 

MOVIMENTO BRUTO 

(V. Receita Bruta) 

MOVIMENTO DE FUNDOS 

Quando as importôncios arrecadadas pe
las repartições pagadoras devem ser es
crituradas por --- com as Delega
cias Regionais ou Seccionais do Impôs
de Renda - art. 436, § 2.°. 

MUDANÇA DE COMPET!NCIA DA AUTO
RIDADE 

Antes de feita a arrecadação do impôs
to, quando houver ---, a que ini
ciou o processo enviará os documentos 
à nova autoridade competente para o 
lançamento e cobrança - art. 492. 

MUDANÇA DE RESID!NCIA OU SEDE 

- Multa pela falta de comunicação de 
--- - art. 452. 

- Autoridade que deverá impor a multa 
por falta de comunicação de 
- Clrt. 452, parágrafo único. 

Prazo para o cOmunicaçâo do - -
art. 488. 

Do obrigatoriedade de comunicação às 
repartições competentes do --- -
art. 488 e § 1.0. 

MULHER ABANDONADA PELO MARIDO 

Filha ---o Encargo de família -
art. 82. 

A ---, desde que com recursos, fica 
sujeito 00 desconto do impôsto na fon
te incidente sôbre os rendimentos do 
trabalho assalariado, como se fôsse sol
teira ou viúva, considerado o número de 
fi lhos e outros dependentes que susten
tar- art. 11;3, § 3.°. 

MULHER CASADA 

Declaração de rendimentos apresentada 
em conjunto com o marido - art. 3.0 • 

Declaração em separado quanto aos re!1-
dimentos próprios - regime de separa
ção de bens - art. 3.°, § 1.°. Caso 
de rendimentos do trabalho e de bens 
gravados - regime de comunhão de 
bens - art. 3.0 , § 2.°. Abatimento de 
seus próprios dependentes - art. 3.0

, 

§ 3.0 • 

- Caso de dissolução de sociedade con
jugai por morte de um dos cônjuges. 
Apresentação de declaração - art. .40 • 

Despesas de hospitalização - espôsa 
art. 83, b. 

- Despesas com instrução - espôsa 
art. 91 e parágrafa único. 

Situação da --- no cólculo do im
pôsto na fonte sôbre rendimentos dI) 
trabalho assalariado - art. 113, § 2.0 • 

Desconto do impôsto na fonte - caso da 
mulher cujo casamento houver sido anu
lado, da desquitada e da que houver 
sido abandonada, sem reoCursos, pela ma
rido - art. 113, § 3.0 • 

MULTA - CASOS DIVERSOS 

Tributação na fonte de --- au van
tagens recebidas por pessoas fí sicas, nas 
casos de rescisão dos contratos que nãa 
os do trabalho - art. 125, c. 
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o impâsto de fonte incidente s6bre 
--- nos casos de rescisão de con
trato, deverá ser recolhido dentro do mês 
seguinte àquele em que houver sido efe
tuado o crédito ou pagamento 
art. 127. 

Por infrações fiscais pagas pelas em
prêsas . Não serão dedutí veis art . 
164, § 4.°. 

Nos casos de cobrança de impâsto e 
--- decorrentes de ação fiscal, po
derá ser exigido o recolhimento do dé
bito por meio de guias próprios 
art. 417. 

Cessa em cinco anos o poder de aplicar 
e o de cobrar as --- cominadas nes
te regulamento, ressalvada a interrupção 
do prescrição - art. 425. 

- A participação das --- aplicados 
em virtude de infrações dêste Regula
mento obedecerá o regulamentação pró
prio - art. 513. 

MULTA COMPLEMENTAR 

Coso de falta de garantia de instância, 
se o decisão definitiva fôr contrária ao 
contribuinte. Acréscimo de --- -
art. 473, § 1.°. 

A garanti0 de instância, na esfera admi
nistrativo, mediante depósito em títulos 
de dívida pública, etc., eximirá o con
tribuinte, se a decisão final lhe fôr con
trória, apenas do acréscimo do ---, 
ficando os débitos sujeitos à correção 
monetória - art. 473, § 2.°. 

MULTA DE MORA 

Quando o contribuinte, sujeito o descon
to do impôsto na fonte, como assalaria
do, não se tiver subordinado àquela in
cidência, pagará, pela declaração exigi
do pela repartição, se a apresentar no 
prazo de 20 dias, o tributo devido livre 
de --- - art. 317 e parágrafo 
único. 

Seró cobrada apenas a ---,- sôbre 
a totalidade ou diferença de impôsto, 
resultante de retificação de declaração 
feita OOm assistência técnico requerido 
à repartição lançadora - art. 333, 

§ 1.°. 
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o valor dos --- não é passível de 
correção monetária - art. 428. § 10. 

Prevista como percentagem do débito 
flscol será calculado sôbre o respectiv:> 
montante corrigido monetàriamente nos 
têrmos do art. 428 - art. 440, § 1.°. 

As --- acrescidos aos débitos por 
falta de recolhimento dentro dos prazos 
legais não poderão ultrapassar, no sua 
totalidade, de 30% do importância ini
ciai da dívida - art. 440, § 2.°. 

Nos casos de pagamento ou recolhimen
to foro do prazo - art. 443. 

Cômputo mensal da --- - art. 
443, parágrafo único. 

Nos casos de infraçãQ às disposições re
ferentes a declarações de rendimentos 
- art. 444, a, b, d. Cômputo mensal 
- art. 444, § 2.°. 

(V., também: Juros de Mora; Multa -
Casos Diversas) 

MULTA - PENALIDADE 

Dos casOS ele pagamento ou recolhimento 
faro dos prazos 

Com atraso não excedente de 180 dias 
- art. 442. 

Com atraso superior o 180 dias - art. 
442, § 1.°. 

Com atraso não superior o 30 dias -
art. 442, § 2.°. 

De moro - pela liquidação do débito 
foro do prazo - art. 443. 

De moro - cômputo mensal - art. 
443, parágrafo único. 

DOI crime. de sonegoção fiscal 

Aplicadas nos --- - art. 455, §§ 
1.°04.°. 

Serão computadas e recolhidas, integral
mente, como receito pública - art. 
455, § 5.°. 

Da infra,ção às disposições referente. à 
declaração de rendimentos 

De mora. Apresentação espontânea de 
declaração, fora do prazo - art. 444, 
o • § 2.°. 



De moro. Indicação espontâneo de ren
dimento omitido ~ art. 444, b e § 2.°. 

Pelo reuniáo de duas ou mais declara
ções - art. 444, c. 

De moro. Espólio - art. 444, d e § 2.°. 

Aplicável às pessoas jurídicos. I ndica
ção no fórmula do declaração, com inob
servância dos disposições legais, de re
ceito bruto ou de lucro tributável -
art. 444, e. 

Aplicável às pessoas jurídicos impedidos 
de optar pelo tributação com base no 
lucro presumido e Que deixem de ins
truir convenientemente suas declarações 
- art. 444, f. Se o rendimento fôr 
superior o 50 % do receito bruto, com
provadamente, o multo será cobrado em 
dôbro - art. 444, § 1.°. 

Aplicável às pessoas jurídicos que não 
instruírem convenientemente os declara
ções - art. 444, g. 

Aplicável às pessoas jurídicos no coso 
de falto de transcrição do balanço no 
Diário, etc. - art. 444, h. 

Aplicável às pessoas jurídicos que apre
sentem balanço abrangendo período in
ferior o 12 meses, nos cosas de mudança 
do exercício social, quando outro tenho 
sido feito dentro do mesmo triênio -
art. 444, i. 

De moro. Cômputo mensal - art. 444, 
§ 2.°. 

As --- que serão cobrados com o 
impôsto - art. 444, § 3.°. 

Dos casos de lançamento "ex officio" 

Aplicável 00 contribuinte, pessoa físico 
ou jurídico, obrigado o declaração e que 
demonstrar, em resposta à intimação 
poro esclarecimentos não ter auferido 
rendimentos tributáveis - art. 445, a. 

Pessoa físico. Inexatidão de declaração 
por deduções. e abatimentos indevidos 
ou não comprovados - art. 445, b. 

Por falto de declaração ou declaraçáo 
inexato - art. 445. c. 

Em coso de evidente intuito de fraude 
art. 445, d. 

Falto de atendimento do intimação do 
art. 408 ou não indicação, no resposta, 
de todos os rendimentos. Cobrança do 
--- de 50 % em dôbro - art. 
445, § 1.°. 

Redução do --- - art. 445, § 2.°. 

As multas previstos no art. 160, exceto 
o referido no alínea "o", serão cobrados 
com o impôsto - art. 445, § 3.°. 

Das infrações às disposições "ferentes à 
arrecadação nas fontes 

Não comprovação do valor do custo do 
imóvel, etc., nos prazos fixados - art. 
446, a. 

Revisão de guio de recolhimento. Im
pôsto pago foro do prazo - art. 
446, b. 

Aplicável aos tabeliães de notas - art. 
446, c. 

Falto ou inexatidão do guio - ação fis
cal - art. 446, d. Se não fôr aten
dido o intimação, etc. - art. 446, 
§ 1.°. 

Em coso de evidente intuito de fraude 
- art. 446, e. 

Aplicável à fonte Que deixar de descon
tar o impôsto sôbre rendimentos do tra
balho assalariado - art. 446, f. 

Falto imputável o funcionário - art. 
446, § 2.°. 

De moro. Recolhimento espontâneo foro 
do prazo, pelos fontes ou pelos procuro
dores - art. 446, § 3.°. 

Redução do --- se o contribuinte 
não apresentar reclamação ou recurso e 
efetuar o pagamento - art. 446, § 4.°. 

Inexatidão dos guias de lucro imobiliá
rio - art. 446, § 5.°. 

Aplicável às sociedades, associações, 
sindicatos e fundações Que não recolhe
rem os tributos retidos - art. 447. 

Não recolhimento dos impostos, adicio
nais e empréstimos descc(ntados pelos 
fontes pagadoras. Crime de apropriação 
indébito - art. 461 e parÓg,rafos. 
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Do infração às normas relativos o infor
mações d'os fontes 

Informacões sôbre rendimentos pagos ou 
creditad~s . Não apresentados pelos 
fontes - art. 448, o. 

Informação doloso quanto o juros, co
missões, etc. - art. 448. b. 

- Aplicável 00 estabelecimento bancário 
que se eximir de farnec4lr cópia dos 
contos correntes de seus depositantes -
art. 448, c. Penas disciplinares - art. 
448, § 1.°. 
Inexatidão dos informações. Dôbra ou 
triplo do --- - art. 448, § 2.°. 

Aplicável às sociedades, associações, sin
dicatos e fundações de caráter benefi
cente que não prestarem as informa
ções sôbre rendimentos pagos ou credi
tados, etc. - art. 449. 

Do infração os narmos relativos o flscali
%ação e aos livros fiscais 

Não observância dos normas poro re
gistro, autenticação e escrituração das 
livros. Pessoas físicas ou jurídicos, etc., 
que. obrigados o auxiliar o fiscalização, 
deixarem de fazê-lo - art. 450, a. 

Aplicável aos que se recusarem o exibir 
os livros e documentos de contaoilidade 
- art. 450, b. 

_ Falsidade do balanço, ou do escrito. 
Triplo do impôsto sonegado - art. 
450, c. 
Pessoas jurídicas que não possuírem as 
livros exigidos no art. 225 - art. 
450, d. 
Livro Diária com escrituração em atraso 
art. 450, e. 

- Aplicável 00 chefe da repartição que 
não prestar informações ao Juiz do in
ventário - art. 450, f. 

Aplicável às pesscas jurídicas, com fo
culdade de opção, que não possuí rem 
livro Caixa ou quando êste não tenna 
sido autenticado por repartição do Im
pôsto de Rendo - art. 450, g. 

Aplicável 00 profissional considerado 
inidôneo - art. 450. h. 

Livro de Registro de Compras com es
crituração em atraso - art. 450, i. 

Aplicável às SOciedades e fundaçães be
neficentes que não mantiverem escritu-
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ração de suas receitas e despesas em li
vros revestidos de formalidades que as
segurem sua exatidão - art. 450, j. 

Aplicável aos chefes de repartições que 
pagarem vencimentos, depOis de 30 de 
abril, sem exigir o exibição do recibo de 
entrego de declaração - art. 451. 

Dos casOs especiais de infração 

Juros de moro --- serão acrescidos 
00 valor do diferença do impôsto co
brado às taxas normais, se o filial, su
cursal, agência ou representação de pes
soa jurídica domiciliado no exterior não 

'aplicar, efetivamente, os lucros destaca
dos paro ampliação do porque industrial 
- art. 296. 

Falto de comunicação de mudança de 
enderêço - art. 452 e parágrafo único. 

Falto de aquisição de Obrigações do T e
sauro Nacional com os recursOs do Fun
do de Indenizações Trabalhistas - art. 
453. 

Aplicável às pessoas jurídicas que distri
buí rem ou pagarem lucros, bO'llficaçõ€s 
o seus acionistas, sócios, cotistas ou di
retores, enquanto estiverem em débito 
art. 454, a. 

Aplicável aos diretores e aos demai~ 
membros do administração superior que 
receberem importâncias indevidos 
art. 454, b. 

Das normas gerais sôbre penalidades 

Par quem serão aplicadas as --- e 
penas disciplinares aos contraventores, 
sem prejuízo dos sanções dos leis crimi
nais violadas - art. 440. 

Percentuais e juros de moro serão cal
culados sôbre o montante do débito fis
cal corrigido monetàriamente - art. 
440, § 1.0. 

Prazo para os infratores se defenderem 
perante o autoridade de primeiro ins
tância - art. 440, § 3.°. 

MUTILADOS DE CiUERRA EX-INTECiRAN
TES DA FEB 

Pensões ou proventos de --- cons
tituem rendimentos excluídos da tributa
çõo - art. 47, k. 



N 

NÃO IDENTIFICAÇÃO 

Impôsto na fonte a que estão sujeitos os 
juros e prêmios de títulos ao portador do 
dívida pública, no caso de --- do 
benefici6rio. Exceção para os que goza
rem de imunidade fiscal expressa em 
lei federal ..:.- art. 301, 1.0. 

Taxa de impôsto na fOl'lte o que fica su
jeito o des6gio, até o exercício de 1966, 
concedido na venda ou colocação, no 
mercado, por pessoa jurídica, de títulos 
de crédito, quando o benefici6rio optar 
pela --- - art. 305, § 2.°. 

Até o exercício de 1966, não est6 sujeito 
ao impôsto na fonte o des6gio de letras 
imobili6rias (Lei n.o 4 380/64), Q'uando 
adquiridos voluntàriamente, mesmo no 
caso de --- do benefici6rio - art. 
305, § 3.°. Idêntica situação em rela
ção 00 exercício de 1967 - art. 306, 
§ 2.°. 

NAUFRÁGIO 

(V. Perdas Extraordinárias) 

NAVECAÇÁO MARiTIMA E AUEA 

N. Emprêsas de Navegação Marítima 
e A'rea} 

NEGOCIANTES EM FIRMA INDIVIDUAL 

Serão classificadas na cédula C as re
munerações relativas à prestação de ser_ 
viços pelos ---, representadas par 
importância mensal fixa, etc. - art. 
47, § 1.0, d. 

NEOPLASIA MALlCNA 

Os proventos de aposentadoria ou refor
ma, quando motivada por --- não 
entrarão no cômputo do rendimento bru
to - art. 36, i. 

NORDESTE 

(V. SUDENE) 

NOTÁRIO PÚBLICO 

(V. Serventuário da Justiça) 

NOTAS PROMISSÓRIAS 

Não entrar6 no cômputo do rendimento 
bruto a variaçc50 correspondente ao rea
justamento monet6rio do valor nominal 
das --- sacadas, de que trata o art. 
500, "e'" - art. 36, r. 

No caso de rendimentos de residentes ou 
domiciliados no estrangeira, não ast6 su-
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jeito 00 desconto do impôsto no fonte o 
variação correspondente 00 reajustamen_ 
to monetário do valor nominal dos 
--- socados, de que troto o art. 
500, "e" - art. 293, 9. 

O reajustamento monetário do valor no
minol dos --- socados, emitidos ou 
aceitos nos têrmos do art. 27 do Lei 
... 728/65, não constitui rendimento tri
butável poro efeito do impôsto de rendo 
- art. 500, e. 

NOTIFICAÇÃO 

- A repartiçõo competente poro receber 
o declaração dos pessoas jurídicos dará 
o respectivo recibo juntamente com a 
notificação dos cotos poro recolhimento 
do impôsto - art. 323, § 1.°. 

Vencidos os prazos marcados poro o en
trega, o declaração só será recebido se 
ainda não houver sido entregue o --
do início do procedimento ex officio -
art. 331. 

A --- do lançamento do impôsto ou 
do .início do procedimento ex offi,:io 
vedo 00 contribuinte requerer retificaçõo 
de Sua declaraçõo de rendimentos, res
salvado o disposto no ort. 32-1-
- art. 332. 

Após o revisão do declaração, far-se-á 
o lançamento do impôs to, notificando o 
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contribuinte do débito apurado 
art. 336. 

Onde deve ser feita a --- do lan
çamento do impôsto - art. 340. 

A --- do lançamento far-se-ó no 
ato do entrega da declaração, ou por re
gistrado postal, com recibo de volto 
(A. R.), ou pOr serviço de entrego do 
repartição, ou pOr editol - art. 341. 

A --- será feito por edito I quando 
fôr desconhecido ou incerto o enderêço 
do contribuinte, quando êste se encon
trar ausente no estrangeiro ou, ainda, 
quando fôr impraticável pOr outro meio 
legal - art. 3"11, § 1.0. 

A --- do lançamento, quando feito 
por edital, não mencionará a importân
cia do débito - art. 341, § 2.°. 

A cobrança amigável seró feito medi_ 
ante --- por corto registrado com 
aviso de recepção (A. R.) ou por edital 
- art. 434, § 1.°, ou no prápria - __ 
de lançamento - art. 434, § 2.°. 

Feito aos contribuintes, relativamente às 
decisões proferidos nos reclamações, nos 
recursos e nos pedidos de reconsidera
ção - art. 476 e parágrafo único. 

Quando serão considerados feitos os 
de que troto o Regulamento do 

Impôsto de Rendo - art. 496, a, b e c. 



o 
OBRAS DE ARTE 

- Incluem-se no declaração de bens os 
peças de mobiliário Que constitui rem 
--- ou suntuárias - art. 100, § 3.°. 

(V., também, Antiguidades) 

OBRIGAÇÕES DO EMPUSTIMO DE EMER. 
G~NCIA 

(V. Empréstimo Pública de Emergência 
"'- Lei 4069/62) 

OBRIGAÇÕES FISCAIS 

Os agentes fiscais do imoôsto de rendo 
procederão 00 exame dos livros e do
cumentos de contabilidade dos oontri
buintes etc., e verificarão o cumpri
mento dos --- - art. 354. 

OBRICAÇÕES EM MOEDA NACIONAL IN
DEXADAS 

(V. Indexadas - Obrigações em Moeda 
Nacionol) 

OBRIGAÇÕES NOMINATIVAS 

Não entro no cômputo do rendimento 
bruto o correção monetário dos __ _ 
endossáveis, emitidos nos têrmos do art. 
26 do Lei 4 728/65 - art. 36. ri 
art. 500, d. 

Serão classificados no cédula B os ju
res fixos ou variáveis, anuidades e quais
quer bonificações dos --- ou nomi
nativos endossáveis, emitidos por pessocs 
jurídicos de direito privado, nacionais 
ou estrangeiros, ou par pessoas juridicos 
estrangeiros de direito pública - art. 
41, a. 

A partir do exercício de 1968, o desá
gio /concedido no vendo, revendo ou 
colocação no mercado, por pessca jurí
dico o pessoa físico, de --- ou no
minativos endossáveis, será também 
classificado no cédula B - art. 42. e. 

Não estão sujeitos o impôsto no fonte 
os rendimentos de domiciliados no ex
terior correspondentes aos reajustamen
tos monetárics dos --- endossáveis, 
emitidos nos têrmos do art. 26 do Lei 
4 728/65 - arts. 193. 9i 500, d. 

OBRICAÇÕES NOMINATIVAS ENDOSSÁVEIS 

(V. Obrigações Nominotivas) 

OBRIGAÇÕES AO PORTADOR 

Não entro no cômputo do rendimento 
bruto O correção monetário dos ---, 
emitidos nos têrmos do art. 26 da Lei 
n.o 472'8/65 - arts. 36. r; 500, d. 

Classificam-se nac:édulo Bosíur6s flxós 
Ou varióveis, anuidades ou bonifiC:âçõés 



de --- identificado, emitidos ,)or 
pessoas jurídicas de direito privado, na
cionais ou estrangeiros e por pessoas 
jurídicas de direito público, estrangeiras 
- art. 41, b. 

Permitida, no cédula B, a dedução da 
importôncia correspondente o correçã;:l 
mcnetário do capital aplicado em 
---, quando o prazo dêsses títulos 
fôr superior a 12 meses - art. 63, b 
e porágrafo único. 

A partir do exercício de 1968, o desá
gio concedido no venda, revendo ou co
locação no mercado, por pessoa jurídica 
o pessoa físico, de ---, será tam
bém classificado na cédula B - art. 
42. e. 

Nos exercícios de 1966 e 1967, o pri
meiro deságio obtido, a partir de 
16/7/1965, no venda ou colocação no 
mercado de --- identificado, será 
incluído no cédula B, paro que posso o 
beneficiário gozar do favor do dedução 
da correção monetário do título - art. 
42, § 1.0. 

A partir de 1968, os lucros obtidos pelas 
pessoas jurídicos no aquisição e revenda 
de --- integrarão o lucro real, sem 
compensação do impâsto pago na fonte 
- art. 214, § 1.°. 

- Será abatida do lucro real o correção 
monetário do capital aplicado em 
---, quando o prazo entre a aqui
siçóo e o vencimento do título fôr suo 
perior a 12 meses. Como será feita a 
correção monetária neste caso - art. 
214, § 2.°, a e b. 

Quando se considera percebido, pela 
pessCa jUrÍdica, o rendimento das --
com prazo superior a 1 2 meses - art. 
214, § 3.°. 

Não estão sujeitos o impôsto na fonte 
os rendimentos de domiciliados no ex
terior correspondentes aos reajustamen
tos monetários dos --- ou nomina
tivos endossáveis, emitidos nos têrmos 
do artigo 26 da Lei n.o 4728/6'5 .
arts. 293, g; 500, d. 

Estão sujeitos 00 desconto do impâsto 
no fonte, os rendimentos de ---, 
provenientes de empréstimos contraídos 
dentro ou fora do poís por sociedades 
que operem no território nacioriol -
art. 301, 2.°, 'do 
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Está sujeito 00 desconto do impâst>:> no 
fonte o deságio em relação 00 vaiO!" 
nominal de emissão ou de aquisiçõo, 
concedido no vendo {lU colocação no 
mercado, por pessoa jurídica, de --
- art. 30S. 

A portir do exercício de 1967, o desá
gio concedido na vendo ou c{llocoção no 
mercado, por pessoa jurídica o pessoo 
física, de --- está sujeito 00 des
conto do impâsto na fonte - taxo -
art. 306. 

No circulação dos --- o impôsto nõo 
incidirá na fonte nos deságios concedi
dos entre pessoas jurídicas - art. 306, 
§ 1.°, a. 

Obrigações, em relação ao desógio,da 
primeira pessoa jurídico que vender ou 
revender --- a pessoa físico, o par_ 
tir do exercício de 1967 - art. 306, 
§ 1.°, o, I o IV. 

Quando haverá novo incidência de im
pásto no fonte, nos desógios concedidos 
nas --- que circularem entre pes
soas jurídicas e físicos, o partir do exer
cício de 1967 e como será calculado 
-' art. 306, § 1.0, b. 

Anotação do retenção do impâsto Que 
deverá ser feito nas ---, que> forem 
vendido! ou revendidos par' pessoa ju
rí dica a pessoa fí sica - cnt. 306, 
§ 1.0, b. 

A Quem compete o retenção do impôsto 
o que está sujeito o deságio em rela
ção 00 valor nominal de emissão, ou ao 
valor de aquisição, concedido no vendo 
ou colocação no mercado, Dor pessoa 
jurídico, de --- - art. 30', § 2.°. 

(V., também, Debêntures) 

OBRICAÇÕES DO REAPARELHAMENTO 
ECONOMICO 

Pessoas físicas, e jurídicas Que tiverem 
direito às --- (Lei 1474/51) pode
rão optar no prazo de 3 anos, contado 
de 30/11/1964, entre o recebimento 
dos referidos títulos e o recebimento de 
20% do respectivo valor nominal em 
títulos do Tesouro Nacional, com c1óu
sula de correçóo monetória - art. 511. 



OBRICAÇ6ES DO TESOURO NACIONAL 
- REAJUSTÂVEIS 

Diferenças, em moeda corrente, resul
tantes do atualizaçõo do valor nominal 
unitória dos --- de que trato o art. 
LO, § 7.°, da lei n.o 4.357, de 
16.7.64 - nõo entrorão no cômputo 
do rendimento bruto - art. 36. p. 

No exercício de 1966 nõo se incluirão 
no cédula C os importâncias correspon
dentes à redução de remuneração, pelo 
não susbcrição de --- - art. 48. 

Seró permitido às pessoas físicos abater 
do rendo bruto 30 % dos quantias apli
cadas no subscrição voluntória de --
e de títulos do dívida pública dos Es
tados e Municípios - art. 92, o. 

O pagamento do impâsto de 5 % sôbre 
o correçõo monet6ria do custo do imó
vel vendido ou alienado por pessoa fí
sico p:deró, se preferir o contribuinte, 
ser substituído pelo aquisição de --
de valor igual 00 dôbro do impôsto -
art. 130, § 2,°. 

O pagamento do impâsto relativo à 
correção monetório de imóvel (art. 142) 
seró dispensado, quando o pessoa físico 
vendedora optar pelo aqUlslçao de 
---, em valor nominal atualizado, 
correspondente 00 dôbro do impâsto 
art. 144. 

As --- adquiridos nos têrmos do 
art. 144, solvo nos casos de partilho 
em inventório ou arrolamento judicial, 
serão intransferíveis durante o prazo de 
cinco anos, etc. - art. 145. 

Prazo poro o pessoa físico, vendedora, 
promitente vendedora ou cedente, optar 
pelo compro dos --- ou pelo paga
mento do impâsto de acôrdo com os 
arts. 143 e 144 - art. 147 e pará-
grafo único. ' 

Os recursos do FU!1do de Indenizações 
Trabalhistas s e r o o obrigatoriamente 
aplicados no aquisição, no Tesouro Na
cional ou no Bôlsa de Valôres, de 
--- - .rt. 168, § 4,°. 

Correção monetório dos --- em que 
fôr aplicado o Fundo de Indenizações 
Trabalhistas acrescerão 00 valor do 
Fundo - art. 168, § 5,°. 

Serão desprezados os frações inferiores 
00 valor nominal, unitório, atualizado, 
dos --- no constituiçõo do coto 
mensal do Fundo de Indenizações Tra
balhistas - art. 168, § 6,°. 

Diferenças, em moeda corrente, resul
tantes do atualização do valor dos 

serõo excluídos do lucro real; 
poro os efeitos de tributação - art. 
245.9· 

Correção monetória do ativo imobilizada 
- aquisição e subscrição de --
arts. 273 e §§ 1.0 e 2.°; 275; 278 e 
parágrafo único. 

As diferenças em moedo corrente resul
tantes do atualização do valor nominal 
unitório dos --- nõo estão sujeitos 
00 desconto, no fonte, do impâsto -
art. 293, f. 

As diferenças em moeda corrente resul
tantes de atualização do valor nominal 
unitório dos --- nõo estão sujeitos 
00 desconto do impâsto na fonte - art. 
301. § 1,°. 

As --- terão poder liberatória, pelo 
seu valor atualizado, paro o pagamento 
de débito fiscal, após decorridos 30 dias 
do seu prazo de resgate - art. 413. a. 

A pessoa jurídica que não adquirir 
---, com os recursos do Fundo de 
Indenizações Trabalhistas, ficaró sujeita 
à multo de 10% por semestre ou fra
çõo, de atraso, além dos juros de mero, 
tudo calculado sôbre o importóncia do 
dívida, corrigido - art. 453. 

As --- poderão ser recebidos pelo 
seu valor atualizado, quanElo deposita
dos poro o garanti0 de instância o que 
se refere o art. 465 - art. 466. § 2,0, 

Quando o garanti0 de instância fôr fei
to através de --- os débitos fiscais 
em litigio não sofrerão o correção mo
netória de que trata0 art. 428 
art. 473, § 3.°. 

Excluem-se do correçõo monetória os 
débitos fiscais garantidos por depósito 
em --- - art. 473, § 3.°. 

OBSOLE5C!NCIA 

Quando decorrerem de condições excep
cionais de ---, de· cosos fortuitos 
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Ou de fôrça maior, etc", poderão ser 
deduzidas como despesas operacionais 
os perdas extraordinários de bens objeto 
de inversõo - art. 183. 

A depreciação será deduzido pelo con
tribuinte que suporte o encargo econô
mico do desgoste ou --- etc. -
art. 186, § 8.°. 

Podem ser depreciodcs os bens físicos 
sujeitos o desgoste pelo uso ou por cau
sas naturais, ou --- normal, inclu
sive edifícios e construções - art. 186, 
§ 10. 

ólEOS VEGETAIS 

(V. Favores Fiscais) 

OMISSÃO DE RENDIMENTOS 

ev. Rendimentos} 

OPÇÃO 

No coso de o contrato de locaçõo asse
gurar --- de compro 00 locatário, 
prevendo o compensaçõo de alugué;s 
com o preço de aquisiçõo do bem, não 
serão classificados como aluguéis os pa
gamentos que constituírem prestaçõo do 
preço de aquisição - art. 39, § 4.°. 

Serão classificados na cédula H, os lu
cros na venda, em cada ano, de até 
3 propriedades imobiliárias residenciais, 
no coso de --- do vendedor pelo 
nóo pagamento do impôsto de lucro imo
biliária - art. 55, f. 

~ facultado o --- pelo tributação 
baseado no resultado real 00 contribuin
te que perceber rendimentos do explo
ração agrícola ou pastoril, etc. - art. 
74 C! § 2.°. 

Pela pessao física véndedora, promiten
te vendedora ou cedente, pela compro 
de Obrigações do Tesouro Nacional ou 
pelo pagamento do impôsto, sôbre a dife
rença entre o valor global de aquisição 
do imóvel e o seu valor, corrigido mo
netàriamente - art. 147 e parágrafo 
único. 

'Poderão optar' 'pela tributação baseoda 
no lucro presumido - art. 194. 

Não poderão optar pela trbutação bá
seoda no lucro presumido - art. 194, 
§ 1.°. 

A --- pela tributação com base no 
lucro presumido é irrevogável em cada 
exercício. Será feita na prápria decla
ração de rendimentos, devidamente subs_ 
crito - art. 194, § 2.°. 

Quando o pessoa jurídico que explorar 
exclusivamente atividade agrícola ou 
pastoril, poderá optar pelo tributação 
baseada no lucro presumido - art. 
194 e § 3.°. 

Se a pessoa jurídica não puder optar 
pelo tributação baseada no lucro presu
mido - no coso de início de negócio 
- caberá o arbitramento do lucro -
8rt. 217, § 3. o . 

A pessoa jurídica perderá o direito à 
--- pelo tributação baseada na lu
cro presumida, no hipótese de Ionça
menta ex offido por falta de declar~ão, 
se nõo apresentar os esclarecimentos 
dentro do prazo - art. 409, § 3.°. 

OPERAÇOES MERCANTIS 

- Constitui crime de sonegação fiscal a 
alteração de faturas e Outros documentos 
relativos o --- com o propôsito de 
fraudar o Fazendo Pública - art. 
455, 111. 

OPERAÇOES RURAIS 

Não entra no cômputo do rendimento 
bruto o correcão monetária das dívidos 
de ---, ~eferidas no art. 109 do 
Lei n.o 4504/64 - arts. 36. r; 500, 
parágrafo único. 

ORDENADOS 

Percentagens e --- pagos o mem
bros das diretorias das socied,ades por 
ações, que não residam no paIs - se
rão adicionados ao lucro real, paro tri
butaçõo em cada exerd cio - art . 
243, c. 

(V., também:Comissõos; Trabalho 
Assalariado) . 



ORCANIZAÇÕES SINDICAIS, CAIXAS 
E ASSOCIAÇÕES 

Que interfiram no pagamento dos traba
lhadores avulsos - sõo responsáveis pe
los descontos do impôsto, etc. - art. 
119. 

ÓRCÃOS AUXILIARES DA ADMINISTRA. 
ÇÃO DO IMPOSTO 

São obrigados a auxiliar a fiscalização 
e a prestar as informações que lhes fo-

rem solicitadas, etc. - art •. 366 • 395. 

ORIENTAÇÃO T~CNICA 

- Despesas realizadas por concessionários 
de pesquisas ou lavra de minérios, sob 
a --- de engenheiro de minas, para 
a prospecçõo e cubogem de jazidos ou 
depósitos. São dedutíveis como opera. 
cionais - art. 173, § 1.°. 

(V.: Assistência Técnica; Esclarecimentos) 
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PACAMENTO 

Falto de do impôsto pelo inven
tariante do espólio. Responsabilidade 
solidário do meeiro, herdeiro e legotárics 
pelo débito - art. 10. 

No coso de --- o prazo no vendo de 
habitações não entram no cômputo do 
rendimento bruto as diferenças em moe
da resultantes da correção monetária 
art. 36, s. 

A titular, sácio ou dirigente de emprê
sa, ou a parente dos mesmos. Casos de 
impugnação art. 178, parágrafo 
único. 

As remessas paro o exterior dependem 
do registro da emprêsa no Banco Cen
trai da República do Brasil e de prova 
da --- do impôsto que fôr devido 
- art. 300, § 3.°. 

Quando o --- do impôsto devido em 
face da declaracão deverá ser feito de 
uma 56 vez - ãrt. 343, § 1.°. 

Do impôsto, em cotas, pelas pessoas fí-
5icas ou jurídicas - art. 343, § 2.°. 

Da 1.0 cota ou totalidade do impôsto, 
dentro do mês em que se verificar a en
trego da declaração, no caso do pará
grafo único do art. 320 - ort. 343, 
§ 3.°. 

Em 1 O e 9 cotos mensÇlis, observando
se o estabelecimento nos §§ 1.0 e 2.° 
do art. 343, quando a pessoa jurídica 
apresentar declaração de rendimentos 
nos meses de janeiro e fevereiro, de acôr
do com o art. 321 e seu parágrafo 
art. 343, § 4.°. 

Prazo para o 
tervolos para o 
ort. 344. 

da 1. 0 cota e in
dos demais 

o contribuinte, lançado, poderá efetuar 
o --- antecipado de uma ou mais 
cotas ou da totalidade do impôsto -
art. 344, parágrafo único. 

o --- do impôsto suplementar seró 
feito de uma sá vez - ort. 346. 

Será, também, feito na sua totalidade 
o --- do impôsto, quando decorren
te de lançamento ex officio - art. 
346, § 1.0. 

Do impôsto de uma só vez, em sua to
talidade, sempre que o prazo previsto 
nos arts. 314, 318, 320, 321 e 323 
fôr excedido de 10 dias - art. 346, 
§ 2.°. 

Vencida uma prestação e não pago até 
o vencimento da seguinte - quanda o 
tributo fôr exigível parceladamente -
estará vencida a dívida total, além das 
sanções legais cabíveis - art. 347. 



o --- do impÔsto, no ato da entre
ga da declaração, só poderá ser efetua
do na sua totalidade - art. 349. 

Quando e como se concede desconto 
para o --- integral do impôsto -
art. 350 e aJíneas. 

Não se estenderá 00 --- de qual
quer diferença de impôsto cobrado pos
teriormente a concessão dos descontos 
de que trato o art. 350 - art. 350, 
parágrafo único. 

O --- ou recolhimento do impôsto 
poderá ser feito em dinheiro ou por che
que ressalvado o disposto no art. 4 I 3 

art. 412. 

As Obrigaçõ€oS do Tesouro Nacional te
rão, decorridos 30 dias do seu prazo de 
resgate, poder liberatório para 
de débito fiscal - art. 413, a. 

Terão poder liberatório poro --- do 
ímpôsto .os Obrigações do Empréstimo 
Público de Emergência, da Lei 4.069/62 
- art. 413, b. 

A partir do exercício financeiro de 1967, 
terão poder Iiberatório para o --_ 
do impôsto, os Títulos de Investimento 
representados pelos recibos de recolhi
mento do empréstimo compulsório de que 
trata o art. 72 do Lei 4242 - art. 
413, c. 

- Utilizaçõo das quantias depositadas e 
corrigidas monetàriamente como com
pensação, no --- do impôsto
art. 414. 

O --- ou recolhimento do impôsto 
será feito nos repartições ou agêncios 
arrecadadoras contra recibo de quitoçã:l 
- Ort' 415. 

Pelas pessoas jurídicas, em face da de
claração anual de rendimentos. Deverá 
ser feito pOr meio de guias próprias, 
assinados pelos contribuintes ou por seu~ 
representantes - art. 415, parógrafo 
único. 

De impôsto e multas decorrentes de 
ação fiscol - art. 417. 

Desprezadas as frações de impêsto de 
fonte inferiores a Cr$ 1.000 - art. 
419, § 1.0. 

Parcelado dos débitos vencidos - art. 
435. Falto de pagamento de qualquer 

prestação acarretará o vendmento dos 
demais - art. 435, parógrafo única. 

Parcelado dos débitos resultantes de in
fração do Regulamento - art. 507. 
Desatendido o pagamento de duas pres
tações seguidas, estarão automàtica
mente vencidas as demais - art. 507, 
parágrafo únice. 

(V., também, Recolhimento) 

PACAMENTO ANTECIPADO DE RENDI
MENTOS DE AÇÕES 

O recolhimento do impôsto devido sôbre 
--- deverá ser feito dentro do pra
zo de 60 dias, contado do ato que o 
autorizar - art. 310, § 3.°. 

PACAMENTO DO IMPÕSTO NO ATO DA 
ENTRECA DA DECLARAÇÃO 

Faculdade de o contribuinte antecipar a 
entrega da declaração, para _. __ _ 
- art. 318, parógrafo único. 

O --- será efetuado na sua tota
lidade - art. 349. 

Casos em que também é exigível a 
--- e na sua totalidade - art. 349, 
parágrafo único, a e b. 

Casos em que se concede desconto paro 
0--- - art. 350, a a d. 

PACAMENTO PARCELADO 

(V. Parcelamento) 

PARALISIA 

Os proventos de apasentodoria ou re
forma, quando motivada por ---, 
não entrarão no cômputo do rendimento 
bruto - art. 36, i. 

PARCEIROS 

Na exploração agrícolo cu pastoril e na 
das indústrias extrativos vegetal e ani
mal. Tributação em separado - art. 
54, § 2.°. 

PARCELAMENTO 

Distribuição de rendimentos recebidos 
acumuladamente - art. 96, alínea. e 
parágrafo •• 



Correçôo monetário do ativo imobilizado. 
Aumentos de capital. Recolhimento do 
impôsto em doze prestações - art. 272, 
§ 2.°. Até o móximo de 24 prestações 
- art. 274 . Em tontos prestações 
quantos forem necessórias - art. 275. 
Poderá ser limitodo o número de presta
ções 00 mínimo de 24 - art. 275, 
§ 1.°. 

Aumento de capital com recursos prove
nientes de reservos - Recolhimento do 
impôsto em 10 prestações - art. 288. 
O não recolhimento do primeiro presta
ção dentro do prazo fixado importaró no 
cobrança do impôsto devido. às taxos 
normois, nos declarações ou no fonte, 
no formo do legislação em vigor - art. 
288, § 1. ° . Exceções - art. 288, 
§ 2.°. 

Casos em que não pode ser feito o pa
gamento parcelado do impôsto devido em 
face do declaração - art. 343, § 1.°. 

Quando e como se admite o pagamento 
parcelado do impôsto - art. 343, § 2.°. 

As parcelos do impôsto não podem ser 
inferiores aos limites legais poro pessoas 
físicos, pessoas jurídicos, admitido até o 
máximo de 8 prestações - art. 343, 
§ 2.°. 

Casos em que, poro o pessoa jurídico, o 
--- poderó ser feito em 9 ou 1 O 
cotos mensais ~ art .. 343, § 4.°. 

Não poderá ser parcelado o pagamento 
do impôsto decorrente de declaração 
apresentado mais de 10 dias depois do 
prazo marcado poro suo entrego -
art. 346, § 2.°. 

Vencido uma prestação e não pago até 
o vencimento do prestação seguinte, 
quando o importância do tributo fôr exi
gível parceladamente. considero-se ven
cido o dívida global, ressalvados os ca
sos especiais previstos em lei - art. 
347. 

Não se admite --- do impôsto cujo 
pagamento seja efetuado no ato do en
trego do declaração - art. 349. 

- Os delegados regionais e seccionais do 
impôsto de rendo poderão autorizar o 
--- dos débitos vencidos. corrigidos 
no formo do art. 428, acrescidos d. 
moro - art. 435. A falto de paga-

menta de qualquer dos prestações no 
prazo marcadg aCQrretaró o vencimento 
dos demais - art. 435, pará,rafo 
único. 

Débitos resultantes de processos instau
rados por infração diste regulamento. 
Poderão ser parcelados, quando superio
res 00 limite legal. etc. - art. 507. 
O não pagamento de duas prestações 
seguidos redundaró no vencimento auto
mótico dos demais, etc. - art. 507, 
parágrafo único. 

PARQUE INDUSTRIAL 

Impôsto descontado no fonte incidente 
sôbre os lucros apurados pelos filiais de 
firmas ou sociedades domiciliados no 
exterior que forem reinvestidos no Bra
sil no ampliação do seu ---, des
de que creditados em conto de capital 
ou em fundo especial - art. 292, 3.°. 

A falto de aplicação dos lucros no am
pliação do ---, até o doto do en
cerramento do exercício seguinte, deter
minaró o cobrança do impôsto pelos ta
xas normais, exigindo-se o diferença 
com o acréscimo de multas e juros d. 
moro - art. 296. 

PARTES BENEFICIÁRIAS 

Valor do resgate dos --- ou de fun
dador e outros títulos semelhantes, no
minativos, norrifnativas endossóvelis ou 
00 portador, etc. - rendimento clas
sificado no cédula F - art. 51, a. 

Os rendimentos de --- nominativos e 
nominativos endossáveis pagos ou cre
ditados o pessoas físicos por pessoas ju
rídicos, quando superiores, anualmente, 
00 limite legal, estão sujeitos 00 descon
to do impôsto no fonte - art. 125, d. 

- Rendimentos de --- nominativos, 
distribuídos por sociedodes anônimos de 
capital aberto o pessoas físicos. não se 
subordinam à incidência do impôsto na 
fonte - art. 125, § 3.°. 

Impôsto de fonte previsto no art. 125, 
"d". concernente o rendimentos àe 
---, cobrado como antecipação. Co
be devolução do excesso, coso hoja,' em 
cotejo com o devido no declaração -
art. 126. 

209 



- Pra%o poro recolhimento. pelo fonte pa
"'gadora do 'impôsto previsto no art. 125. 

"d", relativamente o --_. - art. 
127. 

Portes de fundador ou ---, 00 por
tador. Os interêsses ou quaisquer outros 
rendimentos estão suieitos 00 desconto 
do impôsto no fonte -=- art. 301, 2.°, c. 

- As taxas de desconto do impôsto no 
fonte o qUe estão sujeitos os interêsses, 
etc., de portes de fundador ou ---, 
00 portador, incidirão sôbre os rendi
mentos brutos - art. 301, § 4.°. 

Requisitos e documentos exigidos poro 
o pagamento dos rendimentos de títu
los 00 portader denominados portes de 
fundador ou ---, quando identifi
cados Os beneficiários - art. 302. 

Documentos exigidos poro O pagamento 
dos rendimentos de portes de fundador 
ou de ---, 00 portador. Servir;j:) 
de provo subsidiário de propriedade dos 
títulos e devem ser mantidos em sig:lo 
pelos que tomarem parte nos serviços 
do impôsto de rendo - art. 302, § 1.°. 

As portes de fundador cu os ---, 
nominativos, quando pertencentes o pes
soas jurídicas, estão sujeitos 00 descon
to do impôsto no fonte - art. 307, b. 

Quando os rendimentos de portes de 
fundador ou de ---, nominativos, 
houverem sido pagos à sOciedade que 
os distribuiu ou o uma terceiro que, por 
seu turno, os tiver distribuído àquela, 
os sócios ou acionistas, beneficiados com 
a distribuição, compensarão na respec
tivo decio ração pessoal o impôsto des
contado na fonte - art. 307, § 2.°. 

Casos em que não cabe desconto do 
impôsto no fonte sôbre rendimentos de 
portes de fundador ou de ---, no
minativos, pagos por uma pessoa jurí
dica o outra - art. 307, § 3.°. 

Os rendimentos das portes de fundador 
e dos ---, nominativos, pertencentes 
o pessoas jurídicos, quando redistribuí
das, atrovés de pagamento, crédito, em
prêgo, remessa ou entrego, estão sujei
tes, conforme o caso, oos impostos pre
vistos no ort. 392, 1.°, no art. 301, 
2.°, "c", ou no art. 302, § 2.°, compen
sado o que houver sido recolhido pelo pri. 
meira pessoa jurídico - art. 307, § 4.0. 
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Aos rendimentos dos portes de fundador 
e dos ---, nominativos e nomina
tivos endossáveis, pagos ou creditados 
o pessoas jurídicos imunes ou isentos do 
impôsto de rendo, não se aplico o dis
posto no art. 307, "b", - art. 307, 
§ 5.°. 

Se o fonte deixar de preencher o de
claração de propriedade dos ---, 
ou o fizer com irregularidade que im
possibilite o identificação do beneficiá
rio do rendimento, responderá pelo im
pôsto como se não tivesse havido iden
tificação - art. 313. 

Como será feito o restituição do im
pôsto descontado no fonte sôbre rendi
mentos de ---, se o declaração do 
exercício seguinte ap'resentar resultado 
negativo - arts. 478, parágrafo único; 
479 e parágrafos. 

PARTES DE FUNDADOR 

(V. Partes Beneficiárias) 

PARTICIPAÇÃO 

Quando se classificam os --- como 
aluguéis ou rGyalties - art. 39, a. 

Cédula C - rendimento - art. 47, c. 

- Clossificam-se no cédula F os gratifi
cações ou --- no resultado, distri
buídos pelos pessoas jurídicos aos seus 
dirigentes ou administradores - art. 
51, g. 

Rendimentos percebidos de sociedades 
em conto de ---. Classificação no 
cédula H - art. 55, a. 

Gratificações ou --- nos lucros atri
buídos aos dirigentes ou administrado
res de emprêsas - não serão conside
rados no remuneração auferido pelos di
retores, etc., no cálculo do impôsto, su
jeito o desconto pelos fentes - art. 110. 

Pagos ou creditados por pessoas jurí
dicos o pessoas físicos, em importân
cia superior 00 limite legal, em cada 
mês. Estão sujeitos 00 desconto do im
pôsto no fonte, quando o beneficiário 
não seja diretor, sóCio ou empregado 
do fonte pagadora do rendimento
art. 121. 



- Cratificações ou --- no resultado, 
atribuídas aos dirigentes ou administra
dores de pessoa jurldica - não serão 
dedutíveis como custos ou despesas ape
racionais - art. 163, par6grafo único. 

Cratificações ou --- nos lucros, 
atribuídas aos dirigentes ou adminis
tradores da pessoa jurídica - serão adI
cionadas ao lucro real, para tributação 
- art. 243, k. 

As ---, a qualquer título, dos go
vernos da União, dos Estados e dos Mu
nicípios, nos lucros de quaisquer em
prêsas, observado o disposto no art. 211 
- serão excluídas do lucro real, pora os 
efeitos da tributação - art. 245, b. 

Dos empregados nos lucros das emprê
sas. Só se excluem do lucro real as pre
vistas em lei ou constantes do contrato 
individual de trabalho - art. 245, pa
r6grafo único. 

Alienação de ações, de propriedade da 
Uniõo, das sociedades de economia mis
ta ou subsidiárias - a reavaliação 
obrigatória do ativo que a precederá fi
cará isenta do impôsto na parte propor
cionai à --- da União no capital 
do emprêsa - art. 272, § 5.°. 

As pessoas jurídicos em débito não po
derão dor ou atribuir --- de lucros 
o seus sócios ou cotistas, bem como o 
seus diretores e demais membros de ór
gãos dirigentes, fiscais ou consultivos -
art. 433, b. 

Como' será feita o restituição do impôs
to descontado na fonte sôbre ---, 
se a declaração do exercício seguinte 
apresentar resultado negativo - arts. 
478, par6grafo único; 479 e por6grofos. 

(V" também, Informações; Percentagens) 

PARTILHA 

- Até a homologação da --- a decla
raçõo deverá ser apresentada em nome 
do espólio - art. 6.°. 

Homologada o ---, o inventariante 
deverá apresentar declaração, dentro de 
1 O dias, dos rendimentos auferidos en
tre 1.0 de janeiro e o dota do homolo
gação - art. 6.°, § 1.°. 

_. O lançamento do impôsto será feito em 
nome do espólio até 0-- art. 
6.0, § 2.°. 

Enquanto não fôr. comunicodo o homo
logQção da --- as obrigQçõei ficam 
Q cargo do inventarionte - art. 7.°. 

Nos casos de falecimento da pessoa fí
sica domiciliada no e$trangeiro, o im
pôsto na fonte será recolhido em nome 
do espólio, até a homologação da 
---, ou a adjudicação dos bens -
art. 33, par6grafo único. 

Nos casos de ---, as Obrigações do 
Tesouro Nacional, adquiridos nos tôr
mos do art. 144, não estõo sujeitas 
ao prazo de 5 anos para liquidaçõo -
art. 145. 

- Nenhum esbôço ou formal de --- ou 
sobrepartilha, extinção de cláusulas tes
tamentárias e sub-rogações poderá ser 
convencionado, aprovado ou julgada, sem 
a provo de quitação do impôsto de ren
da - ort. 400 e § 5.°. 

PASSAPORTE 

Necessidade de prova de quitação poro 
concessão ou visto em --- - art. 
398. 

Se houver débito em litígio, a certidão 
de quitação poro visto ou concessão de 
--- só poderá ser concedida, medi
ante o depósito de seu valor ou, ainda, 
mediante a penhora dos bens na esfera 
judiciária - art. 398. 

Caso em que se poderá conceder a pro
vo de quitação para visto ou concessão 
de --- mediante fiança - art. 
398, § 1.°. 

PASTOS NATURAIS OU ARTIFICIAIS 

Naturois ou artificiais. Locação ou sub
locação, arrendamento ou subarrenda
mento de ---. Classificação na cé
dula E - art. 50, b. 

Consideram-se como parte do valor da 
propriedade rural para os efeitos da de
terminação do rendimento líquido do es_ 
tabelecimento rural ainda não cadastra
do pelo IBRA o representado pelas pas
tagens - art. 73, § 1.°. 

PATENTES DE INVENÇÃO 

- Produto da alienação d. --- o qual
quer título - cédula H - art. 57. 
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limitação dO$· royalties pela exploração 
de .....;.....- - art; 175. 

Quando não são dedutíveis as quantia~ 
devidos a títulos de royalties peld ex
ploração de -. -- - art. 175, § 2.0. 

Ao Departamento Nacional da Proprie
dade Industrial compete fornecer infor
mações sôbre os registros de --__ 
art. 385. 

PATRIMONIO DE PESSOA FfSICA 

- Quantias correspondentes ao acresclm~ 
do ---, quando a repartição lançado
ra comprovar não corresponder êsse au
mento aos rendimentos declarados, res
salvado o disposto no art. 106. Rendi
mento classificado na cédula H - art. 
55, c. L!;:i~ 

- Não será classificado na cédula H o 
acréscimo do - quando se originar 
de valôres não tributáveis - art. 58. 

Como parte integrante da declaração de 
rendimentos será apresentada relação 
pormenorizada dos bens que, no país cu 
no estrangeiro, constituam, destacada_ 
mente, o - - art. 100. 

O acréscimo do - será classifica
do como rendimento da cédula H. Con
dição e exceção - art. 106. 

PECUÁRIA - ACRICUL TURA 

Ver sob o título geral ACRICULTURA 
o. diversos matérias indexada. sôbr. 
o assunte) 

PECÚLIO 

(V. Sellura) 

PEDIDO DE CONCORDATA 

(V. Concordata) 

PI!DIDO DE ISENÇÃO 

(V. Isenção) 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

- Quando cabe o --- - art. 470. 

- PrCIZQ para Q apreuntaçfio de _ 
- art. 470. 

Da obrigatoriedade de prévio depÓSito ou 
fiança idônea, nos casos de ____ _ 
art. 470, parágrafo único. 

Resolvido o - estaró finda a ques
tão, salvo recurso do representante da 
Fazenda, interposto para o Ministro, 
cuja decisão será definitiva e irrevogá
vel - arts. 471; 472. 

Nos casos de - contra lança
mento ex e)fficio, feito através da utili
zação de sinais exteriores de riqueza, 
será facultativa a garantia da instância 
prevista no art. 465 - art. 473. 

Nos - sem garantia de instância 
se a decisõo final fôr contrária ao con
tribuinte, os débitos estarão sujeitos a 
multa, independentemente de correção 
monetária - art. 473, § 1.°. 

Do que a garantia de instância eximirá 
o contribuinte nos casos de --- se 
a decisão final lhe fôr contrória - art. 
473, § 2.°. 

- Como devem ser feitos os e o 
que dêles deverá constar - art. 474. 

É vedado reunir, em um s6 requerimento, 
- referentes a mais de um lança_ 
mento - art. 475. 

Como serão comunicadas aos contribuin
tes as decisões proferidas nos _ 
- art. 476. 

- Como correrão os prazos para ___ _ 
art. 476, parágrafo único. 

PEDIDO DE RESTITUiÇÃO 

(V. Restituição) 

PELfCULAS CINEMATOCRÁFICAS 

Rendimentos oriundos do direito de uso 
ou exploração de ---o Classifica
ção na cédula E - art. 50, d. 

PELfCULAS CINEMATOCRÁFICAS ESTRAN
CEIRAS 

- Determinaçõo do lucro operacional da 
diatribuição, no território brasileiro, de 
-. Normas a serem observadas -
art. 205. 



Estão sujeitos 00 desconto no fonte, os 
rendimentos oriundos da exploração 
de --- - art. 292, 2.°. 

- O contribuinte que aufira rendimentos 
da exploração de --- tem o direito 
de optar pelo depósito, no Banco do 
Brasil, em conta especial, de 40% do, 
impôsto devido, na fonte, podendo apli
car essa importância, mediante autori
zação do GEICINE, na produção de fil
mes no país - art. 292, 2.°. ' 

Rendimento tributável na exploração de 
---. Conceituação - art. 294. 

o impôsto retido no fonte ou recolhido 
o título de antecipação sôbre rend~
mentos de --- será diminuído do 
que fôr servido nos têrmos do artigo 
292 - art. 297. 

PENA DE DETENÇÃO 

As que serão aplicados 00 crime de so
negação fiscal - art. 455, § 1.0. 

Redução do --- quando o agente do 
crime- de sonegação fiscal fôr primóri:> 
- art. 455, § 2.°. 

Aumento do --- se o agente come
ter o crime de sonegação fiscal prevale
cendo-se do cargo público que exerce 
- art. 455, § 3.0. 

Aumento da --- se o funcionário 
público com atribuições de verificação, 
lançamento ou fiscalização de tributos, 
concorrer poro a prática do crime de so
negação fiscal - art. 455, § 4.°. 

PENA DE RESPONSABILIDADE 

Aplicável às autoridades administrativas 
que, tendo conhecimento do crime, dei
xarem de remeter ao Ministério Público 
elementos comprobatórios poro instru
ção do procedimento criminal - art. 
458. 

PENALIDADE 

Com base nos declarações de bens reti
ficados poro os exercícios de 1963, 
1964, 1965 e 1966, não poderéi ser 
aplicado 0.0 contribuinte -' --' - de 
qualquer espécie - art. 104; § 3.°, d. 

Não se exime dos ---, o difer.,.çe 
de impôsto que resultar d. ação fiscal 
posterior ao pedido de assistência técni
ca, baseado em elementos outros apu
rados pela repartição lançadora - art. 
333, ,§ 2.°. 

Quando o prozo poro entrego de decla
ração fôr ultrapassado em mais de 10 
dias, o imp6sto deverá ser pago de uma 
só vez, sem prejuízo dos --- fis
cais - art. 346, § 2.°. 

Coso em que serão aplicados aos fun
cionários do Impôsto de Renda - ort. 
361, §§ 1.0 e 2.°. 

Aplicável aos servidores do Impôsto de 
Renda que revelarem informações obti
dos no cumprimento do dever profissio
nal - art. 405. 

- Os débitos referentes às que 
não forem liquidados no trimestre civil 
em que deveriam ter sido pagos terõo 
o seu valor monetário atualizado em fun
ção dos variações do poder aquisitivo do 
moeda nacional - ort. 428. 

A partir de quando se contará a correção 
monetário dos ---, cujo recolhimen
to dependo de exame do guio de reco
lhimento pelo repartição - art. 428, 
§ 6.°. 

Não são possíveis de correçõo monetó
ria os multas moratórios e os juros de 
moro acrescidos aos débitos resultantes 
do não recolhimento de --- dentro 
dos prazos legais - ort. 428, § 10. 

Os contribuintes que não tiverem so,~ 
vida seus débitos fiscais não poderão 
despacnor nos Alfândegas ou Mesas de 
Rendas, etc. - art. 429. Idênticas 
medidos serão aplicados 005 fiador.s -
art. 429, § 2.°. 

A que estão sujeitos os contribuintes que 
não tiverem solvido seus débitos - ort. 
429 e § 3.°. Não serão incluídos nas 
sanções - art. 430. 

Ao funcionário que deixar de Cl,Imprir 
o preceituado no art. 363 - art. 448, 
§ LO. ' 

-. Impo~tâs cios qúésé ,recusarem ,a 'exibir 
'os livros e documentes <le' contabilidade 
- art. 450, b. 
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Em Que incorrem 05 pessoas jurídicos em 
débito • (lue desobedecerem CIO dispas
to no Clrt. 433 - art. 454. 

- Por excesso de exação. Cosas previs
tos nos arts. 428 e 461 - art. 514. 

(V., também, Multa - Penatidade) 

PENAS 

Aplicados nos crimes de sonegação fis
cal - art. 4S5, §§ 1.0 a 4.°. 
As cominados nos arts. 455 o 457 
não atingirão a sonegação fiscal anterior 
a 17/9/1965 - art. 460. 

(V. também, Penas de DetenSão) 

PENHOR DE TlTULOS 

(V. Títulos em Custódia, Penhor 
ou Depósito) 

PENHORA DE BENS 

Estando em débito o contribuinte, pode
rá ser fornecida certidão, para _ visto ou 
concessão de passaporte, se efetuado o 
depásito do importância em litígio ou 
se oferecidos bens à penhora
art. 398. 

PENSõES 

- Na constância do sociec!lade conjugal, 
os --- de que tiverem gôzo priva
tivo os cônjuges devem ser incluídas 
no declaração de rendimentos conjun
ta - art. 3.°. 

No coso de morte de um dos cônjuges, 
na declaração do sobrevivente deverão 
constar os --- de que êste tiver 
gôzo privativo - art. 4.°. 

As --- e os proventos concedidos 
em decorrência de reformo ou faleci
mento de ex-comandante da FEB não 
entrarão no cômputo do rendimento 
bruto ~ art. 36, j. 

As --- civis ou militares, etc. 
quer natureza serão classificadas no cé
dula C - art. 47, k. 

As --- civis cu militares, etc. -
recebidos do antigo empregador, etc. 

- deduções admitidas relativamente aos 
aludidos rendimentos - art. 64, pará
grafo único. 
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As ---, referentes o mais de um 
ano, recebidos após habilitaçõo demo
radCl, poderóo ser distribuídos por 
tontos exercícios financeiros quantos 
forem os anos o que corresponderem -
art. 96, c. 

As --- estõa sujeitos 00 implísto 
de renda na fonte, a partir do limite 
legal, como rendimento de trabalho assa_ 
lariado - art. 107. 

As --- de que o contribuinte tenha 
gôzo privativo incluem-se em sua decla
ração de rendimentos - art. 337. 

São obrigadas a prestar informações, 
nos têrmos do art. 364, os companhias 
de seguro, qualquer que seja a formo de 
constituição, sôbfe o pagamento de 

aos seus contribuintes - art. 
391. 

PERCENTACENS 

- Quando serão classificadas como alu
guéis ou royalties - art. 39, o. 

Classificação no cédula C - art. 47, c. 

E ordenados pagos a membros dos di
retorias dos sociedades por ações, que 
não residam no país - serão adicio
nados 00 lucro real, paro tributação em 
cada exercício - art. 243, c. 

As --- dos empregados nos lucros 
das emprêsas serão excluídos do lucro 
real, poro os efeitos do tributação -
art. 245, a. Restrição - art. 245, 
parágrafo único. 

Passarão o ser pagos pelo executado os 
--- devidos aos Procuradores do 
República, aos Procuradores da Fazendo 
Nacional e aos Promotores Públicos, 
pelo cobrança judicial do dívida ativo 
do União - art. 439. 

PERDÃO DE DlvlDA 

(V. Cancelamento de Dívida) 

PERDAS 

(V.: Perdas de Câmbioi Prejuíz!!) 

PERDAS DE CÂMBIO 
Dedutíveis como despesas operacio
nais ou complemento de. custo os 



---, em relação à taxa de conver
são adotada na última correção monetá
ria dos valôres do bàlanço, efetivamente 
verificadas no decurso do ano-base, me
diante certas condições - art. 172, 
a e b. 

PERDAS EXTRAORDINÁRIAS 

Será permitido abater da renda bruta as 
---, quando decorrerem exclusiva
mente de casos fortuitos ou de fôrça 
maior - art. 87. 

PEREMPÇÃO 

Mediante a garantia de instância prevista 
no art. 466, o recurso voluntário será 
interposto dentro do prazo improrrogável 
de trinta dias, da data do recebimento 
da notificação, sob pena de --- -
art. 465. 

PERICIA CONTÁBIL 

Iniciada a ---, os agentes fiscais 
do impâsto de renda são obrigados a co
municar a providência à repartiçã::> a 
que estiverem jurisdicionados ~ art. 
354, § 1.0

• 

Somente depois de concluído o laudo da 
--- será lavrado o auto de 'infração 
- art. 355, § 5.°. 

(V., também, Exame de Livros e Do.
cumentos de Contobil"idade) 

PERITO-CONTADOR 

(V. Contador). 

PESQUISAS CIENTIFICAS OU TECNOLÓ· 
CICAS 

- Serão admitidas como operacionais as 
despesas com --- - art. 173. 

PESSOA FfSICA 

Condições para que a --- seja con
tribuinte do impôsto de renda -art. 1.0. 

São também contribuintes como ~ 
': os· ql:le perceberem ... rendimento de .bens 

de que tenham posse, etc. - art. 1.·, 
parágrafo único. 

Aplicam-se ao espólio as normas Q que 
estão sujeitas as --- - art. 5.°. 

Como será considerado o limite de isen
ção do espólio no exercício seguinte ao 
do falecimento do contribuinte e nos 
exercícios subseqüentes - art. 8.° e 
parágrafo único. 

Serviço especial de Registro das --
sujeitas à declaração de rendimentos e 
de bens. - art. 14. 

Que explore em nome individual, habi
tuai e profissionalmente, qualquer ativi
dade econômica, etc. - art. 16, § 1.°, 
b, I a 111. 

Casos em que a é considerada 
em cada exercício como emprêsa indivi
duai - art. 16, § 2.°, a a c. 

Isentos até 31/12/1970, os lucros e 
rendimentos auferidos pelas ---, re
lativos aos prédios residenciais que vie· 
rem a ser construídos no Distrito Fe
deral, cujo valor não exceda o limite le
gai - arts. 36, t; 132, f. 

Os rendimentos da ---, arbitrados 
com base nos sinais exteriores de ri
queza, classificam-se na cédula H -
ort. 55, e. 

Não será classificado na cédula H o 
aoréscimo de patrimônio lda ---, 
quando o contribuinte provar que êsse 
acréscimo teve origem em valôres não 
tributáveis - art. 58. 

_ As --- estão sujeitas ao impôsto 
calculado sôbre o renda líquida, de que 
trata o artigo 94, mediante a aplicação 
das alíquotas progressivos estabelecidas 
no art. 99 - art. 97. 

No cálculo do impôsto apurado na de
claração das -' -- será abatida a im
portância que houver sido desoontoda 
nas fontes, devendo ser anexada uma 
dos vias do documento a que. se refere 
0. art. 367 -cnt .... 97, §§ 1..° e 2.°. 

As' que deClárarem' rendimentos 'de fo.,· 
'tes' estràngeiras . Coso 'em . que 'podem 
deduzir do impôsto progressivo o im
pôsta .de renda. cobrado pela nação e!TI 
que .tiveram .0rigllrTI .9S rendimentos. 

.. cirt .. 98, §§: l.~.e _2.0
., '. . 



.- Faculto às pessoas físicos o reojusto
mento do YCllor dos imóveis rurais 
art. 102. 

Quando o acréscimo do potrimônio do 
seró claSsificado no cédula H 

- art. 106. 

Compensaçõo no declaroçõo do 
de imp6sto descontado no fonte - arts. 
112; 126; 307, § 2.°. 

- No declaração do --- será com
pensado o impôsto retido no fonte sôbre 
rendimentos de serviços prestados, ca
bendo o devolução do excesso - art. 
123. 

Impâsto o Que está sujeito o lucro apu
rado pelo --- no venda de proprie
dades imobiliários - art. 129. 

Coso do --- que exploro habitual 
e profissionalmente operações imobiliá
rios. Impôsto o Que ficam sujeitos os 
lucros dos operações contratados até 
31/12/1964 - art. 129, § 3.°. 

A --- poderá deixar de pagar o 
impâsto de lucro imobiliário incidente 
sôbre o vendo de até 3 propriedades 
em cada ano - neste caso o lucro será 
incluído no declaração do exercício se
guinte - formalidades - art. 129 

§ 6.ft • ' 

A --- beneficiário do distribuição 
de ações novos não pqgará Qualquer im
pôsto sôbre o aumento de capital de so
ciedades anônimos, feitos· com o ágio re
cebido na vendo de ações - art. 246, 
§ 3.°. 

Nos declarações de não inci
dirá imp6sta sôbre os ações ou cotos 
recebidos em decorrência de aumento de 
capital realizado com o aproveitamento, 
pelos pessoas jurídicos, dos acréscimos 
do ativo imobilizado decorrentes de ,au
mentos de capital por sociedades dos 
Quais aquelas sejam acionistas ou sócios 
- art. 279 e parágrafo único. 

Não sofrerá incidência do impôsto no 
declaraçõo de --- o valor de ações 
novos recebidos em decorrência do ca
pitalização do ágio no vendo de ações 
- art. 287, a e § 1.°. 

Não sofrerá incidência do impêsto no 
declaração de - o valor" de ações 
novos ou c'Otas de capital recebidos em 
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decorrência de aumentos de capital rea
lizados até 2/12/ 1966 pelo incorpora
ção de reservas ou lucros suspensos de 
emprêsos industriais e agrícolas locali
zadas no área de atuação do SUDENE 
- art. 287, b e § 1.°. 

Não sofrerá incidência do impôsto no 
declaração do --- o valor de ações 
novos distribuídos em decorrêf1Cia de 
aumento de capital resultante do capi
talização do reserva poro manutenção 
do capital de giro próprio - art. 287, 
ce§1.°. ' 

Não sofrem novo tributação progressivo 
ou no fonte os ações novos ou cotos de 
capital recebidos pelo --- em de
corrência de aumento de capital com 
aproveitamento de reservas e tributação 
especial, feitos por sociedades de que 
sejam sócios ou acionistas - art. 290. 

Desconto o Que está sujeito no fonte, 
o deságio concedido por pessoa jurídico 
a --- no vendo de debêntures e 
outros títulos de crédito - art. 306. 
Regras que devem ser observados pelo 
pessoa jurídico que primeiro vender o 
---, com deságio, debêntures e ou
tros ti tulos de crédito - art. 306, § 
1.0 o, I a IV. 

Anotação do retenção do impôsto e iden
tificação do --- beneficiária no ca
sa. de revendo do título com deságiO 
maior do Que os anteriores, sôbre os 
quais tenho incidido o impôsto - art. 
306, § 1.0, b. 

Declaração de rendimentos - p;azo 
poro O apresentação - até o último 
dia útil de abril - art. 314. 

As --- que perceberem rendimentos 
de várias fontes farõo uma só declara
ção - art. 315. 

Nos declarações de ---, os rendi
mentos serão discriminados por fontes 
pagadoras, etc. - art. 31 S, parágrafo 
único. 

limite dos rendimentos do trabalho 
assolariado e de outros fontes, dentro do 
qual está o --- desobrigado. de 



opresentor declaração de rendimentos -
art. 316, a. 

Quando a --- não está obrigada a 
apresentar declaração, solvo exigênoia 
da autoridade fiscal - art. 316, a e b. 

Quando a --- receber, a partir de 
J.o de janeiro de J 965, Irendimentos 

do trobalho assalariado, prestado men
salmente a muis de uma fonte pagadora, 
ultrapassando a soma de seus rendimen
tos brutos anuais o limite do art. J.o 
e, também, não tendo sofrido, em qual
quer dos fontes o desconto do impôsto 
de que trata o art. J 07, fica obrigada 
o apresentar declaração de rendimentos 
- art. 316, parágrafo único. 

Poderá ser estabelecida escola paro en
trego ou remessa postal, durante o mês 
de abril, das declarações de ---, 
inscritas no Registro dos Pessoas Físicas 
- art. 318. 

No coso de estabelecimento de escola 
para entrega de declarações de ---, 
durante o mês de abril, será facultada 
a antecipação da entrega até o último 
dia útil de março - art. 318, pará
grafo único. 

Como serão lançadas as 
art. 337 e parágrafo único. 

O montante do impôsto e adicionais lan
çados em nome das --- não pode
rá exceder, em cada exercício, a dois 
terços da renda líquida declarada _ 
art. 338. 

Quando e como pode ser parcelado o 
impôsto devido em face do declaração 
- art. 343, § 2.°. 

Cota mínima para parcelamento e nú
mero máximo de parcelas para o pa
gamento do impôsto devido pela --
- art. 343, § 2.°. 

- Para a primeira cota do impôsto, no 
prazo de 20 dias, as demais terão ven
cimentos sucessivos, com intervalos de 
30 dias contados da dato do vencimen
to da primei ra - art. 344. 

As --- ou jurídicos, contribuintes ou 
não, são obrigadas a prestar esclareci
mentos e informações exigidos pelos 
agentes fiscais do impôsto de renda -
art. 352. 

- As --- e jurídicos, etc. deverão 
fornecer 00 beneficiário documento com
provante dos rendimentos pagos OU cre
ditados - art. 366. 

As --- ou jurídicos, que efetuarem 
retenção do impôsto no fonte, deverão 
fornecer 00 contribuinte, documento com
probatório, em duas vias - art. 367. 

As --- e jurídicos, beneficiadas com 
o recebimento de contribuições, doações, 
prêmios e bôlsas devem provar, quando 
exigido, o aplicação dos recursos nos 
fins a que se destinaram - art. 368. 

O que deverá ser mencionado nos guias 
de recolhimento, no caso de --- ou 
jurídico residente ou domiciliada no 
estrangeiro - art. 418, § 2.°. 

A reclamação interposto por --
centro o cálculo dos valôres tributários 
de atividades rurais. Julgamento depen
dente de pronunciamento do IBRA -
art. 463, parágrafo única. 

As --- que tiverem direito o Obri
gações do Reaparelhamento Econômico 
podem optar pelo recebimento de 20 % 
do respectivo valor nominal em títulos 
do Tesouro Nacional, com cláusula de 
correção monetária - Prazo - art. 511. 

PESSOA JURfDICA 

Contribuintes do impôsta de rendo -
- art. 15. 

São contribuintes como --- tôdas os 
firmas e sociedades, registradas ou não, 
as filiais, sucursais, agências ou repre
sentações no País das emprêsas com ~~
de no estrangeiro. Igualmente os comI
tentes domiciliados no exterior, quanto 
aos resultados das operações realizadas 
por seus mandatáriOS ou comissários no 
Brasil - art. 15 e § 1.°. 

Não são considerados para os 
efeitos de tributação, os fundos consti
tuídos em condomínio e administrados 
por sociedades de investimentos fiscali
zadas pelo Banco Central da República 
do Brasil, desde que não seja aplica~a 
em uma só emprêsa importância supenor 
a J O % do valor do fundo e os resulta
dos sejam distribuí dos, anualmente, oe
los condôminos - art . .15, § 2.°. 
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Ficam equiparadas às -, para os 
efeitos do impôsto de renda, as emprêsos 
indiViduais - art. 16. 

- Quando serão tributados, 1110 ca90 da 
alínea "b" do §. 1.0 do art. 16, 
como lucro de ---, os rendimento~ 
auferidos no exercício pela emprêsa Íl1-
dividual - art. 16, § 6.°, o a c. 

As pessoas físicas consideradas emprêsas 
individuais na forma do art. 16 são 
obrigadas, entre outras coisas, a efetucr 
as retenções e recolhimento de impôsto 
de renda na fente previsto no Regula
mento do Impôsto de Renda poro as 
--- - art. 16, § 8.°, d. 

Registro obrigatório das 
32 e parágrafos. 

art. 

Não será equiparado a juros, nos exer
cícios de 1965 a 1967, o deságio con
cedido pela --- na venda ou colo
cação de debêntures, letras de cômbio 
e outrcs títulos de crédito, rendimento 
sujeito tão-somente ao d€<sconto do imo 
pôsto na fonte - art. 43. 

Impôsto o que ficam sujeitos, na fonte, 
os lucros, dividendos, bonificações, ren
dimentos de portes beneficiários, o valor 
de ações novos e outros interêsses pagos 
por --- a pessoas físicas titulares 
de ações nominativos, nominativas en
dossáveis ou cotas de capital, Quando 
superiores 00 limite legal. Adicional em 
1 966 . Isenção previsto para os mesmos 
rendimentos, quando distribuídos por so
ciedades de capital aberto - art. 125, 
d e §§ 2.° e 3.°. 

A --- quando explorar recursos flo
restais poderá optar pela dedução da 
cota anual de exaustão e a do custo de 
novas aquisições ou plantio de árvores 
destinadas ao corte, como encargo no 
ano em que forem efetivamente reali
zados- os dispêndios. Limitação
art. 190. 

As --- cujos resultados provenham 
de atividades exercidas parcialmente fora 
e dentro do país - art. 200 e pará
grafes. 

- Até 31 /12/1966, o deságio auferido 
pela --- em operações com títulos 
de crédito fica sujeito apenas ao impôsto 
no fonte. O rendimento deve ser ex
cluído do lucro real correspondente 005 
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exercícios de 1965, 1966 e 1967 
art. 214. 

- A partir do exercício de 1968, os lu
cros obtidas pela --- na aquisição 
e revenda, ou liquidação de debêntures 
ou obrigações ao portador, letras de 
cômbio ou outros títulos de crédito in
tegrarão o lucro real, sem compensa
ção do impêsto pago na fonte art. 
214. § 1~·. 

Abatimento do lucro real da --- da 
correção monetária do capital aplicado 
em debêntures, obrigações ao portador 
ou títulos de crédito, quando o prazo 
dêsses títulos fôr superior a 12 meses. 
Regras a serem observadas. Quando se 
considera recebido o rendimento
art. 214, § 2.°, o e b e § 3.°. 

Tributação das --- - art. 216. 

Tributação das --- quando houver 
alteração do exercício social - art. 
216. § 1.°. 

Quando a --- ficará sujeita à pe
na compensatória prevista no art. 444, 
"i" - art. 216, § 2.°. 

Base do' impôsto no início de negócio 
das --- - art. 217. 

Obrigatoriedade de apresentação imedia. 
ta da declaração no caso de início e ex· 
tinção de negócio no mesmo ano - art. 
217, § 1.0. 

Quando as --- poderão eximir-se de 
apresentar declaração de rendimentos no 
exercício seguinte ao do início das suas 
operações - art. 217, §§ 2.° e 4.°. 

Arbitramento do lucro nos casos de falta 
de escrituração regular da 
Início de negócio - art. 217, § 3.°. 

Tributação das - em liquidação 
- art. 218 e parágrafo único. 

Extinção das 
parágrafo único. 

- ort 219 e 

Responsabilidade solidária do débito fis
cal por parte dos titulares ou sócios, nos 
casas de extinção - art. 220. 

Pagamento do impôsto nos casos de suo 
cessão, transformação ou continuação da 
atividade explorada - art. 222. 



- Responsabilidade dos continuodores:e 
sucessores pelo pagamento dos débitos 
fiscais - art. 223. 

- Importâncias recebidas dos subscritores 
a tftulo de ágio, na emissão de ações, 
não serão considerados rendimento tri
butável da --- e constituirão obri
gatoriamente reserva específica, enquan
to não forem incorporadas 00 capital da 
sociedade - art. 242, parágrafo único. 

Ações novas ou cotas de capital recebi
dos pelas --- de sociedades de que 
sejam acionistas ou sócias, decorrentes 
de aumentos de capital mediante incor
poração de reservas ou do produto de 
correção monetário do ativo - art. 244 
e parágrafo único. 

- A incorporação ao capital da reserva 
formado pela --- com o aglo na 
vendo de ações não sofrerá qualquer 
tributação - art. 246, § 3.°. 

Inclusive as emprêsas individuais, seja 
comercial ou civil o seu objeto, paga
rão o impôsto de renda sôbre os lucros 
apurados de conformidade com o re;Ju
lamento - art. 248. 

Emprêsas concessionárias de serviços pú_ 
blicos, etc. - tributação especial 
art. 248, § 1.0, o e § 2.°. 

Civis, organizadas para a prestaçõo de 
serviços profissionais de médico, enge
nheiro, advogado, contador, etc.
tributação especial - art. 248, § 1.° b. 

Distribuição disfarçada de lucros e divi
dendos pelas --- - arts. 251 
a 253. 

Taxo a que ficam sujeitos em poder do 
--- es lucros que tiverem sido dis
forçadamente distribuídos e o adicional 
devido em 1966 - art. 253 e § 1.0. 

Não serão considerados para os efeitos 
da tributação especial dos aumentes de 
capital realizados pela --- cem 
aproveitamento de reservas (art. 254) 
aquêles que se fizerem com o produto 
do correção monetário do ativo imobi
lizado e do capital de giro próprio 
art. 254, § 1.0, b. 

Nõo será tributado, no período de 
2/12/1965 a 2/12/1966, o resultado 
do correção monetária do ativo imobili
zado, quando se. trato.r .de .. . que 

tenha por atividade predominante a ex· 
ploraçõo de empreendimentos agrícolas 
ou industriais com sede no Nordeste -
art. 254, § 1.0, f. 

Poderão pleitear, poro investimento nas 
áreas de atuaçõo da SUDENE ou SPVEA, 
o desconto de 50 % do impôsto de ren· 
do que devam pagar, etc. - arts. 255 
0260. 

- Localizadas na região geográfica da 
,Amazônia, que promovam o beneficia
mento ou manufatura de matéria-prima 
regional, etc. - isenção do impôsto de 
rendo - art. 259 e parágrafo único. 

Obrigatoriedade paro os --- de pro_ 
cederem à correção monetário do valor 
original dos bens do seu ativo imobili
zado - art. 261. 

Prazo poro a --- efetuar o correção 
monetória do ativo - art. 264. 

No caso de cOrreção monetória do ativo 
imobilizado, o recolhimento do impôsto 
ou o aquisição de obrigações reajustáveis 
pela --- eximirá de qualquer outro 
impôsto os seus sócios ou acionistas 
art. 278. 

Não sofrerão nova tributação os aumen· 
tos do ativo das --- decorrentes de 
aumentos de capital das sociedades de 
que sejam sócios ou acionistas, como 
ccnseqüência de correção monetória do 
ativo imobilizado - art. 279 e porá· 
grafo único. 

As que tenham por objeto o construção 
e o venda de unidades habitacionais, 
etc. p:dem corrigi r monetàriamente os 
seus custos, pagando o impôsto aplicó
vel à correção monetário do ativo imo
bilizado e considerando, como custo, 
também, paro apuração do lucro opera
cional, o valor do variação assim tri
butado - art. 283 e §§ 1.0 e 2.°. 

As que explorarem recursos florestais po_ 
dem corrigir o custo de aquisição ou de 
plantio dêsses recursos. Limites da cor· 
reção e sua contabilização - art. 284 
e parágrafo único. 

As --- que explorem empreendi
mentos industriais na área de atuação 
da SUDENE, as emprêsas rurais, as so
ciedades que explorem a construção e 
vendo de unidade·s habitacionais e os 
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--- que explorarem recursOs flores
tais, deverão anexar às suas declarações 
anuais de rendimentos demonstrações das 
correções monetários realizados - art. 
285. 

Poro os efeitos do tributaçõo especial 
dos aumentos de capital com aproveita
mento de reservas só se computarão fun_ 
dos, reservas e lucros suspensos objeto 
de lançamento ou já tributados em po
der do ---, além do reservo poro 
manutenção do capital de giro próprio 
- art. 286, §§ 1.° e 2.°. 

As --- que tiverem débito apurado 
de impôsto de rendo não poderão au
mentar o ca!,ital com aproveitamento 
de reservas e com o benefício da taxa
ção especial - art. 286, § 3.°, a. 

Não podem usar do benefício do taxa
ção especial dos aumentos de capital 
com aproveitamento de reservas, as 
--- que tenham diminuído seu capi
tal depois de 1/1/1958 - art. 286, 
§ 3.°, b. 

Casos do não incidência do taxação es
pecial sôbre aumentos de capital com 
aproveitamento de reservas. Prazos poro 
aproveitamento dos isenções no coso dos 
emprêsas industriais e agrícolas locali
zados na área de atuação do SUDENE 
e do aproveitamento, por quaisquer 
--- habilitados para a utilização do 
reservo poro manutenção do capital de 
giro próprio - art. 281, a, b e c. 

Não sofrerão nova tributação os aumen
tos do ativo do --- decorrentes de 
aumentos de capitaf dos sociedades de 
que sejom sócios ou acionistas, em re
sultado do aproveitamento de reservas 
anteriormente tributados art. 281, 
§§ 1.0 e 2.°. 

- Quando não sofrerão novo tributação 
proporcional ou no fonte, os aumentos 
de capital dos --- - art. 290. 

Isentos, até 31/ 121 1970, os lucros e 
rendimentos auferidos pelos --- ou 
físicos relativos aos prédios residenciais 
que vierem a ser construídos no Dis
trito Federal, cujo valor não excedo o 
limite legal, etc. - art. 293, h. 

Até 1966 está sujeito 00 desconto do 
impôsto no fonte o deságio concedido 
no vendo ou colocação no mercado, por 
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---, ele deb~ntures ou obriga
gaçóes 00 portador, letras de câmbio 
ou outros títulos de crédito - art. 305. 

Nenhuma --- poderá vender ou co
locor no mercado Os títulos de que troto 
o art. 305, com deságio, sem identifi
car o benefiCiét,rio, na formo do art. 
302, solvo quando êle optar pelo de~
conto do impôsto sôbre o respectivo de
ságio à razão da taxo maior art -
305, § 2.°. Taxo adicional - art. 
305, § 4.°. 

A partir do exercício de 1967, o desá
gio concedido no vendo ou colocação no 
mercado, por --- o pessoa físico, de 
quaisquer títulos de crédito está sujeito 
00 desconto do impôsto no fonte - taxo 
- art. 306. 

Obrigações, em relação 00 deságio, do 
primeiro --- que vender ou revender 
títulos de crédito a peSSOa físico, o par
tir do exercício de 1967 - art. 306, 
§l.o,a,laIV. 

Como se fará, o partir de 1967, o cir
culação de debêntures ou obrigações 00 

portador, letras de câmbio ou outros 
quaisquer títulos de crédito entre --
e pessoas físicos. Anotação do retenção 
do impôsto e sôbre Que valôres incidirá 
- art. 306, § 1.°, b. 

Estão sujeitos 00 desconto do impô~to 
no fonte os dividendos de ações nomi
nativos e nominativos endossáveis e 
quaisquer bonificações o elos atribuídos, 
exceto ações novos, os interêsses e quais
quer outros rendimentos de títulos no
minativoS!, denominados partes benefi
ciários ou portes de fundador, Quando 
pertencentes o --- - art. 301, a 
e b. 

Estõo sujeitos 00 desconto do impõsto 1"10 

fonte os' lucros e interêsses distribuí dos 
por outros SOciedades, além dos anôni
mos, às --- - art. 301, c. O valor 
dos ações novos, os interêsses, além dos 
dividendcs atribuídos às --- titula
res de ações nominativos e nominativos 
endossáveis nos casos de valorização do 
ativo ou de utilização de fundos - art. 
301, d. 

Casos em que não cabe desconto no fonte 
sôbre rendimentos percebidos por --
e distribuídos por elo - art. 301, § 3.°. 



Da taxação na fonte sôbre rendimentos 
redistribuídos por -'--- e da com
pensação do impôsto que houver sido 
recolhido pela primeira --- - art. 
307, § 4.°. 

Casos em que não haveró desconto do 
imptlsto na fonte sÔbre os rendimentos 
pertencentes a ---, quando pagos 
cu creditados a --- imune ou isenta 
do impÔsto de renda - art. 307, § 5.0. 

o impÔsto na fonte não incidiró SÔbre 
rendimentos auferidos por --- de 
capital investido em ações de sociedades 
anÔnimas de capital aberto - art. 307, 
§ 6.°. 

A retenção do impôst-o a que estó su
jeito o desógio em relação ao valor no
minal de emissão, ou ao valor de aqui
sição concedido na venda ou colocação 
no mercado, de debêntures ou obrigações 
ao portador, letras de cÔmbio ou outros 
títulos de crédito, compete à --
que os vender ou colocar - art. 309, 
§ 2.°. 

Obrigação da apresentação anual da de
claração de rendimentos da --- _ 
art. 320. 

Prazos para entrega das declarações de 
rendimentos das --- - arts. 320, 
alíneas e parágrafo único; 321 e pa
rágrafo único. 

As --- que tiverem vórios estabele
cimentos e centralizarem a contabilida
de apresentarão uma só declaração no 
repartição do local onde estiver o esta
belecimento centralizador - art. 322. 

As firmas ou SOciedades coligadas, as 
controladoras e controlados deverão 
apresentar declaração em separado _ 
art. 322, parágrafo único. 

As repartições lançadoras poderão este
belecer escala para entrega das decla
rações das ---. Fica vedado, neste 
caso, àquelas, o remessa de declarações 
pelo correio - art. 323. 

A notificação para recolhimento do im
pôsto das --- seró feita no ato do 
entrega da declaração de rendimentos, 
dentro do escala estabelecida previa
mente - art. 323, § 1.°. 

O débito a que se r.fere a d.c1aração 
d. rendimentos da --- seró apurado 

mediante a conferência sum6ria do c61-
culo feito na aludida declaração - art. 
323, § 2.0. 

A --- pode pedir o retificação de 
suo declaração até a data do venci .. 
mento do primeira cota ou cota única 
- art. 324. 

A retificação da declaração da - __ , 
a seu requerimento, não deve alterar os 
prazos para o recolhimento das cótas, an
teriormente marcados, devendo ser feita 
por processo sumório - art. 324 e pa
rágrafo único. 

A firma individual, com receita bruta 
anual inferior ao limite legal, fica dis
pensada da apresentação, como ---, 
da declaração de rendimentos - art. 
325, parágrafo único. 

Lançamento em nome da matriz - art. 
339. 

Como serão lançadas os --- - art. 
339 e parágrafos. 

Quando o impÔsto devido em face da 
declaração deveró ser pago de uma só 
vez - art. 343, § 1.0, b. 

- Quando e como o impÔsto devido em 
face da declaração poderó ser parcelado 
- art. 343, § 2.°. 

Caso em que poderó ser exigido o pa
gamento da primeira cota ou de todo 
o impÔsto, no mesmo mês da entrega 
da declaração - art. 343, § 3.°. 

Quando Q --- apresentar declara
ção em janeiro ou fevereiro, poderó pa
gar o im;Jôsto em 10 ou 9 cotas men
sais - art. 343, § 4.°. 

Paga o primeira cota do impôsto, as res_ 
tantes serõo recolhidas com intervalos 
de 30 dias, contados do vencimento da 
primeiro - art. 344. 

Casos em que o impÔsto deve ser pagc 
na suo totalidade - arts. 346 e §§ 1.°. 
e 2.°; 349 e parágrafo único, a e b. 

As --- ou físicos, contribuintes ot.: 
não, são obrigadas a prestar as infor. 
mações e os esclareci;nentos que lhes 
forem exigidos peloi agentes fiscais do 
impôsto de renda - art. 352. 
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As --- deverão fornecer ao benefi
ciário documento comprovante dos ren
dimentos pagos ou creditados - art. 
366. 

As --- que efetuo rem retenção do 
impôsto na fonte deverã·o fornecer 00 

contribuinte documento comprobatório, 
em duas vias - art. 367. 

As --- ou físicas beneficiadas com 
o recebimento de contribuições, deações, 
prêmios e bôlsos ficam obrigadas a pro
vor, quondo exigido, a aplicação ,des re
cursos nos fins a que se destinaram 
art. 368. 

Exigência a ser feita das ---, em 
Brasília e nos Territórios, nos casos de 
renovação das licenças e de registros 
destinados ao recolhimento do impôsto 
de vendas e consignações - art. 374. 

Nos casos do art. 323 o impôsto de
vido pelo --- deverá ser recolhido 
por meio de guias próprios, etc. - art. 
416. 

o Que deve ser mencionado nas guias 
de recolhimento, nos casos de --
ou física domicilioda ou residente no 
estrangeiro - art. 418, § 2.°. 

Caso em que a --- fica responsável 
pelo débito de seus diretores, gerentes 
e empregados que se ausentarem do país 
- art. 431. 

As ---, enquanto estiverem em dé
bito, não garantido, não poderão distri
buir quaisquer bonificações aos seus 
acionistas nem dar ou atribuir partici
pação de lucros aos seus sócios ou cc
tistas, etc. - art. 433. 

Nos casos de infração, apurada em re
visão, quanto à indicação da receita 
bruta ou de lucro tributável feita pela 
___ na fórmula de sua declaração 
de rendimentos, será aplicada multa -
art. 444, e. 

Multa cominada para as --- que 
não cumprirem o estatuído no art. 225 
- art. 450, cf. 

Multa cominada para as --- que 
tiverem na escrituração do livro Diário 
atraso supericr a 180 dias - art. 
450, e. 

Multa aplicável às --- que optarem 
pelo lucro presumido e não possuírem 
livro Caixa - IIIrt. 450, SI. 
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Multa aplicável às --- cuja escritu
ração do livra Registra de Compras con
tiver atraso superior a 60 dias - art. 
450. i. 

Multa aplicável às --- que, estando 
em débito, não garantido, pOr falta de 
recolhimento de impôsto, distribuírem 
bonificações a seus acionistas ou atribuí_ 
rem participação de lucros a seus sócios, 
cotistas, diretores etc. - art. 454, a. 

A quem cabe, quando se tratar de 
, a responsabilidade penal pelas 

infrações previstas no art. 455 - art. 
457. 

As --- que tenham predominância 
de capital estrangeiro ou sejam filiais 
ou subsidiárias de emprêsa com sede no 
exterior. Sujeitas às normas e alíquotas 
do impôsto de renda estabelecidas na 
legislação - art. 506. 

As --- que tiverem direito às Obri
gações do Reaparelhamento Econômico 
(Lei 1474/5)) poderão optar pelo rece
bimento de 20 % do respeCtivo valor 
nominal em títulos do Tesouro Nacional 
com cláusula de correção monetária 
Prazo para opção - art. 511. 

PESSOA JURIDICA CIVIL 

Registro de Compras e Registro de In
ventário das ---o Devem ser regis
tràdos e autenticados pelas repartições 
do Impôsto de Renda - art. 226 e 
§ 1.°. 
Obrigatoriedade de as --- indica
rem, nos documentos que instruí rem as 
suas declarações de rendimentos, o nú
mero e a data do registro do livro Diá
rio no Registro Civil de Pessoas Jurídi
cas, assim como o número da página do 
mesmo livro onde se acharem transcritos 
o balanço e a demonstração da conto 
de lucros e perdas - art. 233, pará
grafo único. 

Organizadas exclusivamente para a 
prestação de serviços profissionais de 
médico, engenheiro, advogado, dentista, 
veterinório, contador, pintor, escultor e 
de outros que se lhes possam assemelhar, 
com capital até o limite legal - paga
rão impôsto proporcional à taxo redu
zida - art. 248, § 1.0, b. 

Emprêsas rurais, organizadas sob a for
mo de sociedade civil - faculdade de 



reajustar, em suo escrituração cont6bil, 
o valor dos imóveis rurais, sem que haja 
tributação do aumento do patrimônio 
art. 282 e §§ 1.0 o 4.°. 

PINTOR 

(V. Profissões Liberais) 

PISCICULTURA 

- Exploração do ---o Rendimento clas
sificado no cédula G - art. 54, e. 

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

Paro os efeitos de correção monet6ria, 
não constituem tributos os empréstimos 
públicos compulsórios e os contribuições 
obrigatórios poro o --- - art. 428, 
§ 8.°. 

PLANTIO DE FLORESTAS 

As emprêsas que tenham por objeto o 
exploração agrícola e pastoril poderão 
incluir como custo cu despesas operacio
nais o gosto com o --- destinados 
à proteção do solo e o custo de novos 
aquisições ou de plantio de 6rvores des
tinados 00 cOrte - art. 204, c e ". 

Não ser6 considerado poro efeito do 
tributação dos aumentos dos fundos de 
reservo dos sociedades anônimos além 
do limite do capital social o resultante 
da variação monet6ria do custo de aqui
sição ou --- exploradas pela em
prêsa - contabilização - art. 254, 
1.°, g. 

As pessoas jurídicas explorando reCUr
sos florestais poderão corrigir monetà
riamente o custo de aquisição ou do 
--- respeitados os coeficientes fixa
dos pelo Conselho Nacional de Economia 
para o correção monet6ria do ativo imo
bilizado. Contabilização - art. 284 e 
par6grafo único. 

PLANTIO E REPLANTIO DE ÁRVORES 

As importâncias efetivamente aplicados, 
em cada ano, no --- serão deduzi
das do valor do imóvel rural paro apu
ração do rendimento líquido - art. 
71, § 2.°. 

No caso de im6veis rurais não cadas
trados, poro determinação do rendimen
to liquido, ser6 excluída, antes de apli
cado o coeficiente de 3 %, o importân
cio efetivamente oplicada, em cada ano, 
no --- destinadas 00 corte, bem co
mo o 6rea plantada com 6rvcres de inte
rêsse do polltica de reflorestamento 
art. 72, § 1.°, a e b. 

PODER LlBERATÓRIO 

As Obrigações do Tesouro Nacional (Lei 
4357) terão --- poro pagamento do 
débito fiscal, etc. - art. 413, a. 

- Os títlilos do Empréstimo Público de 
Emergência (Lei 4069) terão --_ 
paro pagamento do impôsto de rendo 
-art. 413, b. 

A partir do exercício de 1967, os títu
los de investimento representados pelos 
recibos do empréstimo compulsório da 
Lei 4 242 terão --- poro paga
mento do impôsto de rendo - art, 
413, c. 

,POLfCIA 

(V. Autoridade Policia/) 

POLfTICA DE REFLORESTAMENTO 

Serão deduzidas do valor do imóvel an
tes do aplicação do taxo poro determi
nação do rendimento líquido do proprie
dade rural as importâncias anualmente 
aplicadas de acôrdo com os recomenda
ções do --- - arts. 71, § 2.°; 72, 
§ 1.°, b. 

POSTOS FISCAIS 

(V. Alfândegas) 

PRAZO - CASOS DIVERSOS 

Paro alienar títulos de investimentos de 
cujo custo o contribuinte tenho abatido 
o percentagem regulamentarmente auto
rizado, do rendo bruto de sua declqra
ção - art. 92, § 2.°. 

Poro alienação de letras imobili6rios 
cujos rendimentos tenham sido abatidos 
do rendo bruto do contribuinte - art, 
93 § 3.°. 



- Poro pedido de distribuiçâa de rendi
mentos recebidos acumuladamente
art. 96, § 4.°. 

Poro recolhimento do impôsto de fonte 
sôbre rendimentos superiores 00 limite 
legal, atribuídos, o título de comissões, 
participações, etc, o pessca que não se
ja diretor, sócio ou empregado do fonte 
pagadora - art. 122. 

Poro recolhimento. pelo fonte pagadora, 
do impôsto retido sôbre aluguéis, jurJs, 
cotos-portes de multas lucros e dividen
dos (Dec. n.o 56284) - art. 121 e 
parágrafo único. 

Poro vendo, com isenção do impôsto de 
lucro imobiliário, de propriedade imo
biliário poro residência. Como deve ser 
contado - ort. 132, e. 

- Até 31/12/1966 poro que o deságio 
auferido pelos firmas e sociedades em 
operações de compro e vendo de títulos 
de crédito fique sujeito tão-sOmente 00 

impôsto retido no fonte - art. 214. 

Superior o 12 meses dos investimentos 
feitos por pessoas jurídicos em debênt ... -
res ou obrigações 00 portador, letras de 
câmbio e outros títulos de crédito, poro 
que p respectivo correção monetário 
posso ser abatido do lucro real - art. 
214, § 2.°. 

Poro recolhimento do impôsto devido sô
bre o aumento dos fundos de reservo dos 
sociedades anônimos, além do valor do 
capital social realizado. Como deve ser 
contado - art. 254, § 5.°. 

Poro o correção monetária do valor dos 
bens do ativo imobilizado dos pessoas 
jurídicas - art. 264. 

Poro recolhimento do 1.0 prestaçãQ do 
impôsto, nos casos de correção monetá
rio do ativo realizado no formo do art. 
268 - ort. 212, § 2.°. 

Poro recolhimento do 1.0 prestação do 
impôsto retido no fonte sôbre os aumen
tos de capital com recursos provenientes 
de reservas ou lucros em suspenso -

'art. 288. 

A falto de pagamento do primeiro pres
tação do impôsto devido sôbre aumento 
do capital com aproveitamento de re
servas, dentro do ---o importará no 
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cobrança do impôsto às taxas normais 
- art. 288, § 1.°. 

Poro recolhimento do impôsto de fonte 
devido sôbre rendimentos de ações -
art. 310, § 2.°. 

Poro recolhimento do impôsto de fonte 
devido sôbre rendimentos de ações pagos 
antecipadamente - art. 310, § 3.°. 

Poro recolhimento do impôsto de fonte 
sôbre títulos 00 portador, no coso do 
não identificação do beneficiário - art. 
310, § 5.°. 

Paro recolhimento do impôsto devido no 
fonte sôbre os lucros e interêsses distri
buídos por outros sociedades, além dos 
anônimos, o quaisquer pessoas jurídicos 
- ort. 310, § 6.°, b. 

No coso de retificação de declaração de 
pessoa jurídica, devem ser mantidos os 
--- originalmente marcados poro o 
vencimento dos cotos - art. 324, pa
rágrafo único. 

Poro atendimento de pedidos de escla
recimentos necessários à revisão dos de
clarações - art. 334, § 3.°. 

A ser observado, no coso de exigênc'ia 
do recolhimento do primeiro coto ou do 
totalidade do impôsto dentro do próprio 
mês do entrego do declaração - art. 
343, § 3.°. 

Poro pagamento dos cotos do impêsto 
notificado art. 344 e parágrafa 
único. 

No coso de falência, considerar-se-ão 
vencidos todos os --- - art. 345. 

Consideram-se vencidos todos os --
poro pagamento, nos casos de transfe
rência de residência poro o exterior -
art. 345, parágrafo único. 

Quando o importância do tributo fôr exi
gido parceladamente, solvo os exceções 
previstos em lei, vencido uma cota e não 
poga até o vencimento do seguinte, con_ 
sidera-se vencida tôda o dívida - art. 
347. 

Paro remessa, pelo Departamento Na
cional de Registro do Comércio e pelos 
Juntos Comerciais, de cópia dos do
cumentai referentes aos contratos, alte
rações e distratos - art. 386. 



- Poro prestação de esclarecimentos nos 
casos de lançamento ex officio - art. 
408. 

Poro o prestação de esclarecimentos nos 
cas:s de ex officio por falto ou inexati
dão do guio de recolhimento do impôsto 
devido no fonte - art. 411. 

Poro restituição das importâncias depo
sitadas em garantia de instância admi
nistrativo ou judicial - art. 428, § 4.°. 

Findos os --- poro pagamento, re
clamação ou recurso, os contribuintes 
que não tiverem solvido seus débitos não 
poderão despachar nas Alfândegas, Me
sas de Rendo, etc. - art. 429. 

120 dias paro a provo do início de ação 
judicial cOntra a Fazenda, visando à 
anulação ou reforma da cobrança fiscal 
- art. 430. 

Para o cobrança amigóvel - art. 434 
e§§1.oe2.0. 

A falta de pagamento, no --- mar
cado, de qualquer das prestações, no 
parcelamento de que trata êste artigo, 
acarretaró o vencimento das demais e 
o inscrição do dívida poro cobrança exe
cutivo - art. 435, parágrafo único. 

Os débitos dos servickres públicos, mi
litares, etc., que não forem satisfeitos 
nos --- legais serão objeto de co
municação às repartições pagadoras poro 
fins de desconto em fôlha, desde que o 
contribuinte devedor solicite essa provi
dência, etc. - art. 436. 

- Poro encaminhamento do dívida poro 
cebrança judicial - art. 437. Justifi
cativo quando o --- fôr excedido 
- art. 437, § 1.°. 

- Poro os infratores se defenderem dos 
multas aplicados, perante o autcridade 
administrativo de primeiro instôncia _ 
art. 440, § 3.°. 

Multo cobrado nos casos de pagamento 
de débito foro dos --- fixados _ 
art. 442 e § 1.°. Exceção - art. 
442, § 2.°. 

Multo de moro nos casos de pagamento 
foro do --- - art. 443. 

- Poro interposição de recursos no coso 
de indeferimento de pedido de restitui
ção do impôsl'o - art. 481. 

Serão cOntados em dias corridos _ 
art. 497. 

Como serõo centados os --- - art. 
497, parágrafo único. 

Quando terminarão os , nõo ha
vendo expediente no último dia - art. 
497, parágrafo único. 

Paro pedido de parcelamento de débitos 
resultantes de infrações do regulamento, 
superiores 00 limite legal - art. 507. 

PRAZO - DECADINCIA E PRESCRiÇÃO 

o direito de preceder ao lançamento do 
impêsto de rendo decai no de 
5 anos - art. 423. 

A faculdade de proceder o nôvo lanç::J
mento decai no --- de 5 anos _ 
art. 423, parágrafo único. 

o pedido de --- especial interrom
pe o curso de prescrição - art. 424, 
§ 1.°. 

Nõo corre o --- de prescrlçao en
quanto o processo de ccbrança estiver 
pendente de decisõo - art. 424, § 2.0. 

A publicação do despacho do juiz de 
execução, no coso de cobrança judicial, 
suspende o curso do --- do pres
prição - art. 424, § 3.°. 

Poro apÚcação e cobrança de multas -
art. 425. 

Não corre --- de prescflçao nos ca
sos de arrecadação do impôsto na fonte 
e nos de que trotam o art. 96 e pa
rógrafos - art. 426. 

Não correrão os -_. - estabelecidos 
nos casos em que o ação do repartição 
fôr suspenso por medido judicial contra 
o Fazendo Nacional - art. 427. 

PRAZO - ENTRECA DE DECLARAÇÃO DE 
RENDIMENTOS DAS PESSOAS FiSICAS 

Até o último dia útil de abril - art. 
314. 

Mediante requerimento à repartição lan_ 
çadora, poderó ser prorrogado o --
- art. 329, parágrafo único. 
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; 

Vencidos os~, a declaraçâa so 
será recebida se ainda não houver sido 
iniciado o procedimento ex officio - art. 
331. 

Terminado o --- para a entrega das 
declarações começara, no mês seguinte, 
a arrecadação do impôsto - art. 343. 

Quando o --- fôr ultrapassado em 
mais de 10 dias, o impôsto deverá ser 
pago de uma só vez, sem prejuízo das 
penalidades fiscais - art. 346, § 2.°. 

PRAZO - ENTRECA DE DECLARAÇÃO DE 
RENDIMENTOS DAS PESSOAS JURi
DICAS 

Relativa aos resultados do período ime
diato ao do ano-base até a data da ex
tinção da firma ou sociedade - art. 
219, parógrafo único. 

Inclusive emprêsas individuais - arts. 
320, a a c e parógrafo único; 321 e 
parógrafo único. 

As repartições lançadoras poderão esta
belecer escala de- ---, observa~os 
os arts. '320 e 321, vedada, nesse caso, 
a remessa de declaração pelo correio 
art. 323. 

Mediante requerimento à repartição 
lançadcra, poderá ser prorrogado o 
---, havendo motivos de fôrça 
maior, devidamente justificados - art. 

. 329, parógrafo único. 

Vencidos os ---, a declaração só 
será recebida se ainda não houver sido 
iniciado o procedimento ex officio 
art. 331. 

Terminado o ---, começará no mês 
seguinte a arrecadação do impôsto -
art. 343. 

Quando o --- fôr ultrapassado em 
mais de 10 dias, o impôsto deverá ser 
pago de uma só vez, sem prejuízo das 
penalidades fiscais - art. 346, § 2.°. 

PRAZO - INFORMAÇÕES E COMUNI
CAÇÕES 

Para comunicação, pelas pessoas jurídi
cas, por escrito, da venda de ações com 
deságio superior a 10% - art. 192, b. 
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Para comunicação, pelos Agentes ~iscais 
do Impôsto de Renda, do início da perí
cia contábil - art. 354, § 1.°. 

- Para a comunicação, pelas repartições 
competentes, de transferências de títulos 
nominativos da dívida pública - art. 
373. 

Para remessa, pelas exatorias federais e 
estaduais, de relação das firmas que 
adquiriram seks de vendas e consigna
ções - art. 375. 

Para comunicação, pelas exatorias fe
derais e estaduais, das alterações ocor
ridas quanto aos contribuintes do im
pôsto de indústrias e profissões - art. 
375, parógrafo único. 

Para a comunicação pelas Recebedorias, 
Mesas de Rendas e Coletorias Estaduais, 
etc., de alterações feitas no cadastre 
de propriedades rurais, urbanas e de li
cenças - art. 376. 

Para informação, pelos serventuários da 
justiça, das importâncias corresponden
tes aos honorários, vintenas ou comis
sões pagas aos advogados, médicos, tes
tamenteiros etc. - art. 281. 

Para informações, pelos oficiais de re
gistro de imóveis e de hipoteca marfti
ma, concernentes à transmissão de imó
veis e aos contratos que indiquem des
pesa ou receita em dinheiro, etc. 
art. 382 . 

Para informações, pelos oficiais de re
gistro de títulos e documentos, relativas 
aos contratos de arrendamento, locação, 
sublocação etc. - .rt. 383. 

Para informações, pelos tabeliães e ser
ventuários, relativas a escrituras - arts. 
383, §§ 1.° e 2.°; 384. 

Para informações sôbre o débito do im
pôsto de renda em nome do de cujus 
ou do espólio - art. 400, § 6.°. 

Para a comunicação às autoridades com
petentes da mudança de residência -
art. 488. 

PRAZO - LUCRO IM081L1ÁRIO 

Para comprovação do valor do custo do 
imóvel, das deduções e percentagens 



permitidos no determinação do lucro 
imobiliário - art •. 136; 137. 

Poro comprovação do custo dos benfeito_ 
rias, quando estimado pelo vendedor -._ 
arts. 136, parágrafo único; 137. 

Paro opção, pela pessoa física vendedo
ra, promitente vendedora ou cedente, 
pelo compra de Obrigações do Tesouro 
Nacional ou pelo pagamento do impôs
to sôbre a diferença entre o valor glo
bal de aquisição do imóvel e o seu va
Iar corrigido monetàriamente - art. 
147 e parágrafo único. 

Que deve constar das escrituras relati
vos o operações imobiliárias, para reco
lhimento, pelo vendedor, do impôsto que 
venho a ser apurado no revisão das guias 
negativos - art. 148, § 2.°. 

Paro recolhimento do impôsto sôbre lu
cros imobiliários - art. 149, § 5.°. 

Para recolhimento do impôsto sôbre lu
cros imobiliários, nos casos de incorpo
raçõo de imóvel 00 capital de sociedade 
- art. 149, § 6.0. 

PRAZO - RECLAMAÇÕES E RECURSOS 

Poro os infratores se defenderem da im
posição de multas - art. 440, § 3.°. 

Para apresentação de reclamação con
tra lançamento do impôsto ou exigência 
de recolhimento pela fonte - art. 462. 

Poro a interposição de recurso voluntá
rio das decisões contrórias aos contri
buintes ou às fontes - art. 465. 

- Poro pagamento, pelo recorrente, nos 
casos de recurso voluntório, do diferen. 
ça entre o valor do débito e o produto 
da venda dos títulos oferecidos em deoó_ 
sito - art. 466, § 3.°. . 

Para assinatura. do têrmo de fiança nos 
casos de recurso voluntário ao Primeiro 
Conselho de Contribuintes - art. 467, 
parágrafo único. 

Para indicação sucessiva de outrcs dois 
fiadores no caso de recusa do primeiro 
oferecido - art. 468, § 3.°. 

Paro depósito da quantia em litígio, nos 
casos de indeferimento de recurso do 

decisão que recusar O último fiador 
apresentado, etc. - art. 468, §§ 5.°. 
e 7,°. 

- Paro pedido de reconsideração de deci
são do Primeiro Conselho de Contribuin
tes - art. 470. 

Para reclamações, recursos e pedidos de 
reconsideração. Como será contado -
art. 476, parágrafo único. 

Para o recurso voluntório dos decisões 
contrários 00 contribuinte nos casos de 
consultas ou pedidos de isenção relativos 
ao impôsto de renda - art. 493. 

PRAZO - RESIDENTES OU DOMICILIADOS 
NO ESTRANGEIRO 

Para recolhimento, pela fonte ou pelo 
procurador, do impôsto retido art. 
310. 

Para recolhimento, pela fonte ou pelo 
procurador, do impôsto de fente devi
do sôbre rendimentos de ações - art. 
310. § 4,°. 

Para recolhimento do impôsto devido na 
fonte sôbre os lucros das filiais, sucur
sais, agências ou representações das pes
soas jurídicas - art. 310, § 6,°, a. 

PRAZO - TRABALHO ASSALARIADO 

Par~ recolhimento, pelo fonte pagadora, 
do Impôsto retido sôbre rendimentos de 
trabalho assalariado - art. 118. 

Para recolhimento do impôsto de fonte 
que inCido sôbre o remuneração de ser
viços prestados pelos trabalhadores avul
sos a que se refere a Lei Orgânica da 
Previdência Social - art. 118, § 1.°. 

Para apresentação, pelo empregador, da 
relação de guias de recolhimento do im
pôsto de fonte sôbre rendimentos de tra
balho assalariado - ar.. 120. 

PR~OIOS DE APARTAMENTO 

(V. Edifícios de Apartamento) 

PR~DIOS OU CONSTRUÇÕES 

O valor locativo do prédio construído 
qLlando ocupado pelo seu proprietário 
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não entrará no cÔmputo do rendimento 
bruto - art. 36, d. 

O valor locativo do prédio urbano cons
truído será classificado na cédula E, 
quando cedido seu uso gratuitamente 
art. 50, parágrafo único. 

Nõo admitida cota de depreciação aos 
não alugadcs etc. - art. 186, § 11, b. 

PRéDIOS RESIDENCIAIS 

Isenção do impôsto de renda, até 
31-12-1970, poro os lucros e rendimentos 
havidos pelo vendo ou locação de 
--- que vierem o ser construídos em 
Brasília, D. F. - pessoa físico - ar •. 
36, t; lucro imobiliário - art. 132, f; 
pessoa jurídica - art. 245, j; residente 
ou domiciliado no exterior - art. 
293, h. 

Valor dos --- e o dos bens de con
sumo de que tratam os letras "f'" e "r/' 
do art. 204 não serão computados como 
rendimentos das pessoas ali referidos -
art. 204, § 1.°. 

PREJU(ZO 

No coso de concordata ou falência do 
devedor, não se admitem como --
as perdas de créditos que não forem 
habilitadcs - art. 166, § 5.°. 

Quando serão dedutíveis como despesas 
os --- por desfalque, apropriação 
indébita e furto, por empregados ou ter
ceiros - art. 182. 

Limitação do dedução de --- com 
deságio na alienação de ações. títulos 
ou cotos de capita I - art. 192. 

O --- verificado num exercício po
derá ser deduzido, paro compensação to
tal ou parcial, no coso de inexistência 
de fundos de reservo ou lucros suspen· 
sos, das lucros reais apurados dentro dos 
três exercícios subseqüentes - art. 247. 
Decorridos êsses três exercícios não mais 
será permitido a dedução - art. 247, 
parágrafo único. 

PUMIOS À CONSTRUÇAO NAVAL 

Não se computam no lucro ope ... acional 
dos emprêsas de navegação - art. 207, 
§ 2.°. 
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Nõo serão computados no lucro opero
cional do proprietário da embarcação 
nem do armador - art. 208. 

PRI!MIOS LOTéRICOS EM DINHEIRO 
(V. Loteria) 

PRI!MIOS - RENDIMENTOS 

As luvas, os ---, gratificações ou 
quaisquer outros importâncias pagas ao 
locador, ou cedente do direito, pelo con- • 
trato celebrado, classificam-se como alu
guéis ou royalties, nas cédulas em que 
couberem - art. 39, c. 

Os/ --- de títulos do dívida pública 
que gozarem de isenção do impôsto de 
rendo não se computam no cédula A -
art. 40, parágrafo único. 

Cédula C. Rendimentos - art. 47, c. 

- De estímulo à produção intelectual e 
bôlsas de estudo. Seu abatimento do 
rendo bruto - art. 89. 

Ou vintenas de testamenteiro. Quando 
cabe a distribuição par exercícios ante
riores - art. 96, b. 

PRI!MIOS DE SECURO 

Não entrarão no cômouto do rendimento 
bruto os --- restituídos - art. 36, 
c; e os de vida em grupo pagos pelo 
empregador em benefício d::s seus em
pregados - art. 36, k. 

Individual de vida do empregado, pago 
pelo empregador etc. Cédula C - Ren
dimento - art. 47, i. 

Deduçõo nos cédulas E ou H dos --
dos bens que produzam os rendimentos 
- art. 67, d. 

De vida. Abatimento da rendo bruto. 
Condições e exigências - art. 85. 

- De ocidentes pessoais. Abatimento da 
rendo bruto. Condições e exigências 
art. 86. 

De vida e os destinados à cobertura de 
despesas com hospitalizoçõo e cuidados 
médicos e dentários até 5 % do renda 
bruto. Abatimento poro determinação 
do renda líquida sujeita à taxação 'lO 

fonte, dos pessoas físicas, domiciliadas 
no Brasil, ausentes no estrangeiro, o 



serviço da Nação ou por mctivo de es
tudos - art. 151, § 1.°, a. 

As sociedades que operam em seguras, 
além dos demais documentos que devem 
instruir as suas declarações de rendi
mentos, apresentarão relação discrimi
nativa dos --- recebidos, com indi
cações das importâncias globais e dos 
perí odos correspondentes - art. 231, 
parágrafa único, b. 

PRIMIOS DE TITULOS DA DIVIDA 
PÚBLICA 

Os --- que gozarem de isenção do 
impôsto de renda nõo se computam ~a 
cédula A - art. 40, parágrafo único. 

Estão sujeitos ao desconto na fonte os 
---, ao p:rtador, federal, estadual 
ou municipal, quando o beneficiário não 
se identificar - art. 301, 1.0. 

PRIMIOS DE TURFE 

(V. Turfe) 

PREPOSTO 

De Corretvr, Despachante e leiloeiro. 
(V. Despachantes) 

PRESCRiÇÃO 

O direito de cobrar as dívidas de i "11-

pôsto de renda prescreve em 5 anos etc. 
- art. 424. 

Casos em que a --- é interrompida 
- art. 424, § 1.0. 

Caso em que não corre o prazo de 
--- - art. 424, § 2.°. 

Caso em que é suspenso o curso da 
--- - art. 424, § 3.°, 

Cessa em 5 anos o poder de aplicar e o 
de cobrar multas, ressalvada a interrup
ção da --- - art, 425, 

Não corre a --- qüinqüenal nos ca
sos de arrecadação do impôstc na fonte 
e nos de que tratam o art. 96 e seus 
parágrafos - art, 426. 

O prazo de --- do direito à restitui
ção é de 5 anos contados da data co 
pagamento ou recolhimento - art, 
482. 

I" I .. .I 

O pedido de restituição suspende o pra
zo da --- até ser proferida a de
cisão final na órbita administrativa -
art, 482, parógrafo único, 

(V., também, Prazo - Decadincia e 
Prescrição) 

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 

Serão classificados na cédula C as re
munerações pela --- pelos caixeins
viajantes, conselheiros fiscais e de ad
ministração, diretores de sociedades anô
nimas, civis ou de qualquer espécie, ne
gociantes em firma individual ou sóc;os 
de sociedades comerciais e industriais e 
pelos trabalhadores avulsos a que se re
fere a Lei Orgânica da Previdência So
cial - art. 47, § 1.°, a a e. 

Rendimentos da --- não comerciais. 
Classificação na cédula D - art. 49, b. 

De transporte de carga ou de passagei
ros, em veículo de pr:priedade do con
tribuinte. Dedução como despesas
art. 66. 

PROCEDIMENTO EX OFFICIO 

(V. Ex officio) 

PROCEDIMENTO FISCAL 

(V. Fiscalização) 

PROCESSO 

O --- de lançamento ex officio será 
iniciado por despacho mandando intimar 
o interessado etc. - art, 408. 

- Lançamento ex officio, julgado impro
cedente - arquivamento - art. 408, 

§ 4.-, 

Não corre o prazo de prescrição en
quanto o --- de cobrança estiver 
pendente de decisão - art. 424, § 2.°. 

Os --- e as declarações de rendi
mentos não poderão sair das reparti. 
ções do Impôsto de Renda, Exceções
art. 512, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Além da pena criminal a que está su
jeito o funcionário público que concor-
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rer para a prótica da crime de sonega
ção fiscal, será aberto o competente 

obrigatoriamente - art. 455, 
§ 4.°. 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

(V. Fórmulas de Fabricação) 

PROCURAÇÃO 

A --- será regulada segundo as 
prescrições legais - art. 495. 

PROCURADOR 

o impôsto arrecadado no fonte e que 
deva ser restituído, no caso de o decla
ração apresentar resultado negativo, po
derá sê-lo a requerimento do --- -
art. 478, parágrafo único. 

Os --- devem cumprir os obriga
ções regulamentares do impôsto de ren
da que incumbirem aos representados -
art. 494, parágrafo único. 

PROCURADOR DE DOMICILIADO NO EX
TERIOR 

Os --- devem registrar nas reparti
ções do impôsto de rendo as suas pro
curações, apresentando relação discrimi
nada dos bens sob sua administração -
art. 300, § 1.0. 

Os --- deverão prestar às reparti
ções ou aos agentes fiscais do impÕsto 
de renda todos os esclarecimentos que 
lhes forem exigidos - art. 300 e § 1.0. 

Quando compete 00 --- a retenção 
do impôsto d€'Vido - art. 309, §§ 1.°, 
a e b. 

Se o --- não efetuar a retenção .i<' 
impôsto responderá pelo recolhimento 
dêste, como se o houvesse feito - art. 
310, § 7.°. 
A todo aquêle que, solidàriamente, re~
ponder com o contribuinte ou pessoal. 
mente em seu lugar, são aplicáveis as 
dispOSições dêste regulamento - art. 
494. 

Os procuradores etc. e demais represen
tantes de pessoas físicas e jurldicas, 
cumprirão os o8rigações que incumbi-
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rem aos representados - art. 494; pa' 
rágrafo único. 

PRODUTOS ACR(COlAS 

Transformação dos ---, quando feio 
to pelo próprio agricultor, etc. - ren· 
dimento classificado na cédula G -
art. 54, d. 

Como pode ser determinado o rendimen
to líquido da transformação de --
e pecuárias, feita pelo próprio agricul
tor ou criador - art. 71. 

PRODUTOS EM FABRICAÇÃO 

Deverão constar do livro de inventários 
pelo seu preço de custo - art. 225, 
§ 3.°. 

PRODUTOS FLORESTAIS 

Não se considerará rendimento tributá
vel o valor dos --- obtidos em flo
restas por quem as houver plantado -
art. 76. 

PRODUTOS MANUFATURADOS 

Como serão arrolados no Registro de In
ventários os existentes nas dotas dos ba
lanços - art. 225, § 2.°. 

PRODUTOS PECUÁRIOS 

Transformação dos ---, quando feita 
pelo próprio criador, etc. - rendiment:J 
classificado no cédula G - art. 54, d. 

Determinação do rendimento líquido da 
transformação dos --- e agrícolas 
pelo próprio criador ou agricultor. Como 
pode ser feita - art. 71. 

PROFESSOR 

Rendimentos do 
arts. 47; 107. 

Rendimentos do 
- arts. 49; 121. 

assalariado -

não assalariado 

Rendimentos sujeitos 00 desonto do i '\"1-

pôsto na fonte e inclusão na declaraç50 
do pessoa física - relativos 00 exercí
cio do profissão de --- - art. 508. 

(V., também, Profissões liberais) 



PROFISS6ES LIBERAIS 

Honorários do livre exercício das --
de médico, engenheiro, etc. - rendi
mentos do trabalho· classificados na cé
du!a D - art. 49, a. 

Na cédula D serão classificados os ren
dimentcs relativos aos lucros da explora_ 
ção individual de contratos de emprei
tada, unicamente de lavor, tais como 
trabalhos arquitetônicos, topográficos, 
etc. - art. 49, f. 

Rendimentos recebidos acumulodamente. 
Quando cabe a distribuição pelos exercí
cios o que corresponderem - art. 96, 
a, 111. 

- Distribuição dos rendimentos, Irecebidos 
acumuladamente pelos últimos 5 anos -
art. 96, §§ 1.0 e 2.°. 

As pessOas jurídicas civis, organizadas 
exclusivamente para a prestação de ser
viços profissionais de .médico, engenhei
ro, advogado, dentista, veterinário, con
tador, pintor, escultor e de outros que 
se lhes possam assemelhar, com capital 
até o limite legal, pagarão o impôsto 
proporcional à razão de taxa especial -
art 241, § 1.°, b. 

Serão informados, pelos escrivães dos 
cartórios, as importâncias pagas, como 
honorários, vintenas ou comissões aos 
advogados, médicos, testamenteiros, sín_ 
dicos, liquidatários e avaliadores 
art. 381. 

"PRO. LABORE" 

(V. Retiradas) 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

Paro efeito do lucro imobiliário a --
e a cessão de direito de --- são 
equiparados à vendo - art. 129, § 1.0. 

Ficam excluídos dos disposiçães do art. 
129, § 1.°, os rendimentos decorrentes 
dos contratos de --- de proprieda
des imobiliários, constantes de escrituras 
públicos lavradas até 12/1/59, inclu
sive, os quais estarão sujeitos à tributa
ção na formo do legislação anterior -
art. 129, § 2.°. A exigência do reco
lhimento do impôsto, nos casos de 
---, só será feito no escrituro defi
nitiva - art. 129, § 2.°, a. 

PROPACANDA 

(V. Despesas) 

PROPACANDISTA 

(V. Cobrador) 

PROPRIEDADE ACROPASTORIL 

Parceria - art. 54, § 2.°. Tributa
ção baseada no resultado real - art. 
74. Valor da --- notoriamente des
proporcional à receito apurada. Arbitra_ 
mento - art. 75, parágrafo único. De
terminação do rendimento líquido do ex_ 
ploração agrícola ou pastori I - arts. 
71 a 78. 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

Será classificado como lucro operacional 
o resultado auferido na ces~ão de direi
tos do --- e de quaisquer operações 
semelhantes, realizadas com habituali
dade, pelos firmas ou sociedades -
art. 158, parágrafo único. 

O Departamento Nacional de Proprieda
de Industrial deverá fornecer informa
ções sôbre o registro de patentes de in
venção e de marcas de indústria e co
mércio - art. 385. 

PROPRIEDADE RURAL 

Como será apurado o rendimento líquido 
dos --- - art. 71 e parágrafos. 

Construções, benfeitorias e reservas flo
restais - exclusão de seu valor no caso 
de determinação do rendimento líquido 
das ---, mediante aplicação de coe
ficiente - art. 71, § 1.°. 

Importâncias dedutíveis do valor dos 
---, atualizado, antes da aplicação 
do coeficiente paro apuração do rendi
mento tributável - replantio de árvo
res de corte - art. 71, § 2.°. 

Atualização monetário do valor das 
ainda não cadastradas pelo 

IBRA, para determinação do rendimento 
líquido - art. 72. 

As reservas florestais se excluem do va
Iar atualizado das --- para efeito 
de determinação de seu rendimento me-
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diante aplicaçõa de coeficiente - art. 
72, § 1.°, a e b. 

Que elementos devem integrar o valor 
do --- não atualizado manetària
mente, poro o determinação de seu ren
dimento líquido mediante aplicação de 
coeficiente - art. 73, § 1.°. 

Como será arbitrado o valor dos benfei
torias, etc., de --- de valor nõo 
atualizado, poro a determinação do ren
dimento líquido mediante aplicação de 
coeficiente - art. 73, § 2.°. 

Como pode ser arbitrado pelo autorida
de lançadora o rendimento líquido de 
--- cuja receita bruta ultraposse o 
limite legalmente estabelecido, se não 
fÔr o rendimento apurado através de es
crituração regular - art. 75. 

Arbitramento do rendimento da 
no caso de ser a receita inferior ao limL 
te legal e notoriamente desproporcional 
00 valor declarado do ---o Como 
pode ser feito pelo autoridade lançadora 
- art. 75, parágrafo única. 

Documento que o IBRA deverá fornecer 
ao proprietário ou usufrutuário de 

, comprobatório do valor tribu
tário, que deverá instruir a declaração 
de rendimentos - art. 77 e porágrafo 
único. 

Documento que será fornecido pelas re
partições do impôsto de renda aos contri
buintes que declararem rendimentos dos 
---, baseados no resultado real -
art. 78. 

Não podem ser abatidos do rendo bruto 
os juros decorrentes de empréstimos 
contraídos poro a manutenção ou desen_ 
volvimento de --- - art. 84. 

As alterações feitos no cadastro de 
---, urbanos e de licenças serão, 
obrigatoriamente, comunicados, no prazo 
de trinta dias, às repartições do impôs
to de renda ou exatorias federais, em 
fichas próprios, pelos Recebedarias, Me_ 
sas de Rendas e Coletorias Estaduais e 
às Prefeituras do Distrito Federal e dos 
Municípios - arts. 369; 376. 

(V., também, Imóvel Rural) 

PROPRIEDADE UR8ANA 

(V.: Propriedade Rural; Imóvel Rural) 
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTRECA 
DE DECLARAÇÃO 

Por motivos de fôrça maior, justificados 
perante a repartição lançadora, poder,; 
ser concedido - art. 329, parágrafo 
único. 

PROSPECÇÃO DE JAZIDAS 

Quando os despesas com --- pode
rão ser abatidos do rendo bruto -
art. 90. 

Dedutibilidade, como operacionais, das 
despesas com cubagem e --- ou de
pósitos - ort. 173, § 1.°. 

Inversões de capital em terrenGs, insta
lações fixos ou equipamentos adquiridos 
poro os pesquisas de que troto o artigo 
173 - não incluídos como despesas 
operacionOis - ort. 173, § 2.°. Dedu
tível o depreciação anual e o valor re
sidual de equipamentos etc. - art. 
173, § 3.°. 

PROTEÇÃO DO SOLO 

As emprêsas que explorem atividades 
agrícolas e pastoris poderão incluir, co
mo custos ou despesas operacionais. os 
despesas feitos com o plantio de flores
tas destinados à --- - art. 204, c. 

PROVA DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO 
DE RENDA 

A --- será feito com certidão do re
partição competente - art. 396. 

Nos atos em que se exijo o ---, o 
certidão será anotado, com remissão o:> 
seu número, à doto em Que foi passado 
e à repartição qUE' o forneceu - art. 
396, § 1.°. 

As certidões poro --- serão nume
rados seguidamente, em cada ano, rece
bendo, após o número, o indicação do 
ano em que foram passados - art. 
396, § 2.°, 

As certidões poro --- só valem no 
ano em que forem passados, mos, quan
do o contribuinte se retiro do território 
nacional, só prevalecem por 60 dias -
art. 396, § 3.°. 



~ obrigatória a --- nos contratos 
com a administraçõo públ'ica - art. 
397. 

Indispensável para que seja concedido 
ou visado o passaporte - art. 398. 

Os que transferirem residência para o 
exterior e tiverem débito pendente de 
julgamento e objeto de reclamação, po
derão obter a ---, mediante depó
sito em dinheiro - art. 398, § 3.°. 

Exigida na homologação dos pedidos de 
concordota ou de reabilitacão dJ falido 
_ art. 399. o 

Exigida com relação ao espólio e ao de 
cujus para aprovação ou julgamenta dos 
formais de partilha ou cálculos de adju
dicação - art. 400. 

Indicações que o juiz fornecerá, no ofí
cio de pedido de informações sôbre a 
existência de débito em nome do de 
cujus ou do espólio, para --- -
art. 400, §§ 2.° e 3.°. 

Com relaçõa aos processos de sobreparti_ 
lha, extinção de clóusulas testamentá
rias e sub-rogação - art. 400, § 5.°. 

CCJ50S em que o Departomento Nacional 
de Registro dJ Comércio e as Juntas Co
merciais poderão arquivar distratos ou 
alterações de contratos ou atos seme
lhantes, sem a --- - art. 401, 
parágrafo único. 

Do vendedor, nos casos de leilões em 
hasta pública, de estabelecimentos co
merciais ou industriais - art. 403. 

PROVENTOS 

Os --- concedidos em decorrência de 
reforma de ex-combatente da FEB nã;) 
entrarão no cômputo do rendimento 
bruto - art. 36, j. 

Recebidos do antigo empregador, de ins_ 
titutos, caixa de aposentadoria ou de 
entidades governamentais, em virtude de 
emproJos, r,argos ou funções exercidos 
no passado, excluídos os correspondentes 
aos mutilados de guerra ex-integrantes 
da Fôrça Expedicl:nória ~rasileira -
rendimentos classificáveis na cédula C 
- art. 47, k. 

Os --- de profissões, acupações e 
prestaçõo de serviços não comerCIaiS se_ 
rão classificados na cédula D - art. 
49, b. 

Pensões civis ou militares, meios-soldos 
e quaisquer outros --- recebidos do 
antigo empregador, etc. - somente se
rão admitidas, na cédula C, as deduções 
relativas a contribuições pora institutos 
e caixas de aposentadorias e pensccs, 
ou para outros fundos de beneficência e 
despesas com ação judicial necessória 00 

recebimento dos rendimentos, inclusive 
de advogadcs, se tiverem sido pagas pelo 
contribuinte, sem indenização - art. 
64, parágrafo único. 

Estõo sujeitos ao desconto do impôsto 
de renda na fonte, a partir da renda 
líquida mensal Climite legal), os rendi
mentos de trabalha assalariado, a que 
se refere o art. 47, inclusive 
recebidos do antigo empregador - art. 
107. 

- De aposentadoria ou reforma, quando 
motivadas por moléstias especificadas em 
lei. Nõo entram na cômputo da rendi
mento bruto - art. 36, i. Nõa serão 
incluídos entre os rendimentos sujeitos 
ao desconto do impôsto na fonte -
art. 117, a. 

PROVISÃO 

(V.: Lucro em Suspenso; Reserva; 
Provisão para crédito~ de Liquida!ião 
Duvidosa) 

PROVISÃO PARA CR~DITOS, DE LIQUIDA. 
çÃO DUVI.DOSA 

Poderão ser registradas como custo ou 
despesas operacionais as imp2rtâncias 
necessórias à formaçõo de --- -
art. 165. 

Será dedutível a necessana para absor
ver as perdas etc. -art. 166. 

O saldo adequado da --- será fi
xado periodicamente pelo D. I . R. etc. 
- art. 166, § 1.°. 

Enquanto não forem fixadas as percen
tagens, o saldo adequado da prov:são 
será de 3 % sôbre o montante dos cré
ditos, excluídos os provenientes de rendes 
com reserva de domínio, ou cem garan
tia real, etc. - art. 166, § 2.°. 
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Se ultrapassarem os limites as --
existentes - art. 166, § 3.°. 

O que poderá ser acrescido à --- -
art. 166, § 4.°, a e b. 

Serão 

bimento 
§ 6.°. 

obrigatoriamente debitados à 
os prejuízos apurados no rece-

dos créditos art. 166, 

PROVISÃO PARA DIVIDAS MÁS 

(V. Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidoso) 

PROVISÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE 
DIVIDAS ATIVAS 

(V. Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa) 

Demonstrativo da ---. Documento PROVISÃO T~CNICA 
que instrui a declaração de rendimentos 
da pessoa jurídica - art. 231, f. (V. Reserva Técnica) 

234 



Q 

QUEBRA DE CAIXA 

Gratificações por --- pogas aos 
tesoureiros e a outros empregados 
quando não entrarão no cômputo do 
rendimento bruto - art. 36, h. 

E as perdas efetivamente pagos por te
soureiros, etc. Dedução no cédula C 
art. 64, k. 

Gratificações por --- pagos aos te_ 
soureiros e a outros empregados, etc. 
- não serão incluídos entre os rendi
mentos sujeitos ao desconto no fonte -

. art. 117, e. 

QUITAÇÃO DO IMPOSTO 

(V. Prova de Quitação do Impôsto de 
Renda). 

QUITAÇÃO DE PREÇO 

Exclusão dos disposições do § 1.°, do 
art. 129, dos rendimentos decorrentes 
dos contratas de promessa de compra e 
venda, etc., constantes de escrituras 10-

vradas até 12 de janeiro de 1959, in
clusive, os quais são tributáveis na con_ 
formidade da legislação anterior - a 
exigência do recolhimento só será feita 
na escritura definitiva, mesmo quando 
haja escritura de promessa irrevogável, 
irretratável e com ---, no referido 
prazo - art. 129, § 2.°, a. 

Nas operações imobiliárias, quando hou
ver a --- antes de concluídas as 
benfeitorias, será permitida a dedução 
da seu custo estimado pelo vendedor e 
sujeito à comprovação, etc. - art. 136, 
parágrafo único . 

Será exigida prova de recolhimento do 
impôsto sôbre lucro imobiliário, nas es
crituras com cláusula de ---
art. 148. 

Prazo poro recolhimento do impôsto sô
bre lucro imobiliório quando houver 
---- art. 149, § 5.°. 

QUOTA PARTE DE MULTA OU RECEITA 

(V. Coto Parte de Multo ou Receita) 
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RAIO 

(V. Perdas Extraardin6rias) 

REABILITAÇÃO DO FALIDO 

(V. Falido) 

REAJUSTAMENTO DO IMPOSTO DEVIDO 

R 

A tributação sôbre rendimentos de títu
los ao portador, não identificado, não 
serviró de base para o --- peles re
sidentes ou domiciliados no estrangeirc, 
mantida a exigência de identificação dos 
beneficiários do rendimento, mediantE' 
declaração de propriedade ou recibo .
art. 303. 

(V., também, Reajustamento do Rendi
mento Tribut6vel) 

REAJUSTAMENTO MONETÁRIO 

- A variação correspondente ao 
e os rendimentos de que tratam os arts. 
36, "t", e 500, não entrarão no cômputo 
do rendimento bruto - art. 36, r. 

Excluem-se da incidência do impôsto de 
renda sôbre Os lucros apurados pelas 
pessoas físicas na venda de proprieda
des imobiliárias, as variações correspon
dentes ao --- e os lucros de que 
trata o artigo 500 - art. 131. 

Quando o adquirente, nas operações imc
biliárias, fizer a retenção de que trata 
o art. 46, da Lei 4591/64, ficará res
ponsável, perante o Fisco, pelo recolhi
mento do tributo e acréscimos, inclusive 
pelas --- que vier a sofrer o débito 
fiscal - art. 149, § 4.°. 

Nas emprêsas que explorem a venda de 
propriedades ou direitos imobiliários a 
prestações, a porcela de --- de que 
trata o artigo 500 não constitui rMdi
mento tributável. Destaque obrigatório 
da parcela correspondente a --- na 
escrituração - art. 203, d e § 3.°. 

Não será considerado para efeito de tri_ 
butação o Fundo de Reserva constituído 
com os --- de que trata o art. 500 
- art. 245, i. 

Será excluída do lucro real para os efei
tos da tributação a variação correspon_ 
pondente ao --- de que trata o art. 
500 - art. 245, i. 

Não será considerada, poro efeito do tri
butação prevista para as reservas exce_ 
dentes da capital das sociedades anô
nimas, a reserva constituída com o pro_ 
duto dos reajustamentos monetários de 
que trata o art. 500 - art. 254, § 
1.0, i. 

Não incide no impôsto de fonte o --
beneficiando residente ou domiciliado no 
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exterior é resultante do atualização do REAVALIAÇÃO DO ATIVO 
valor nominal dos Obrigações Reajustá
veis - art. 293, f. 

Os residentes ou domiciliados no exte
rior estão isentos do impôsro de rendo 
no fonte sôbre o variação corresponden
te 00 ---: dos contratos de vendas 
o prazo de bens aplicados no produção 
rural (art. 109, § 3.° da Lei 4 504, de 
30/11/64); do depósito que tiver de ser 
devolvido, por ter sido, em decisão final, 
julgado procedente o recurso ou medida 
judicial (art. 428, § 3.°); e do sald:J 
devedor de contratos imobiliórios, cor_ 
rigido e do valor nominal das letras 
imobiliárias (art. 500) - art. 293, g. 

Dos empréstimos públicos e privados. 
Não constitui rendimento tributável -

. art. 500, alíneas e parágrafo único. 

(V., também; Atualização Monetária; 
Correção Monetária; Diferenças em 
Moeda Corrente; Variação) 

REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Não serão dedutíveis como custos ou des
pesas quaisquer adicionais ou --_ 
após o faturamento original dos mer.:a_ 
dorias enviadas às suas dependências 
no país, pCr emprêsas com sede no es. 
trangeiro - art. 202, parágrafo único. 

REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO 
TRIBUTÁVEL 

Quando o fonte pagadora assumir o 
ônus do impôsto devido pelo beneficiedo, 
a importôncia pago, creditada, emprego. 
do, remetido ou entregue, será conside
rado líquido cabendo o --- - art. 
502. 

(V., também, Reajustamento do Impôsto 
Devido) 

REAJUSTAMENTO DE VALõRES IMÓVEIS 
RURAIS 

O --- pelas pessoas físicos não po_ 
derá ser inferior ao preço de aquisição 
do imóvel e dos inversões em benfeito
rias atualizados de acôrdo com os co
eficientes de correção monetário, fixa
dos pelo C. N. E. - art. 102, pará
grafo, único. 
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Alienação de ações de propriedade do 
União, do capital de sociedades de eco
nomia misto e subsidiários - deve ser 
precedido obrigatoriamente de ---, 
ficando isento de impôsto o porte prO. 
porcicnal 00 capital do União - art. 
272, § 5.°. 

O valor dos ações novas e os interêsses 
além dos dividendos atribuídos aos titu
lares de ações 00 portador, nos casos de 
---, está sujeito 00 desconto do im_ 
pôsto no fonte - art. 301, 2.°, h. 

As taxas do impôsto no caso do distribui
ção de ações e outros interêsses, com o 
produto de --- incidem sôbre o ren
dimento bruto - art. 301, § 4.°. 
(V. , também, Correção Monetária do 
Ativo). 

RECEBEDORIAS ESTADUAIS 

As ---, Mesas de Rendas e Coleto
rias Estaduais e as Prefeituras do Dis
trito Federal e dos Municipios são obri
gados o comunicar os alterações no ca
dastro de propriedades rurais, urbanos e 
de licenças - art. 376. 

RECEITA BRUTA 

Estão isentos do impôsto de rendo os em
prêsas individuais com --- anual in
ferior 00 limite legal - art. 19; e os so
ciedades com --- anual não exce
dente ao limite legal - art. 20. 

As pessoas jurídicos - exceto socie
dades anônimas e as par cotas de respon_ 
sabilidade limitada e as filiais, sucursois, 
agências e representações de domicilia
das no exterior - com capital ou 
--- compreendidas no limite legal, 
podem optar pelo tributação com base 
no lucro presumido - art. 194. 

O lucro presumido será determinado pela 
aplicação do coeficiente de 12 % sôbre 
a --- - art. 195. 

O que se considera cemo --- -
art. 195, § 1.0. 

Seróo incluídas na --- as receitas 
totais das transações alheias ao objeto 
do negócio, quando não forem apurados 



os respectivos resultadas - àrt. 195, 
§ 2.°. 

Cama se faz a comprovação da --
das operações de conta própria - art. 
196. 

Pessoa Jurídica. Rendimento superior a 
50 % do capital ou da ---o Coefi
cientes de arbitramento poderão ser au
mentados até 75% - art. 198, § 1.0. 

Quando conhecidos os resultados das 
transações alheias ao objeto do negócio, 
serão excluídas da --- as quantias 
relativas a essas transações, e adiciona
dos ao lucro arbitrado aquêles resultados 
- art. 198, § 2.°. 

RECEITA BRUTA OPERACIONAL 

o que se deduz da --- paro apura
ção do lucro operaciona I - art. 156. 

Elementos integrantes da --- -
art. 157 e alíneas. 

Equivalente a 20 % do --- o lu;ro 
operacional estimado ou arbitrado -
resultados derivados de atividades exer
cidos parcialmente fora e dentro do país 
- art. 200, § 2.°. 

Considera-se --- a obtida no distri· 
buição de películas cinematográficos 
estrangeiros - distribuição - art. 205. 

Não integram a --- os importâncias 
recebidos pelos emprêsas de navegação, 
correspondentes à Taxo de Renovação 
do Marinho Mercante - art. 207. 

RECEITA BRUTA DE PROPRIEDADE RURAL 

- Caso de --- declarada pel,o pro
prietário, poro efeito de cadastro dos 
imóveis rurais, ou apurado pela autori· 
dade lançadora por meio de documen
tação hábil, de valor superior ao li
mite legal. Rendimento arbritrado ,"elo 
autoridade lançadora - art. 75. 

Se o --- não ultrapassar a limite 
referido no artigo 75, mos fôr notoria
mente desproporcional ao valor declo. 
rodo do propriedade, poderá o autorida
de lançadora arbitrar o rendimento lí
quido, mediante a aplicação do coefici
ente de 3 % a 5 %, sôbre aquela receito, 
atendido o natureza do atividade ex
plorado - art. 75, parágrafo único. 

RECIBO 

No coso de deságio (art. 305) 05 pes
soas jurídicos somente deverão pagar c 
rendimento, mediante --- do benefi_ 
ciário - art. 302, c. 

o pagamento ou recolhimento do impôs
to será feito contra --- de quitação. 
Poderá ser emitido separadamente ou 
inscrito nos guias de recolhimento -
art. 415. 

É permitido o quitação de débito fiscal 
mediante --- por processa mecâni
co - art. 415, parágrafo único. 

- No --- devem ficar asseguradas, 
pelo autenticação do documento, os re
quisitas necessários à fixação do res· 
ponsabilidade - art. 415, parágrafo 
único. 

RECIBO DE ENTRECA DA DECLARAÇÃO 
DE RENDIMENTOS 

Como será dado pelo repartição o 
--- - art. 327, parágrafo único. 

As repartições públicos e paraestatais, 
as autarquias e sociedades de economia 
misto devem exigir, depois de 30 de 
abril, dos funcionários que percebam 
além da /imite legal mensal, o --
- art. 372. 

RECIBO - NOTIFICAÇÃO 

(V. Notificação) 

RECLAMAÇÃO 

Não entrará no cômputo do rendimento 
bruto o variação correspondente à atua_ 
lização monetário dos depósitos, em moe
da, realizados poro garantia de instân
cia, e devolvidos por ter sido julgada 
procedente a --- - art. 36, q. 

Não estando vencidos os prazos paro pa
gamento, --- ou recursO, poderá ser 
concedido certidão poro visto em pas
saporte, quando prestado fiança - art. 
398, § 1.0. 

No caso de transferência de residência 
poro o exterior, o contribuinte que tiver 
débito objeto de --- poderá obter 
certidão de quitação, mediante depósito 
em dinheiro - art. 398, § 3.°. 
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Correção monetária de dep6sito feito 
pelo contribuinte, quando a --- se
ja, em decisão final, julgada procedente 
- ort. 428, § 3.°. 

Como poderá ser feita a garantia da 
instância, nas esferas administrativa e 
judicial, nos casos de --- - ort. 
428, § 9.°. 

Findo o prazo para pagamento cu 
--- o contribuinte que não tiver soL 
vida seu débito ou usado daquele meio 
de defesa, nóo poderá despachar na; 
Alfândegas ou Mesas-de-Rendas, nem 
transacionar com as repartições federais 

ort. 429. 

Do lançamento do impôsto ou da exigên
cia de recolhimento pela fonte - Prazo 
para a apresentação da --- 30 dias. 
Como deve ser contado - ort. 462. 

A --- tem efeito suspensivo da co
brança, exceto no caso dos que transfe
rem residência para o exterior, na for_ 
ma do art. 1 1. Aos débitos suspenses 
por --- aplica-se a atualização mo
netária de que tratam o ort. 428 e seus 
parágrafos - ort. 462, porágrofo único. 

O julgamento das --- é da compe
tência exclusiva dos Delegad:s da Im
pôsto de Renda - ort. 463. 

A --- de pessoa física contra o cál
culo dos valôres tributários relativos aos 
rendimentos das atividades agropasteris 
e indústrias extrativas vegetal e animal 
só será julgada depois de pronuncia
mento do I BRA - ort. 463, porágro
fo único. 

Das decisões contrárias aos contribuintes 
Ou às fontes, no julgamento de ---
ou recurso para o 1.0 Conselho de Contri_ 
buintes - art. 464. 

Nos casos de --- contra lançamento 
ex officio feito através da utilização 
de sinais exteriores de riqueza será fa
cultativa a garantia da instância previs
ta no art. 465 - ort. 473. 

Nas ---, sem garantia de instân
cia se a decisão final fôr contrária ao 
contribuinte, os débitos estarão sujeitos 
a multa, independente de correção mo
netária - art. 473, § 1.°. 

Do que a garantia de instância eximi
rá o contribuinte- nos casos de - __ 
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contra lançamento ex olfido com base 
em sinais exteriores de riqueza, se a de
cisão final lhe fôr contrária - art. 473, 
§ 2.°. 

As --- devem ser formuladas per 
escrito e delas constarão os fatos que as 
motivaram e as provas oferecidas -
art. 474. 

10 vedado reunir, em um só requerimento, 
--- referentes a mais de um lança
mento ou decisão - art. 475. 

As decisões proferidas nas --- serêo 
comunicadas aos contribuintes - art. 
476 e parágrafo única. 

Como deve ser dada .ciêncio aos contri
buintes do julgamento das --- art. 
477. 

05 autuantes devem ter ciência do jul
gamento das --- quando findo o 
processo, adminiSitrotivamente - art 
477, parágrafo único. 

Poderá ser interposta perante a autori
dade do distrito em aue estiver o contri
buinte que se encontre ausente do seu 
domicílio fiscal - art. 488, ~ 2.0. 

RECOLHIMENTO 

Do impôsto de fonte, devido pelos traba-
lhadores avulsos. Prazo para ___ _ 
art. 118, § 1.°. 

Do impôsto de fonte, retido por filiais 
ou agências arts. 118, § 2.°; 124. 

O --- do impôsto sôbre rendimen
tos de trabal·ho assalariado deve ser 
efetuado pela fonte pagadora, ainda que 
não tenha havido a retenção - art. 
118, § 3.°. 

Do impôsto sôbre rendimentos do traba
lho assalariado, a juízo do Ministro da 
Fazenda, poderá ser feito dentro do tri
mestre seguinte ao mês a que correspon
der a incidência - art. 118, § 4.°. 

- Prazo para o --- do impôsto de 
fonte sôbre vencimentos atribuídos c 
pessoas sem vínculo de emprêgo - art. 
122. 

A juízo do Ministro da Fazenda, o 
--- do impôsto desccntado e retido 
na fonte sôbre rendimentos pagos como 



rémuneração de serviços prestados, po
derá ser feito dentro do trimestre se
guinte ao mês a que corresponder a 
retenção ~ art. 122, § 1.°. 

O --- é obrigatório ainda que não 
se tenho operado o retenção art. 
122, § 2.°. 

Prazo poro o --- do impôsto de 
fonte sêbre juros, cotos-portes de muI
tos, lucros e dividendos - art. 127. 
Caso do lucro atribuído a cotas de ca
pital no encerramento do exercício -
(Dec. n. o 56.284) - art. 127, pará
grafo único. 

A fonte pagadora fico obrigada ao 
--- do impôsto de que trata o art. 
125, ainda que não o tenha retido -
art. 128. 

Do impôsto sôbre lucros imobiliários. A 
quem compete e como será feito o 
--- - art. 149. 

Do impôsto sôbre lucros imobiliários. On
de será feito 0--- - art. 149, §§ 
7.° e 8.°. 

Do impôsto sôbre a diferença entre o 
valor global de aquisição do imóvel e o 
seu valor corrigido monetàriamente. Co
mo será efetuado o --- - art, 
149, § 9.°. 

Correção monetária do impôsto sôbre lu
cros imobiliários, nos casos de vendo a 
prestações, quando o alienante houver 
recebido mais de 70 % do valor da alie
nação, sem que haja efetuado o ---
do impôsto - art. 150. 

Como e quando deve ser feito o --
à Delegacia do Tesouro Brasileiro 
no Exterior do impôsto descontado 
na fonte pelas autarquias e socie
dades de economia mista, no caso de 
rendimentos pagos a domiciliados no 
Pai s, ausentes no estrangeiro, o serviço 
da Nação eu por motivo de estudos -
art. 151, § 2.°. 

- Rendimentos dos pessoas físicos domi
ciliadas no Brasil, ausentes no estran
geiro, a serviço da Noção ou por moti_ 
vo de estudos, que recebam em moeda 
estrangeiro - a fonte pagadora fico 
obrigado ao --- do impôsto, ama0 
que não a tenha retido - art. 151, 
§ 3.°. 

o --- do impôsto o que se refere o 
art. 254 excluirá nôvo desconto na fon
te nos têrmos do letra "dO> do art. 125, 
dos letras "o" e "b" do inciso 2.° do art. 
30 I e dos le·tras "o" e "d" do art. 307, 
quando oCOrrer distribuição dos acrésci
mos de reservas, sob o formo de rendi
mentos atribuídos diretamente aos titu_ 
lares de ações nominativas, nominativas 
endossáveis e ao portador identificado 
- art. 254, § 2.°. 

O --- previsto no art. 254 sujeitará 
os titulares de ações ao portador não 
identificados ao pagamento da diferença 
do impôsto até perfazer o montante do 
devido na fente, na forma do § 3.0 do 
art. 302, na ocasião da distribuição dos 
acréscimos de reservas art. 254, 
§ 3.°. 

Considera-se obrigatório a retenção do 
impôsto de que trato o artigo 254 na 
dota da assembléia geral que tenha 
aprovado o aumento dos reservas, e o 
seu --- deverá ser feito, por meio 
de guio, 009 órgãos ccmpetentes, ,no 
prazo de 30 dias contados da dato do 
mesma assembléia geral - art. 254, 
§ 5.°. 

O --- do impôsto incidente sôbre o 
aumento líquido do ativo imobilizado 
resultante da correção monetária I será 
feito em doze prestações iguais, men
sais e sucessivos, por meio de guias, 
instruídas com um demonstrativo dos 
cálculos e lançamentos - art. 272, 
§§ 2.° e 3.°. 

O --- do impôsto, ou aqulslçao das 
Obrigações Reajustáveis do TeSOuro Na
cional pela pessoa jurídico, na formo dos 
artigos 2'72 e 273, exime do pagamento 
de qualquer outro impôsto sôbre os mes
mos rendimentos Os acionistas ali sócics 
- art. 278. 

O --- do impôsto pelo pessoa jurí
dico, nos casos de aumentos de capital 
com aproveitamento de reservas e tr:
butação especial, exime os acionistas ou 
sócios de qualquer outro impôsto - art. 
289. 

O --- do impôsto devido pelo resi
dente ou domiciliado no exterior deverá 
ser efetuado dentro de 30 dias do doto 
em que se tornar oprigatória o reten
ção - art. 310. 
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o -. -- do impôsto devido sôbre alu
guéis_ rendimentos de domiciliadas no 
exterior, será efetuado, semestralmente, 
em janeiro e julho - art, 310, § 1.°. 

O --- do impôsto devido sôbre ren
dimentos de ações deverá ser feito den
tro do prazo de 60 dias, contado da data 
da assembléia que autorizar a distribui
ção do rendimento - art. 310, § 2.°. 

O --- do impôsto devido sôbre pa
gamento antecipado de rendimentos ori
ginados de ações deverá ser feito dentro 
do prazo de 60 dias da data do ato 
que autorizar a sua distribuição - art. 
310, § 3.°. 

Do impôsto de fonte sôbre títulos 00 

portador, no caso de não identificação 
do beneficiário. Prazo para --- -
art. 310, § 5.°. 

Se a fonte ou o procurador não houver 
efetuado a retenção do impôsto, respon
derá pelo seu ---, como se o hou
vesse retido - art. 310, § 7.°. 

O --- do impôsto sôbre prêmios em 
dinheiro, de loterias, poderá ser efetua· 
do na repartição arrecadadora em cuja 
jurisdição estiver o domicílio da entidade 
que explorar a Icteria - art. 311. 

Na apresentação da declaração de ren
dimento, deverá ser provado o --
previsto no art. 31 da Lei 4 494, de 
25/11/64 - art. 328. 

O --- do impôsto poderá ser feito 
em dinheiro ou pOr cheque - art. 412. 

O --- do impôsto será feito nas re
partições ou agências arrecadadoras con_ 
tra recibo de quitação - art. 415. 

As guias de --- de impôsto obede
cerão aos modelos aprovados pelo Dire
tor do D. I . R. Elementos que devem ser 
mencionados nas guias de --- art. 
418 e parágrafos. 

O --- do impôsto pela fonte ou pelo 
procurodor será feito por meio de guia 
própria, englobando cada guia os ren
dimentos da mesma espécie - art. 419. 

O --- do impôsto será feito à re
partição- ou agência arrecadadora do do
micilio fiscal do contribuinte ou respon_ 
sóvel - art. 420. 

CompetênciÇl para receber G) ---o Ór
goo$ autorizados - arts. 420; 421; 
422. 

O - do imp&.to será feito nos ór_ 
gãos que integram o Departamento de 
Arrecadação - art. 421. 

Quando o --- do impôsto pederá ser 
feito em estabelecimentos bancários ofi
ciais e privados e nas Agências do De
partamento Nacional dos Correios e Te
légrafos - art. 422. 

O valor das multas moratórias e juros 
de mora acrescidos aos débitos par falto 
de --- dos tributos, adicionais e pe_ 
nalidades, nos prazos legais, não sofre
rá correção monetário - art. 428, 
§ 10. 

Correção monetário do débito fiscal de
cCrrente da folta de --- do impôsto, 
adicional ou penalidades - art. 428 • 
parágrafos. 

Quondo o ogente promover o --- do 
tributo devido, antes de ter início, n::J 
esfera administrativa, a ação própria 
extingue-se o punibilidade dos crimes de 
sonegação fiscal - art. 456. 

- Do impôsto pelas fontes. Será despre
zada o fração inferior a Cr$ 1.000 -
art. 501. 

RECONHECIMENTO DE FIRMA 

Solvo em casos excepcionais ou naque
les que o lei imponho explicitamente a 
condição, não será exigido --- em 
petições dirigidos à administração pú
blica, que poderá exigi-lo, quando jul
gar conveniente - art. 510. 

RECONSIDERAÇÃO 

(V. Pedido de Reconsideraçõo) 

RECRIAÇÃO DE ANIMAIS 
- Rendimento classificado na cédula G -

art. 54, c. 

RECURSO 

Não entrará no cômDuto do rendimento 
bruto a variação correspondente à atua
liraçeo monetórla dos depósitos, em moe
da, realizadas para garantia de in;tân-



cio, e devolvidos por ter sido julgado 
procedente o --- - art. 36, q. 

A variação do reajustamento monetário 
da importância do depósito que tiver de 
ser devolvida, por ter sido, em decisão 
final, julgado procedente o ---, não 
está sujeita 00 desconto do impâsto no 
fonte - art. 293, g. 

Se não estiverem vencidos os prazos poro 
pagamento, reclamação ou ---, po
derá ser fornecida, mediante fiança, a 
certidão de quitação para visto em pas_ 
saporte - art. 398, § 1.°. 

As quantias depositadas em moeda cor
rente para garantia do ---, se não 
forem devolvidos no prazo de 60 dios 
do julgamento definitivo do feito favo
rável ao contribuinte, ficarão sujeitas o 
permanente correção monetária até a 
data do devolução - art. 414. 

Atualização monetária da importância do 
depósito, quando o --- fôr julgado 
procedente - art. 428, § 3.°. 

No caso de --- a garantia de ins
tância poderá ser feita, a juizo do autor, 
pelo valor original do débito questiona
do - art. 428, § 9.°. 

Findo o prazo para pagamento ou 
---, os contribuintes que não tive
rem solvido seus débitos, ou usado êste 
meio de defesa, não poderão despachar 
nas Alfândegas ou Mesas-de-Re'ndas etc. 
- art. 429. 

Quando cabe o --- voluntário para 
o Primeiro Conselho de Contribuintes 
arts. 464; 469, § 4.°. 

Prazo de 30 dias para interposição do 
--- voluntário - arts. 465; 476, 
parágrafo único. 

Do depósito ou fiança no caso de --
- art. 465, §§ 1.° e 2.°. 

A quem cabe julgar da perempção do 
--- - art. 465, § 2.°. 

Depósito ou fiança para garantia da ins
tância, nos casos de --- voluntário 
- art. 466, a e b, e §§ 1.°, 2.° e 3.° 

Único à autoridade administrativa ime
diatamente superior da decisão que re
cusar o fiador ou fiadores apresentados 
_ art. 468, §§ 4.°, 5.°, 6.° e 7.°. 

Indeferimento do --- da decisão que 
recusar o último fiador apresentado. 
Prazo de 10 dias para o depÓSito da im
portância em litígio - art. 468, § 5.°. 

Será admitido --- da decisão que 
. recusar o primeiro ou o segundo fiador 
oferecido, quando o recorrente renun
ciar expressamente 00 direito de fazer 
nova indicação - art. 468, § 6.°. 

- Recusado qualquer fiador, poderá ser 
feito o depósito da quantia em litígio, 
no prazo de 10 dias - art. 468, § 7.°. 

Do representante da Fazenda, interposto 
poro o Ministro, no caso do pedido de 
reconsideração - art. 471. 

Facultativa a garantia de instância no 
caso de --- contra lançamento ex 
officio feito com base em renda presu
mida através de sinais exteriores de ri
queza - art. 473. 

A garantia de instância paro --
mediante depósito de títulos da dívida 
pública, ações ou debêntures de socie_ 
dades de economia mista de Que rarti
cipe a União. exime o contribuinte da 
multo complementar (3 % ao mês) mas 
o débito fico sujeito à correçõo ~one
tária - art. 473, § 2.°. 

Como deverão ser feitos os --- -
art. 474. 

É vedado reunir, num só requerimento, 
--- referente a mais de um lança
mento ou decisão - art. 475. 

As decisões proferidas nos --- se
rõo comunicados aos contribuintes 
art. 476. 

A quem compete dar conhecimento aos 
contribuintes dos decisões que lhes dis
serem respeito, nos --- - art. 
477. 

Como e Quando será dada ciência aos 
autuantes das decisões nos --
art. 477, parágrafo único. 

A quem cabe o julgamento dos 
contra decisões proferidas em casos de 
restituição, contrários aos contribuintes 
ou às fontes - arts. 481 e § 1.0; 
483. 

o julgamento de --- pelo Diretor
Geral da Fazenda Nacional, nas casas 
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de pedido de restituição, será definitivo 
e irrevogável na esfera administrativo -
art. 481, § 2.°. 

Como o contribuinte, ausente do seu do
micílio fiscal durante o prazo de in_ 
terposição de ---, cumprirá as dis
posições do Regulamento do Impôsto de 
Renda - art. 488, § 2.°. 

Caberá --- voluntário para a ins
tância superior, das decisões contrárias 
aos contribuintes nas consultas e pedi
dos de isenção, solucionados pelo Diretor 
do D. I. R. - art. 493. 

RECURSO EX OFFICIO 

Nos casos de ---, como se fará o 
cálculo da correção monetária do dé
bito que resultar de decisão de instân
cia superior que houver modificado de
cisão de primeira instância, favorável ao 
contribuinte - art. 428, § 5.°. 

Das decisões favoráveis aos contribuintes 
ou às fontes. ainda quando houver des
classificação de infração, haverá - __ 
para o Primeiro Conselho de Contribu
intes ou para o Diretor do D.I.R., res
pectivamente, quando o ato fôr do Di
retor do D. I . R. ou dos Delegados _ 
art. 469, a e b. 

- Quando será interposto o -__ _ 

RECURSOS FLORESTAIS 

- As pessoas jurídicas, quando explorarem 
---, poderão optar entre a dedução 
da cata anual de exaustão e a do custo 
de novas aquisições ou de plantio de 
árvores destinadas ao corte, etc - art. 
190. 

As emprêsas dedicadas à exploração 
agrícola ou pastoril podem considerar 
como custos ou despesas operacionais o 
custo de novas aquisições ou plantio de 
árvores de corte até o montante da mé
dia do valor dos --- indicados nós 
balanços dos últimos cinco anos - art. 
204, h. 

Correção monetária dos --- das em
prêsas que os explorem deve limitar-se 
pelos coeficientes fixados pelo C. N . E., 
sendo a variação, obrigatàriamente. man_ 
tida em conta do passivo não exigível e, 
destacadamente, no ativo em conta es
pecial - art. 284 e par6grafo único. 

(V., também Florestas) 

RECURSOS MINERAIS - PESQUISA E EX
TRAÇÃO 

- Classificam-se como royalties os rendi
mentos dos ---. Cédula H - art. 
56, b. 

art. 469, § 1.0. RECURSOS VECETAIS 

Quando cumpre ao funcionário que ini
ciou o processo, ou ao seu substituto, 
propor a interposição do --- - art. 
469, § 2.°. 

Não haverá --- quando a importân
cia em litígio fôr inferior ao limite le
gai - art. 469, § 3.°. 

Das decisões contrárias aos contribuintes 
ou às fontes, nos casas de provimento 
do --- ao Diretor do D.I.R., ca
berá recurso voluntário ao Primeiro Ccn
selho de Contribuintes - art. 469, § 40. 

- Quando a solução de consulta fôr no 
sentido de desobrigar o contribuinte de 
exigências legais, ou fôr pela isenção ou 
não incidência do tributo, haverá 
--- para o Primeiro Conselho d. 
Contribuintes - art. 493, § 2.°. 

Direito de colhêr ou extrair --- in
clusive florestas. O rendimento classifi
ca-se como royalty. Cédula H - art. 
56, a. 

REDISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS 

Quando os sócios ou acionistas beneficia
dos com a --- compensarão na de
claração pessoal o impôsto desccntado na 
fonte - art. 307, § 2.°. 

Quando não haverá incidência de im
pôsto na fonte nos casos de --_ 
- art. 307, § 3.°. ' 

Quando houver --- por pessoa ju
rídica, haverá incidência dos descontos 
na fonte previstos no art. 292, 1.°, e 
no art. 302, § § 2.° e 3.°, compensado 
o qUI houver sido recolhido pela pri
meira pessoa jurrdica - art. 307, § 4.0 



REDUÇÃO DO IMPOSTO 

(V. Favores F~cals) 

REEMBÔLSO 

Classifica-se na cédula B, a diferença a 
maior entre OS valôres de emissão ou 
aquisição e os de --- ou resgate de 
oções - art. 42, b. 

- Classifico-se na cédula C, a pagamento 
Cu --- do impôsto ou contribuições 
que a lei prevê como encargo do assolo_ 
riodo - art. 47, h. 

REEXAMES DE ESCRITA 

(V. Exame ele Livros e Documentos de 
Contabilidade) 

REFLORESTAMENTO 

Do valor da propriedade, antes de apli
cado o coeficiente de 3 %, será excluí
da a área efetivamente plantoda com 
eucaliptos, etc. e outras espécies de 
interêsse da política de --- - art. 
72, § 1.°, b. 

REFORMA OU APOSENTADORIA 

(V. Aposentadoria ou Reformo) 

REGIÃO GEOGRÁFICA DA AMAZÔNIA 

(V. Amazônia) 

REGISTRADO POSTAL 

As decisões proferidas nas reclamações, 
recursos e pedidos de reconsideração po
dem ser comunicadas aos contribuintes 
pOr meio de --- com direito a avi
so de recepção (A. R.) - art. 476. 

Como se contam os prazos para recla
mação, recurso ou pedido de reconside
ração, no caso de notificação feita por 
meio de --- - art. 476, parágrafo 
único. 

(V. também, Correio) 

REGISTRO DE COMPRAS - LIVRO 

- Além dos livros de contabilidade, a!!J pes
soas jurídicCls devem possuir o _ 
..- 9rt. ~~5, ", 

o --- poderá ser substituído por sé_ 
ries de fichas numeradas - art. 225, 
§ 6.°. 
Registro e autenticação do --- -
art. 226 e parágrafos. 

Quando não é obrigatória a exigência do 
--- - art. 229. 

Atraso na escrituração do --_ _ 
art. 230. 

Multa por atraso na escrituração do 
--- - art. 450, i. 

REGISTRO FISCAL 

Os --- s50 repartições competentes 
para receber as declarações de rendi
')"lentos - art. 330, b. 

REGISTRO DE HIPOTECA MAR(TIMA 

(V. Registro de Imóveis e ele Hipoteca 
Marítima) 

REGISTRO DE IMóVElf E DE HIPOTECA 
MAR(TIMA 

Os oficiais do sóo obrigados a 
remeter, dentro de 30 dias, informações 
sôbre registros relativos à transmissão de 
imóveis e aos contratos que indiquem 
despesa ou receita em dinheiro, Pos
sagem de capital de um patrimônio a 
outro, ou que mencionem capitalização 
de juros - art. 382. 

REGISTRO DE INVENTÁRIO - LIVRO 

Além dos livros de contabilidade previs
tos em leis e regulamentos, as pessoas 
jurídicas devem possuir um --- das 
matérias-primas, mercadorias ou produ
tos - art. 225, a. 

Como devem ser consignados no ---, 
as mercadorias e produtos - art. 225, 
§ 2.°. 

O que deverá constar no ---, no 
coso das indústrias - art. 225, § 3.0 • 

Valor das mercadorias ou produtos. Co
mo deve ser considerado no - -
C,,"'. ~251 , 4,° . 
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o --- pode ser substituído por fi
chos numeradas e autenticados pelos re
partições (art. 226) competentes - art. 
225, § 6.°. 

Registro e autenticação do --- -
art. 226 e parágrafos. 

Quando não é obrigatório o exigêncio 
do ---, art. 229. 

RECISTRO DAS PESSOAS FfSICAS 

As repartiçães do impôsto de renda ins_ 
tituirão serviço especial de --- -
art. 14. 

Poderá ser estabelecida escola, durante 
o mês de obril, para entrego ou re
messa postal dos declarações dos pessoos 
físicos inscritos no --- art. 318 e 
parágrafo úníeo. 

RECISTRO DAS PESSOAS JURIDICAS 

Instituição de serviço especial de --
pelos reportições do Impôsto de Renda -
art. 32. 

Inscrição obrigotória de tôdas os emprê-
50S que exerçam atividades no território 
brasileiro com objetivo de lucro -
art. 32. 

Inscrição no --- dos pess:as ou en
tidades mencionados nos arts. 15 e l' e 
parágrofos - art. 32, § 1.°. 

Estabelecimento industriol, comerciol, de
pósito ou escritório - impedido de fun
cionor sem a prévia inscrição - art. 
32, § 2.°. 

o --- será adaptodo, no que couber, 
à inscrição no Cadastro Geral de Con
tribuintes - art. 32, § 3.°. 

Para fazerem remessas para o exterior 
os pessoas jurídicos dependem de regis
tro no Banco Central do República do 
Brasil e da provo do pagamento do im
pôstl;. devido - art. 300, § 3.°. 

RECISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 

Os oficiais de --- são obrigados a 
remeter, no prazo de 30 dias, informa
ções relativos a contratos de arrenda
mento, locação, sublocação, carta de fi
ança, empreitado abertura de crédito, 
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penhor agrícola ou mercantil, caução. e 
parceria e, ainda, estatutos de socieda
des civis - art. 383, §§ 1.°,2.° e 3.°. 

Os oficiais de --- são cbrigados o 
remeter, no prazo de 30 dias, informo
ções relativos o aumento de dívida ou 
aluguel, cessóo ou transferência, quita
ção ou amortização de dívidas, rescisão 
e prorrogação de prazos, de todos os 
empréstimos ou contratos - art. 384. 

REINVESTIMENTO DE LUCROS 

Impôsto no fonte sôbre os lucros de filiais 
de· firmas ou sociedades estrangeiro~, 
que forem reinvestidos no Brasil no am
pliação do porque industrial art. 
292, 3.°. 

- O não --- no fim o que se des
tinam, nos casos previstos no art. 292, 
3.°, até o doto do encerramento do exer
cicio seguinte, determinará o cobrança 
do impôsto pelos taxas normais, exigin
do-se o diferenca com o acréscimo de 
multas e juros ';'oratórios - art. 296. 

Incidência do impôsto suplementar s:).. 
bre os lucros e dividendos remetidos poro 
o exterior quando o médio trienal exce
der o 12 % sôbre o capital e --
registrados de acôrdo com o Lei 4 390 
- art. 299 e parágrafos. 

RELATõRIO DE EXAME FISCAL 

(V. Laudo de Exame Fiscal) 

REMESSA DE DECLARAÇÕES PELO CORREIO 

(V. Correio) 

REMES,SA PARA O EXTERIOR 

- Impôsto suplementar progressivo ,sôbre 
--- de lucros superiores o 12 % do 
çapital e reinvestimentos registrados -
art. 299 e parágrafos - Tabela do 
impé\~to suplementar - art. 299, § 1.°. 

As transferências pora o exterior, a t r_ 
tulo de lucros, dividendos, juros, royal
tie. etc., devem ser submetidos aos ór
gãos competentes do Banco Central da 
República do Brasil e do D. I . R ., com 
cs documentos que os justifiquem -
art. 300, § 2.°. 

- As --- dependem do registro da em
prêsa no Banco Central da República do 



Brasil e do provo do pagamento do imo 
pôsto de r~ndo aevido - ort. 300, § 3.°. 

De rendimento. A fiscalização bancário 
nóo autorizará --- sem o provo do 
pagamento do impêsto de rendo - art. 
402. 

REMUNERAÇÃO 

- Excesso de --- dos sócios, diretores 
ou administradores e dos negociantes em 
firmo individuol. Rendimento classifico· 
do no cédula F - art. 47, § 4.°. 

Dos pessoas que tomem porte em atos 
de comércio, sem praticá-los por conta 
próprio. Classifico-se na cédula D .
art. 49, c. 

Imp6sto no fonte sôbre trabalho assola· 
riado. Considera.se no cólculo a totali· 
dade da --- auferido peles titulares 
de emprêsas individuais, sócios, direto. 
res, conselheiros de qualquer sociedade, 
independentemente da limitação legal -
art. 110. 

Pago ou creditado por pessoas jurídicas 
o pessoas físicos sem vínculo de emprê. 
go, superior ao limite legal, em cada 
mês, está sujeita ao desconto do impôs
to na fonte - art. 121. 

Dos sócios, diretores ou administradores, 
individual ou colegialmente considerados, 
de sociedades comerciais ou civis, de 
qualquer espécie, assim como a dos ne· 
gociantes em firmo individual, etc. -
limitação da --- - art. 177, a o 
e, § 1.0 a, b e c. 

Limitação Dara efeito de dedutibi lidade 
do --- dos sócios, diretores ou ad. 
ministradores e dos negociantes em firo 
ma individual no apuração do lucro ope
racional da emprêsa - normas - art. 
177, § 1.°, a, b, c. 

Dos conselheiros fiscais ou consultivos 
de sociedades comerciais ou civis, etc. 
- limitação do --- - art. 171, 
§ 2.°. 
Restrição de que trota o § 1.°, do art. 
177 - não se aplica às firmas ou so
ciedades cuja receito bruta seja consti· 
tuída, em mais de 80%, de rendimen
tos oriundos de serviços profi',sionais ou 
de assistência técnica odministrcitiva -
art. 177, § 3.°. 

Retirados que não correspondam à 
--- mensal fixa por prestação ae 
serviços - serão adicionados ao lucro 
real, para tributação em cada exercí
cio financeiro - art. 243, a. 

Limite - o excedente é adicionado 00 

lucro real, para tributação em cada exer· 
cício - art. 243, b. 

As alterações de contratos ou estatutos 
sociais e as atas de assembléias-gerais 
de acionistas poderão ser arquivados sem 
a provo de quitação do impôsto, desde 
que não importem em modificação do 
capital ou da --- dos sócios ou di
retores - art. 401, parligrafo único. 

REMUNERAÇÃO AOS ESTADOS, MUNICI
PIOS E AUTARQUIAS PELA ARRECA
DAÇÃO DO IMPOSTO NA FONTE 

Como poderá ser poga a --- de que 
troto o art. 75 do Lei 4.506/64 -
art. 515. 

REMUNERAÇÃO P A C A ACUMULADA
MENTE 

Distribuição do --- pelos exercícios 
o que corresponderem - art. 96, alí
neas e parágrafos. 

Seró considerado nos meses o que se re
ferir, poro os efeitos do desconto na fon
te - art. 111. 

REMUNERAÇÃO POR SERViÇOS PRES
TADOS 

Tributação no fonte - Art. 121, a e 
b e § 2.°. 

Recolhimento do impôsto retido sôbre a 
--- - Art 122 e parágrafos. 

_ O impôsto descontado na fonte sôbre 
___ é antecipação do que fôr devi
da no declaração, cabendo o devcluç50 
da excesso porventura apurado - Art. 
123. 

_ Como será feito a restituição do imo 
pôsto descontado no fonte sôbre ---, 
se a declaração da exercício seguinte 
apresentar resultado negativo - arts. 
478, parásrafo único; 479 e parágrafos. 

(V . I também, Remún.raçõo do· Trabolho) 
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REMUNERAÇÃO DO TRABALHO 

- Classifico-se, no cédula C, o 
assalariado - art. 47, a. 

- Não serão incluídos no cédula C. no 
exercício de 1966, os importâncias cor
respondentes à redução efetuado no 
--- assalariado (art. 5.° do Lei n.o 
4.621, de 30/4/65), pelo não subscri
ção de Obrigações Reajustáveis do Te
souro Nacional - art. 48. 

De pessoas que tomem porte em atos 
de comércio, sem praticá-los por conto 
próprio, classifico-se no cédula D -
art. 49, c. 

A recebido acumulado mente 
poderá ser distribuído pelos exercícios 
financeiros o que corresponder - art. 
96. 

RENDA BRUTA 

- Conceituação do --- dos pessoas fí
sicos - art. 79. 

Abatimento do --- arts. 80 a 93. 

Poro cálculo do impâsto retido no fonte 
sôbre rendimentos do trabalho assalaria
do, o comprovação dos encargos de fa
mília deduzidos do ---, será feito 
junto à fonte pagadora - art. 115 e 
parágrafo único. 

RENDA CONSUMIDA 

No cédula H serão classificados os ren
dimentos arbitrados com base no rendo 
presumido, através do utilização dos 
sinais exteriores de riqueza que eviden
ciem o rendo auferido ou --- pelo 
contribuinte - art. 55, e. 

Como poderá ser feito o lançamento 
ex officio através do utilização dos si
nais exteriores de riqueza que eviden
ciem o --- pelo contribuinte - art. 
409, § 1.0 • 

RENDA UQUIDA 

Cálculo do impâsto progressivo em fun
ção do ---, nos exercícios subse
qüentes 00 que se seguir 00 do faleci. 
menta do contribuinte - ClFt. 8.0 , pa
rágrafo IÍniço, " , IJ, 

- Conceito de --- art. 94. 

- Os limites dos classes de --- de 
que troto o art. 99, o partir do exercí
cio financeiro de 1967, serão atualiza
dos, anualmente, em função de coefi
cientes de correção monetário estabele
cidos pelo Conselho Nacional de Econo
mia - art. 99, § 3.0 • 

Determinação do --- mensal poro 
o desconto do impôsto de rendo no fon
te. Trabalho assalariado (Dec. 
56284) - art. 108, a o h. 

- Os encargos de família dedutíveis men
salmente paro apuração do --- do 
trabalho assalariado - como serão cal
culados - art. 114. 

Determinação do --- sujeito à ta
xação no fonte dos rendimentos dos re
sidentes no país ausentes no estrangeiro 
o serviço do Noção - art. 151, § 1.0 , 

a o ". 

RENDA LIQUIDA MENSAL 

- Tabelo referente à --- sujeito 00 
desconto do impôsta no fonte, com rela
ção aos rendimentos do trabalho assala
riado. Taxas do impâsto - art. 107. 

- Como se determino o --- poro efeito 
do cálculo do desconto do impôsto no 
fonte (Dec. 56 284) - art. 108 e alí
neas. 

RENDA PRESUMIDA 

No cédula H serão classificados Os rendi
mentos arbitrados com base no -----, 

'através do utilização dos sinais exterio
res de riqueza - art. 55, e. 

Poderá ser feito lançamento ex officio, 
com base no ---, através do utili
zação de sinais exteriores de riqueza -
art. 409, § 1.0. 

Facultativo o garanti0 de instância, no 
coso de lançamento ex afficio feito com 
base em --- através de sinais exte
rióres de riqueza - art. 473. 

RENDIMENTOS 

Os que perceberem --- de bens de 
que t~nhom Q po~se são contribuintes 



do impôsto de renda - art. 1.0, pa_ 
rágrafo único. 

Os --- de menOres serão tributodos 
com os de seus pais - art. 2.°. Ex
ceções - art. 2.0 , parágrafo único. 

Do trabalho - auferidos por servidores 
diplomáticos de govêrno estrangeiro. 
Isenção - art. 13, a. 

Do trabalho - auferidos por servidores 
de organismos internacionais e pOr servi
dores não brosileiros de embaixadas 
isenção - art. 13, b e c. 

Rendimento que não Os do trabalho per
cebidos pOr servidores diplomáticos es
trangeiros, etc. tributam-se como 
--- de residentes no estrangeiro 
art. 13, parágrafo único. 

- Auferidos por titulares de emprêsas in
dividuais, cuja receita bruta anual seja 
inferior 00 limite legal - serão compu
tados na declaração de pessoa física, 
nas cédulas em que couberem - art. 
19, parágrafo único. 

Auferidos pelos sócios das pessoas jurídi
cas que tenham receita bruta anual não 
excedente ao limite legal - serão tri
butados nas declarações das pessoas fí
sicas beneficiadas - art. 20, parágra
fo único. 

- Recebidos de govêrno estrangeiro, por 
brasileiros, quando correspondam a ati
vidade exercida no território nacional _ 
entrarão no cômputo do rendimento bru
to, nos cédulas em que couberem _ 
art. 35, e. 

Auferidos por pessoas físicas ou jurídi
cas, resultantes de operações de constru
ção ou primeira transação, inclusive 
alienação e locação, relativos a prédios 
construídos no Distrito Federal. Isenção 
- arts. 36, t; 132, f; 245, j; 293, h .. 

- De bens em condomínio. Deveró ser 
declarada essa circunstóncia - ort. 37. 

Dos fundos em condomínio. Serão de
clarados segundo a sua natureza e na 
proporção das respectivas cotas - art. 
37, parágrafo único. 

Para os fins de declaração, os ___ _ 
serão classificados em oito cédulQ$ _ 
9Ft. 3' I 

- Que serão classificados como aluguéis 
ou royalties, nas cédulas em que coube
rem - art. 39, alínea e parágrafos. 

Que se classificam na cédula A - art. 
40 e parágrafo único. 

Que se classificam na cédula B - am. 
41; 42; 45; 46, alíneas e parágrafos. 

Considera-se percebido o --- no ano 
da liquidação do titulo, no primeiro de
ságio de título em que o prazo entre a 
aquisição e o vencimento exceda doze 
meses - art. 42, § 2.0 • 

Deságio de letras imobiliórias (adquiri
ridas voluntàriamente), e outros ---, 
durante os exercícios financeiros de- 1966 
e 1967 não serão incluídos na cédula 
B, dispensada a identificação - art. 
44. 

Do trabalho assalariado - Cédula C -
art. 47. 

Que se classificam na cédula C - art. 
47, alíneas e parágrafos. 

Do trabalho, não compreendido na cé
dula C - cédula D - art. 49. 

Que se classificam na cédula D - art. 
49 e alíneas. 

Que se classificam na cédula E - art. 
50, alíneas e parágrafo único_ 

Que se classificam na cédula F - am. 
51, alíneas e parágrafos; 52 e pará
grafas; 53. 

Distribuídos pelas pessoas jurídicas ou 
emprêsas individuais - Cédula F 
art. 51. 

Produzidos no estrangeiro, qualquer que 
seja a sua natureza - art _ 53. 

Que se classificam na cédula G art. 
54, alíneas e parágrafos. 

Do capital ou do trabalho (não compre
endidos nas demais cédulas) - Cédula 
H - art. 55, alíneas e parágrafo únicO. 

Que se classificam na cédula H - arts. 
55,aHneas e parágrafo único; 56, alí
!leas e parágrafo única; 57. 

Decorrentes do uso, fruição e explora
ção de direitos - Cédulo H - art. 56 e 
plínca. I 



- Para demonstraçã.o da veracidade dos 
--- poderão ser admitidos os assen· 
tomentos do contribuinte, desde que ~e· 
guiares e comprovadas - art. 95, §§ 
2.0 e 3.°. 

Os recebidos acumuladamente, 
poderão ser distribuídas pelos exercícios 
financeiros a qUE' corresponderem - art. 
96. 

Prazo para recolhimento do impôsto de 
fonte sóbre os --- do trabalho as~a· 
lar iodo - art. 118 e § 1.0. 

Incidência do impôsto na fonte sôbre os 
--- de pessoas sem vínculo de em· 
prêgo com a fonte pagadora - att. 
121. 

Em moeda estrangeira, recebidos por 
pesscas físicos, domiciliados no Brasil e 
ausentes 'no estrangeiro, sofrerão des
conto de impêsto no fonte - art. 151. 

- Pessoas físicos domiciliadas no Brasil, 
ausentes no exteriOr o serviço do Noção 
ou por motivo de estudos. Auferindo 
--- além dos taxados no fonte, dE:!
vem apresentar declaração à Delegacio 
00 Tesouro no Exterior art. 152, 
§ 1.°. 

Do trabalho, recebidos em dólares, taxa
dos no fonte. Inclui-se o quinto parte 
no declaração de rendimentos - art. 
152, § 2.°. 

Importâncias pogas ou creditadas por 
pessoas jurídicos como comissões, bani. 
ficações, etc. quando não fôr indicado 
o operação ou causo Que deu origem 
00 --- etc. Não sôo dedutíveis -
art. 181. 

Determinação dos --- auferidos com 
desconto do impôsto de rendo retido 
pelos fontes pagadoras. Normas c se· 
rem observados nos emprêsas beneficio. 
dos - art. 213, a, b, c e §§ 1.0 e 2.°. 

Na distribuição de --- a que se re· 
fere a letra c do art. 213, feito pelo 
emprêsa beneficiário, será computada, 
obrigatoriamente, c o m o distribuição 
complementar, o respectivo parcelo de 
impôsto descontado no fonte, o título de 
antecipação - art. 213, § 1.°. 

Redistribuição, por pessoes jurídicas, de 
já tributados como lucros· de 
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outras pessoas jurídicos. Imunidade à 
tributação - art. 246. 

Os percebidos de uma pessoa jurídico, 
por outro pessoa jurídico, não poderão 
ser absorvidos em mais de 10% do seu 
valor pelos deduçães do beneficiória, ex
ceto quando esta fôr sociedade de inves
timento ou companhia de seguro cu co· 
pitalização - art. 246, §§ 1.0 e 2.°. 

De residentes cu domiciliados no estran· 
geiro que sofrem desconto no fonte -
art. 292, 1.° a 3.°. Exceçães - ort. 
293, a o j. 

Limitação do médio trienal dos lucres 
e dividendos efetivamente remetidos o 
pessoos físicos e jurídicos domiciliados 
no exterior - Tributação suplementar 
progressivo - art. 299, § 1.°. 

De títulos 00 portodor estão sujeitos ao 
desconto do impôsto no fonte - ort. 
301, 1.0, 2.°, a o f e 3.°; exceções -
art. 301, §§ 1.0 o 3.°; incidência dos 
taxas sôbre os --- brutos - art. 
301, § 4.°; declaração de propriedade 
dos títulos, poro que os pessoas jurldi
cas passam pagar os --- aOs be
neficiários - art. 302, a e b; recibo 
do beneficiário, no coso do deságio de 
títulos 00 portador - art. 302 c; in
cidência do impôsto sôbre --- de 
títulos 00 Dortador não identificado 
taxas mai~res - quando será devida 
_ art. 302" § 2.~, a e b, §§ 3.° e 4.°; 
utilização de fundos ou lucros poro 
amortização de ações ao portador, sem 
redução do capital - art. 304. 

Quando os SOCIOS ou acionistas benefi
ciados com o redistribuição de ---
compensarão no declaração pessoal a 
impôsto descontado no fonte - art. 
307, § 2.°. 

_ Declarados como pagos ou creditados 
por sociedades anônimas, quando não fôr 
indicado o operação ou a causa que 
deu origem ao --- e quando o com
provante não individualizar o beneficiá
rio - impôsto na fonte - art. 308 
e parágrafo único. 

Serão discriminados na declaração os 
___ relativos ao ano-base, par cé
dulas e por fontes pagadoras --' a,t. 
315, parágrafo único. 



Do trabalho assalariado, em importância 
anual não superior ao limite legal, desde 
que os --- de outras categorias não 
excedam a 3 % dos primeiros - a pes
soa física não apresentará declaração, 
salvo exigência da autoridade fiscal 
art. 316, a. 

Quando a soma dos --- brutos não 
exceder, anualmente, ao limite legal, a 
pessoa fí sica não é obrigada a apresen
tar declaração - art. 316, b. 

Quando a pessoa física receber 
de trabalho assalariado prestado mensal
mente a mais de uma fonte pagadora, 
ficará obrigada a apresentar declaração, 
se os --- forem superiores ao limi
te legal e não houverem sido taxados 
na fonte - art. 316, parágrafo único. 

Os que devem constar das declarações 
das pessoas físicas - art. 337. 

A omissão de --- determinará lan
çamento ex officio - art. 407, c. 

O lançamento ex officio, em qualquer 
das hipóteses Iprevistas no art. 409, 
poderá ser feito, também, arbitrando-se 
os --- com base na renda presumi
da, através da utilização dos sinois ex
teriores de riqueza que evidenciem a 
renda auferido ou consumida pelo con
tribuinte - art. 409, § 1.0. 

A omissão de --- constitui crime de 
sonegação fiscal - art. 455, 11. 

Os --- em espeCle, para fins do 
impôsf'o, serão avaliados em dinheiro, 
pelo valor que tiverem na data da per
cepção - art. 498. 

Como os --- em moeda estrangeira 
deverão ser convertidos em moeda na
cional - art. 498, §§ 1.° e 2.°. 

Recebidos scb a forma de extinção de 
obrigações art. 499. 

Derivados de atividades ou transações 
ilícitas - art. 504. 

- Auferidos por governos estrangeiros. 
Estão isentos do impôsto de renda des
de que haja reciprocidade de tratamento 
- art. 505. 

Devidos a partir de 1.° de agôsto de 
1964 e correspondentes o direitos de 
autor e os relativos ao exercício do ma-

gistratura ou da profissão de jornalista 
ou de professor. Tributação na fonte 
e na declaração - art. 508. 

RENDIMENTOS ARBITRADOS 

Na cédula H serão classificados cs 
--- com base no renda presumido, 
através do utilização dos sinais exteri.:J
res de riqueza - art. 55, e. 

RENDIMENTOS E BENS DE MENORES 

- Como serão tributados os rendimentos 
dos menores - art. 2.°. 

Como serão declarados os bens dos me
nores - arts. 100; 101, § 4.°. 

Só responderão pela parcela de impôsto 
proporcional à relação entre seus ren
dimentos líquidos e o total do renda bru
ta declarado conjuntamente com o de 
seus pais - art. 348. 

(V., também. Menor) 

RENDIMENTOS BRUTOS 

- Das pessoas físicas. O que constitui o 
--- em cada cédula - art. 34. 

Constituem ---, em cada cédula, os 
ganhos derivados do capital e do traba
lho, etc. - art. 34; entrarão no cômpu
to da ---: perdão de dívida em tro
ca de serviços prestados - art. 35; as 
importâncias originados dos títulos que 
tocarem ao meeiro, herdeiro ou legatá. 
ria, ainda que anteriores à partilha ou 
adjudicação, etc. - art. 35, b; im
portâncias recebidas paro custeio de via
gem e estada e as de contribuições para 
fundos de beneficência - art. 35, c; 
rendimentos de fundos constituídos em 
condomínio - art. 35, d; rendimentos 
recebidos de govêrno est~angeiro, por 
brasileiros, por atividade exercida no 
território nacional - art. 35, e; os ju
ros e qualquer outro interêsse dos ::0-
pitois de que tratam as alíneas "a", "b", 
ICe", "e", "fJII e "i" do art. 36 - art. 
36, § 2.°. 

Elementos que não entrarão no cômputo 
do --- art. 36 e alíneas. 

Não entrarão no cômputo do --- as 
pensões e os proventos concedidos· de 
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ocôrdo com o lei, em decorrência de 
reformo ou falecimento de ex-combaten
te do F. E . B. - art. 36, j. 

- As taxos de impôsto no fonte relativo 
oOs residentes ou domiciliados no estran
geiro incidirão sôbre os ---, solvo 
se provierem de capitais imobiliários -
art. 298. 

As taxas do impôsto descontado no fen
te, no coso de rendimentos de títulos 00 

portador, incidirão sôbre o --- -
art. 301, § 4.°. 

RENDIMENTOS DE CAPITAL 

- No cédula H serão classificados os 
---, inclusive as quontias correspon-
dentes aos abatimentos de que trotam 
os letras "e", "f" e "g", do artigo 92, 
se o contribuinte tiver alienado os títules 
ali espeCificados antes de decorridos do's 
anOs, contados do doto de suo aquisi
ção - art. 55, g. Essos quantias se
rão considerados rendimento do ano do 
alienação dos títulos - art. 55, pa
rágrafo único. 

Os --- auferidos por pessoas jurídi
cos estão sujeitos 00 desconto do im
pôsto no fonte - art. 307, alíneas e 
parágrafos. 

RENDIMENTOS DE CAPITAL IMOBILIÁRIO 

(V. Capital Imobiliário) 

RENDIMENTOS DE FONTES DIVERSIFI
CADAS 

Poro fins de apuração do lucro real dos 
firmas ou sociedades cujos rendimentos 
provenham de fontes diversificados, in
clusive de deságios em ope:rações de 
compro e vendo de títulos de crédito, 
os respectivos custos e despesas, opera
cionais ou eventuais, deverão ser deter
minados em consonância com os dife. 
rentes receitas obtidos - vigência até 
o exercício de 1967, inclusive - art. 
215, § 3.°. 

RENDIMENTOS DE FONTES ESTRANCEIRAS 

- As pessoas físicos que declararem 
--- poderõa deduzir do impôsta pro-
greSS;Y9 9 impõsto de rendo çobroçlo PEl· 
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lo nação de origem daqueles rendimen· 
tos, desde qUQ haja reciprocidade de 
tratamento em relação aos rendimentos 
deduzidos no Brasil - art. 98. A dedu
ção não poderá exceder o diferença en
tre o impôsto calculado sem o inclusão 
daqueles rendimentos e o impôsto devi
do com o inclusão dos mesmos rendi
mentos - art. 98, § 1.°. 

RENDIMENTOS JURiDICAMENTE À DIS_ 
POSIÇÃO DO CONTRIBUINTE 

No determinação do base do impÕsto se
rõo computados todos os --- - art. 
95, § 1.0. 

RENDIMENTOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS 

A partir do exercício de 1968, os quan
tias correspondentes o --- subscri
tos voluntàriamente, nominativos ou 00 

portador, quando êste optar pelo identi
ficação, serão considerados rendimento 
do ano da alienação dos títulos - art. 
42, § 3.°. 

RENDIMENTOS UQUIDOS 

- Determinação do --- do explora
ção agrícola ou pastoril e dos indústrias 
extrativos vegetal e animal. Como seró 
feito - arts. 54, alíneas e §§ 1.° e 
2.°; 71, §§ 1.0 a 8.°; 72, § 1.°, a, b 
e § 2.°; 73, §§ 1.0 o 5.°; 74, 
§§ 1.° e 2.°; 75 e parágrafo único; 76; 
77, parágrafo único; 78. 

Conceituação do --- cedular 
art. 70. 

RENDIMENTOS UQUIDOS DA PROPRIE. 
DADE RURAL 

- O --- será apurado mediante o 
aplicação do coeficiente de 3 % sôbre o 
valor de que troto o item I do artigo 
49 do Estatuto do Terra, constante do 
declaração de bens ou do balanço pa
trimonial - art. 71. 

Poro efeito de apuração do --- seró 
deduzido do valor do imóvel o valor dos 
construções, benfeitorias e reservas flo
restais não explorados - art. 71, § 1° •• 

Se não. estiver, ainda, cadastrado o pro
pri~Qode, O - poderá ser determi. 



ncado mediante a aplicação do coefici
ente de 3 % sôbre o valor da aludida 
propriedade atualizado monetàriamente 
de acôrdo com os coeficientes fixados 
pelo C.N.E. - art. 72. 

- Não será permitido dedução de qual
que~ espécie do --- apurado na 
fcrma do art. 72 - art. 72, § 2.°. 

Caso de --- não cadastrada em que 
poderá ser apurado, também, mediante 
a aplicação do coeficiente de 5 % sô
bre o valor da mesma - art. 73. 

Faculdade de opção com base no resul
tado real - art. 74 e parágrafos. 

Se o receita bruta não ultrapassar o fi. 
mite referido no artigo 75, mas fôr noto
riamente desproporcional 00 valor decla
rado da propriedade, pcderá a autori
dade lançadora arbitrar o ---, me
diante a aplicação do coeficiente de 3 % 
a 5 %. sôbre aquela receito, atendida a 
natureza da atividade explorada - art. 
75, parágrafo único. 

RENDIMENTOS P A C O S ACUMULADA
MENTE 

Distribuição dos --- pelos exerci
cics financeiros o que corresponderem 
- art. 96, alíneas e parágrafos. 

- Serõo considerados nos meses a que se 
referirem - Trabalho assalariado -
art. 111. 

RlNDIMENTOS DE PARTES BENEFICIÁRIAS 

N. Portes Beneficiárias} 

RENDIMENTOS PRODUZIDOS NO ESTRAN
CEIRO 

Serão classificados na cédula F-

RENDIMENTOS DE RI!$IDEN-rES ,OU bó. 
MICILlADOS NO EXTERIOR 

Os --- que estõo sujeitos ao dei
conto do impôsto no fonte - art. 292, 
1.°, 2.° e 3.°. Exceções - art. 293. 

Percentagem tributável dos --- de
correntes da explOração de películas ci
nematográficas - art. 294. 

Impôsto sôbre os --- relativos o lu
cros, dividendos e quaisquer interêsses, 
no caso de emprêsas cujos capitais se
jam invertidos em atividades de menor 
interêsse econômico. Acréscimo de 20 % 
no impôsto - art. 295. 

Casos em que se fará a cobrança do im
pôs to sôbre --- destacados como 
poro ampliação do parque industrial -
art. 296. 

- Haverá compensação dos impostos an
teriormente retidos na fonte ou recolhi
dos como antecipação no cálculo do que 
fôr devido sôbre os --- referidos no 
art. 292 - art. 297. 

Impôsto suplementar a que ficam sUJer
tos os --- relativos a lucros e divi
dendos líquidos efetivamente remetidos, 
quando superiores a J 2 % sôbre o ca
pital e reinvestimentos registrados -
art. 299 e § 1.0. 

(V., também, Residente ou Domiciliado 
no Exterior>. 

RENDIMENTOS DE TfTULOS AO PORTADOR 

(V. Títulos ao Portador) 

RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALA. 
RIADO 

(V. Trabalho Assalariado) 

art. 53. RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS 

RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COVERNOS 
ESTRANCEIROS 

- Por brasileiro, quando correspcndam a 
atividade exercida r.o território nacional, 
constituem rendimento bruto, classifica
do no cédula em que couber - art. 
35, e. 

Para --- é exigível a exibição do 
recibo de entrega da declaração de ren
dimentos da pessoa jurídica em Brasilla 
e nos Territórios - art. 374. 

RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE 

(V. Em~"'sas do Navegação Marítima 
e Aérea) 
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UPARTIÇÂO ARRECADADORA 

Sõo competentes para receber as decla
rações de rendimentos as Delegacias e 
Inspetorias do Impôsto de Renda, as Al
fândegas, Mesas de Rendas, Exatorias Fe
derais e Postos e Registros Fiscais 
art. 330. a e b. 

o pagamento ou recolhimento do im
pôsto será feito nas agências e --
dos rendas federais, contra recibo de 
quitaçõo - a:-t. 415 e parágrafo único. 

São competentes poro receber o impôs
to os órgãos que integram o Departa
mento de Arrecadação - art. 421. 

RtPARTIÇÃO LANÇADORA 

o chefe da --- poderá conceder, 
mediante requerimento, prorrogação do 
prazo para entrega da declaração 
art. 329, porágrofo único. 

A --- prestará aos contribuintes, sob 
a formo de esclarecimentos e orientação, 
assistência técnica para a feitura de 
suas declarações de rendimentos 
ort. 333. 

. __ As declarações de rendimentos estão su
jeitos a revisão pelas --- ort. 334. 

As ___ poderão fazer a revisão pre-
liminar, mediante conferência sumária, 
dos declarações de rendimentos, ou 
revê-Ias em caráter definitivo - ort 
334, § 1.0. 

A --- poderá solicitar aos contri
buintes esclarecimentos necessários à re
visão de suas declarações - ort. 334, 
§ 2.°. 

Mediante autorização do Chefe do 
___ poderá ser exigido o recolhimen-
to do imoôsto e multas decorrentes de 
ação fisc~1 por meio de guias próprias 
- art. 417. 

REPARTIÇÃO PACADORA 

As --- averbarão, para desconto em 
fôlha, os débitcs de impôsto de renda, 
mediante comunicacão das repartições 
lançadoras do tributO" - art. 398, § 2.°. 

Puniçõo aos Chefes de --- que pa
garem vencimentos superiores Co limi· 
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te legal, depois de 30 ·de abril, sem Q 

exibiçõo do recibo de entrega da de· 
claraçõo - ort. 451. 

REPARTiÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA 

As --- instituirõo serviço especial de 
Registro das Pessoas Fí sicas - ort. 14. 

REPARTIÇ6ES OFICIAIS OU ÓRCÃOS DE 
CARÁTER PERMANENTE 

Para os Chefes de --- do Brasil no 
exterior, será admitido o abatimento de 
30% do total das respectivas remune
rações, o título de representação - art. 
151. § 1.0, d. 

REPARTiÇÕES PÚBLICAS E ÓRGÃOS AU· 
TÁRQUICOS E PARAESTATAIS 

Recolhimento do impôsto de fonte no ca
so de rendimentos de pessoas físicos do_ 
miciliadas no Brasil, ausentes no estran
geiro, a serviço da Naçõo ou por motivo 
de estudos - ort. 151, § 2.°. 

As --- deverão fornecer ao benefi· 
ciário documento comprovante dos ren· 
dimentos pagos ou creditados - art • 
366. 

As --- que efetuarem retenção do 
impôsto na fonte deverão fornecer ao 
contribuinte documento comprobatório, 
em duas vias - art. 367. 

Os Chefes e Diretores de --- deve· 
rão prestar informações sôbre os rendi· 
mentos pagos a seus subordinados e a 
terceiros - art. 371. 

DepOis de 30 de abril de cada ano, os 
--- não pagarão vencimentos a fun. 
cionários e militares ativos e inativos, 
que recebam mais do limite legal, sem 
que exibam o recibo de entrega dos 
declarações de rendimento - art. 372. 

_ Que pagarem juros de títulos nominati. 
vos de dívidas públicas deverõo comu· 
nicar, até 30 de abril, as transferências 
de títulos ocorridas no ano anterior -
ort. 373. 

_ Mediante comunicação das repartições 
do impôsto de renda, os --- que 
pagarem vencimentos a funcionários e 
militares, farão o averbaçõo em fôlha, 



para desconto, dos débitos de impÔsto 
de renda - art. 398, § 2.°. 

Os contribuinte!> em débito não poderão 
transacionar com as art. 429. 

REPLANTIO DE ÁRVORES 

Para efeito de opu ração do rendimento 
líquido da exploração agrícola ou pasto. 
ril serão deduzidos do valor do imóvel 
as importâncias efetivamente aplicadas 
pelo contribuinte, em cado ano, no 
--- - art. 71, § 2.°. 

- Do volor da propriedade, ontes de apli. 
cada o cceficiente de 3 %, seró excluí. 
do o valor da impartânci<! efetivamente 
aplicada pelo contribuinte, em cada ano, 
no --- destinadas ao corte - art. 
72, § 1.0, a 

"REPORT" 

Lucros nas operações de --- cédula 
B - art. 41, i. 

REPRESENTAÇÃO 

o custeio de despesas necessarlas para o 
exercício de cargo, função ou emprêgo 
- verbas, dotações ou auxílies - cédu
la C - rendimento - art. 47, j. 

Despesas de --- pagas pelos cofres 
públicos dedução da cédula C -
art. 64, h. 

Despesas de --- pagas por entida
des privadas etc. - dedução da cédula 
C - art. 64, h. 

Na cédula C será permitida a dedução 
da --- percebida em decorrência do 
exercício de mandato de representação 
popular federal ou estadual - art. 64, n. 

- Pessoas físicas domiciliadas no Brasil, 
ausentes n0 estrangeiro, a serviço da Na
ção ou par motivo de estudos. Abati. 
menta admissível a título de ---, 
calculado em 20 % da remuneração re
cebida, para determinação da renda lí
quida tributável na fonte - art. 151, 
§ 1.°, d. 

A capacidade do contribuinte, a --
e a procuração serão reguladas segundo 
os prescrições legais - art. 495. 

A --- do menor seró teitapor seu$ 
pais ou por repreientante legal - art. 
495, paT6grafo único. 

REPRESENTAÇÕES NO PAíS DAS PESSOAS 
JURIDICAS COM SEDE NO ESTRAN
CEIRO 

São centribuintes do impôsto de renda, 
desde que tenham lucros apurados de 
acôrdo com o R. I ; R ., sejam quais fo. 
rem seus fins e nacionalidade - art. 
15e§1.°. 

REPRESENTANTE 

Remuneração dos - que, tomando 
porte em atos de comércio, não os pro. 
tiquem por conta própria - Cédula D 
- art. 49, c. 

Rendimentos pagos a --- comerciais 
autônomos, por pessoa jurídica. Sujeitos 
ao impôsto de fente à razão de 1 0% 
sõbre 70 % do rendimento bruto - art. 
121, a. 

-. As disposições do Regulamento do Im. 
pôs to de Renda são aplicáveis ao --_ 
d:> contribuinte - art. 494. 

o --- de pessoas físicas e jurídicas 
cumprirá as obrigações Que incumbirem 
ao representado - art. 494, parágra. 
fo único 

Os meneres serão representados por seus 
pois ou por --- legal - art. 49S, 
parágrafo único. 

(V., também, Agentes) 

REPRESENTANTE NO BRASIL 

De firmas ou SOciedades estrangeiros 
autorizadas a funcionar no território na. 
cional - equipara.se a diretor de socie. 
dode anônima - art. 47, § 3.°. 

Os --- de firma ou sociedade es. 
trongeira serão responsabilizados crimi. 
nalmente pelo não recol';,imento do imo 
pôsto descontado na fonte pela socie. 
dade estrangeira - art. 461, § 4.0. 

(V., também, Filiais, Sucursais, Agtn. 
clas ou Representações - Pessoa 
Jurldica com Seda no Estrangeiro) 



REpRESENTANTE COMERCIAL ÁUT6NOMÔ 

Estão sujeitos ao desconto do impôsto na 
fente os rendimentos pagos a --
- art. 121, a. 

Como será feita a restituição do impêsto 
na fonte sôbre rendimentos pagos a 
--- se a declaração do exercício se
guinte apresentar resultado negativo -
arts. 478 e parógrafo único; 479 e pa
rógrafos. 

REPRESENTANTE DA FAZENDA 

Recurso do --- no 1.° Conselho de 
Contribuintes, para o Ministro da Fa
zenda - art. 471. 

A decisão do Ministro da Fazenda, no 
caso de recurso do --- no 1.° Con
selho de Contribuintes, será definitiva e 
irrevogável - art. 472. 

RESCISÃO DE CONTRATOS 

A indenização e o aviso prévio pagcs 
por --- de trabalho não entrarão 
no cômputo do rendimento bruto - art. 
36, e. 

Multas ou vantagens recebidas pelas pes
soas físicas nos casos 'de --.-, excet~ 
os de trabalho assalariado, estão sujei
tas ao desconto do impôsto na fonte -
art. 125, c. 

RESERVA 

As --- destinadas à eventual despe
dida dos empregados, observado o dis
posto no art. 168, poderão ser regis
tradas como custo ou despesas operacio
nais - art. 167. 

As --- paro o ajuste do custo de 
ativos ao vaiar de mercado, quando de
terminado pOr lei, poderão ser registra
das como custo ou despesas operacionais 
- art. 169. 

- Não serão permitidas reduções globais 
dos valôres inventariados nem formação 
de --- ou provisões para fazer face 
à sua desvalorização, salvo o disposto 
no art. 169 - art 225, § 5.°. 

- Importâncias recebidas dos subscritores 
a título de ágio, na emissão de ações, 

256 

nôo serão consideradas rendimento tri
butável da pessoa jurídica e constitui
rão obrigatoriamente --- específica, 
enquanto não forem incorporadas ao ca
pital da sociedade art. 242, paró
grafo único. 

livres quantias correspondentes 
ao aumento das --- mediante a 
conversão de fundos não tributáveis -
serão adicionados ao lucro real, para 
tributação - art. 243, i. 

Quantias levadas à conta de --- ou 
provisões, constituídas para fazer face à 
desvalorização de estoques de matérias
primas, produtos acabados ou mercado
rias em geral - serão adicionadas ao 
lucro real, para tributação - art. 
243, j. 

Incidência do impôsto na fonte sôbre o 
aumento dos fundos de --- das so
ciedades anônimas, auando êsses fundos 
já tenham atingido'o valor do capital 
social - art. 254. 

Excesso de --- sôbre o capital. Re
tenção obrigatória do impôsto na data 
da Assembléia-Geral e recolhimento den
tro de 30 dias - art. 2S4, § 5.°. 

Aumentos de capital das sociedades em 
geral com aproveitamento de ---. 
Tributação especial - art. 286. 

As --- e fundes que se podem apli
car nos aumentos de capital, com os be
nefícios da tributação especial - art. 
286, § 1.0. 

Não podem ser aplicadas em aumentos 
de capital, com tributação especial, as 
--- das sociedades que tenham dé
bito vencido de impôsto de renda, impôs
to adicional de renda e multas, ou que 
tenham diminuído o seu capital depois de 
1. ° de janeiro de 1958 - art. 286, § 
3.°, a e b. 

Como deve ser instruída a guia de re
colhimento do impôsto devido sôbre au
mento de capital com aproveitamento 

de --- no caso de tributação espe
cial - art. 288. 

A falta de pagamento da primeira pres
tação do impêsto, no caso de aumento do 
capital com aproveitamento de ---, 
dentro do j!)razo marcado e a extinção da 
sociedade ou a diminuição do capital, 



antes de 5 anos, implica na cobrança do 
impôsto às taxas normais, nas declara· 
ções ou na· fonte, excetuados os casos 
de falência ou da morte de qualquer 
sócio - art. 288, §§ 1.° e 2.°. 

Poderá ser efetuado como depósito are. 
colhimento do imp6sto relativo à incor. 
poração de --- das emprêsas de 
seguro, de capitalização, bancos e ou· 
tros, cujos aumentos de capital depeno 
dam de aprovaçõo governamental -
art. 291. 

Os rendimentos percebidos par residentes 
ou domiciliados no exterÍ'Or (art. 33), 
nos casos previstos nos artigos 268 e 
286, não estão sujeitos ao desconto do 
impôsto na fonte - art. 293, d. 

RESERVA DE DOMfNIO 

(V. Provisão para Créditos cte Liquidação_ 
Duvidosa) 

RESERVA FLORESTAl; 

- Para efeito de apuração do rendimento 
líquido da exploraçõo agrícola ou pas· 
toril será deduzido do valor do imóvel o 
valor das --- não exploradas -
art. 71, § 1.0. 

Do valor da propriedade, antes de apli. 
cada o coeficiente de 3%, será excluí· 
do o valor das --- não exploradas 
- art. 72, § 1.0, a. 

RESERVA PARA MANUTENÇÃO DO CA. 
PITAL DE CIRO 

Não será considerada o valor da ---, 
para os efeitos da tributaçõo na fonte, 
prevista para o caso das reservas que 
excedam o valor do capital - art. 254, 
§ 1.0, b. 

- Não será considerado, para efeito da 
tributação prevista no art. 254, o fundo 
de reserva constituído com Os resulta· 
dos das correções monetárias do ativo 
imobilizado e da --- das emprêsas, 
cuja exclusão, para efeito de tributaçõo, 
seja autorizada pelo Conselho Monetá· 
rio Nacional - art. 254, § 1.°, e. 

Aumento de capital com aproveitamento 
da --- criada na forma do art. 27 
da lei 4.357/64 e constituída dos lu· 
cros do ano de 1 964 - Como pode ser 

feito - art. 286, § 1.°. Inclui·se en. 
tre as reservas utilizóveis em aumento 
do capital da pessoa jurídica, a --
criada de acôrdo COm o artigo 3.° da Lei 
4.663/65, constituída dos lucros dos 
balanços dos anos de 1965 e 1966, des
de' que . deduzidas do lucro operacional 
a título de estímulo fiscal, nos exercí· 
cios de 1966 e 1967 - art. 286, § 2.·. 

Não sofrerão incidência do impôsto, os 
aumentos de capital realizados até 
31/12/1967, com aproveitamento da 
--- formada de acôrdo com o art. 
27 da lei 4.357/64 ou com o art. 3.° 
da lei 4.663/65, desde que observa· 
das as regras dos § § 1. o e 2.0 do art. 
286 - art. 287, c. 

RESERVA T~CNICA 

- Dedução das importâncias destinadas a 
completar as --- para garantia das 
operações das companhias de seguro e 
capitalização - art. 206. 

Constituídas pelas companhias de segUI'O 
e de capitalização etc. - não serõo 
adicionadas ao lucro real, para tributa· 
çõo - art. 243, e. 

R ESCATE 

- Diferenças a maior entre o valor de 
aquisição e o de reembôlso ou --
das ações - Classificação na cédula B 
- art. 42, b. 

- Valor do --- de partes benefició. 
rias ou de fundador e de outros títulos 
semelhantes, classifica-se na cédula F 
- art. 51, e. 

Das ações das sociedades anônimas. O 
valor recebido em virtude do --
não está sujeito ao desconta da impôsto 
na fonte - art. 301, 3.°. 

Terão poder liberot6rio para o paga. 
menta do impôsto de renda as Obrigações 
Reajustóveis do Tesouro Nacional, pelo 
seu valor atualizado, após 30 dias d$ 
seu prazo de --- - art. 413, a. 

RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EX
TERIOR 

Estão sujeitos ao impôsto de renda, de 
acôrdo com as disposições dos arts. 292 
o 300, os rendimentos provenientes de 
fontes situadas no país, quando percebi· 
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dos: !l) pelos' pessoas físicos ou jurídicas 
~; b) pelas residentes no país 
que estiverem ausentes no exterior por 
mais de 12 meses, solvo os o serviço 
da Noção ou por motivo de estudos; cl 
pelos residentes no estrangeiro que per. 
manecerem no território nacional por 
menos de 12 meses; d) pelos contribuin· 
tes que continuarem o perceber rendi. 
mentos produzidos no país, o partir da 
doto em que fÔr requerido a certidão, 
no coso previsto no art. 11 - art. 
33, li a d. 

- Falecimento de pessoa física 
Será recolhido o impôsto de fonte, até 
o homologação do partilha ou o adjudi. 
cação dos bens, em nome do espólio -
art. 33, parágrafo. único. 

Obrigatoriedade, nos balanços dos em
prêsas, inclusive sociedades anÔnimos, do 
discriminação do porcela de capital e 
dos créditos pertencentes o pessoas fí. 
sicas ou jurídicos --- ou com sede 
no exterior, registrados no Banco Central 
do República do Brasil - art. 232. 

Rendimentos tributáveis, quando perten. 
centes a --- (art. 33) - desccnto 
do impôsto, no fonte, - art. 292, 1.°. 

Rendimentos oriundcs do exploração de 
películas cinematográficos - desconto 
do impôsto, no fonte - art. 292, 2.°. 

Lucros apurados pelas filiais de firmas 
ou sociedades domiciliadas no estrangeiro 
- reinvestimento no Brasil no amplia
ção de seu parque industrial, desde que 
creditados em conta de capital ou em 
fundo especial - desconto do impôsto, 
na fonte - art. 292, 3.°. 

Excetuam-se das disposições do art. 292 
- desconto do impôsto. no fonte -
art. 293. 

Rendimento tributável da exploração de 
películas cinematográficos, no país -
conceituação -art. 294. 

- Caso em que o impôsto sôbre lucros, 
dividendos e quaisquer interêsses distri
buídos a pessoas físicas ou jurídicos -
residentes ou com sede no exterior 
será cobrado com um acréscimo, etc. -
art. 295. 

- A falto de apllcoç60 efetiva dos lucros 
reinvestimento no Brasil na amplia-
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.ção do seu porque industrial - até a 
dota do encertamento do exerci cio se· 
guinte - cobrança do impôsto pelas 
taxas normais - exigível a diferença 
com o acréscimo de multas e juros ma. 
ratórios - art. 296 . 

Os impostos anteriormente retidos na 
fonte ou recolhidos o título de anteci
pação serão diminuídos do que fôr de
vido - art. 297. 

As taxas do impôsto no fonte de --
incidirão sôbre os rendimentos brutos, 
salvo se provierem de capitais imobiliá
rios - art. 298. 

No caso de lucros no venda de proprie
dades imobiliárias auferidos par --
deverão ser observadas, no que forem 
aplicáveis, as disposições dos art. 129 
e 1 50 - art. 298, parágrafo único. 

- Impôsto suplementar sôbre o montante 
dos lucros e dividendos líquidos, quando 
o médio das remessas, em um triênio, 
exceder o 12 % sôbre o capital e reino 
vestimentas registrados - art. 299. 

Cobrança do impôsto suplementar
art. 299, § 1.° . Desconto e recolhi
mento - art. 299, § 3.°. 

Os que pagarem rendimentos a --
deverão prestar todos os esclarecimen
tos que fhes forem exigidos pelas repar
tições ou pelos agentes fiscais do impôs
to de renda --- art. 300. 

- Os procuradores dos --- devem re
gistrar nos repartições do Impôsto de 
Renda os seus respectivos mandatos, 
apresentando relação dcs bens confiados 
à suo administração - art. 300, § 1.°. 

Reajustamento do impôsto devido pelos 
---. Mantida a exigência de iden
tificação do beneficiário do rendimento 
- art. 303. 

Quando cabe e a quem compete o re
tenção do impÔsto devido pelo --
-oi art. 309; § 1.0, a e b. 

- Prazo dentro do qual se deverá efetuar 
o recolhimento do impõsto, pelo fonte 
ou pelo procurador do ---, 30 dias 
- art. 310. 

- Prazo poro racalhimento do impôsto de-
vido sóbre rendimentos originados de 
ações pertencentes a --- 60 dias 



da data da assembléia ou do ato que 
autorizar o pagamento - art. 310, §§ 
2.°, 3.° e 4.°. . 

Prazo para recolhimento do imp6sto de
vido sôbre lucros das filiais, agências, 
sucursais ou representações dos pessoas 
jurídicas domiciliodas no exterior - 120 
dias da data do balanço - art. 310, 
§ 6.°, a. 

- As filiois, sucursais etc., das pessoas 
jurídicos que funcionem no exterior serão 
lançadas em nome de cada uma delas, 
ou no daquela que centralizar a escri
turação - art. 339, § 1.0 . 

- Mandatários ou comissários no Brasil, 
das pessoas jurídicas domiciliadas no 
exterior. Como serão lançados - art. 
339, § 3.°. 

Das informações sôbre rendimentos pa
gos aos --- deverão constar o nome 
e o enderêço do procurador a quem fo
ram pagos - art. 364, § 6.°. 

O que deve ser mencionado nas guios 
de recolhimento do impôsto, no caso de 
pessoa física ou jurídica ---, -
art. 418, § 2.°. 

Do domicílio fiscal do procurador ou re
presentante dos --- - art. 487. 

Do domicílio fiscal do --- que per
manecer no território nacional por menCs 
de doze meses e não tiver procurador no 
país - art. 487, parágrafo úniço. 

(V., também: Bens cios Residentes ou 
Domiçiliaclos no Exterior; FiAais, Suçur
sais, Agênçias ou Representações; Pes
soas Jurídicas com Sede no Estrangeiro; 
Prazo - Residentes ou Domiciliados no 
Estrangeiro) 

RESIDENTE NO PAIS CASOS ESPECIAIS 

Os que, residentes no país, transferirem, 
definitivomente, suo residência poro o 
exterior, além do declaração dos rendi
mentos do ano anterior, devem fazer 
outro, compreendendo os rendimentos 
auferidos entre primeiro de janeiro e a 
doto do mudança - art. 11 e parágrafo 
único. 

Pessoas que transferirem residência do 
exterior poro o Brasil. Ficam sujeitos 00 

impôsto, no exerclclo seguinte, como 
--- - art. 12. 

As declaroções dos pessOas que transfe
rirem ,residência paro o Brasil devem 
abranger Os rendimentos percebidos en
tre o doto da chegado e o último dia do 
ano civil - art. 12, § 1.0. 

Quando as pessoas Que transferirem re
sidência poro o Brasil estiverem sujeitas 
00 regime de tributação no fonte, ficarão 
sujeitos ,ao impôsto, como residentes no 
país, no ano seguinte ao do mudança _ 
art. 12, § 2.0 • 

A declaração dos pessoas que transferi
rem residência !,arQ o País, no ano se
guinte 00 do mudança, abrangerá o to
talidade dos rendimentcs, deduções e 
abatimentos relativos 00 ano do mudan
ça - art. 12, § 3.°. 

As pesscas que se transferirem paro o 
Brasil e no mesmo ano se retirarem do 
território nacional, definitivamente, ser50 
tributados no conformidade do disposto 
no art. 11 - art. 12, § 4.0 • 

Ausentes no estrangeiro, o serviço da 
Noção ou por motivo de estudos
arrecadação no fonte - art. 151. De_ 
claração de rendimentos - art. 152. 

V., também: Domicifiados no País -
Ausentes no Estrangeiro; Transferência 
de Residência para o Exterior) 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

Responsabilidade penal, independente 
da --- destinada à reparação de 
perdas e donos ocasionada pelo excesso 
de exação no caso de apropriação in
débita - art. 514 e parágrafo única. 

RESPONSABILIDADE CRIMINAL 

Caso em que o servidor será passível de 
demissão, sem prejuízo da --- -
art. 410. 

RESPONSABILIDADE FUNCIONAL 

Dos que, em serviço do Impôsto de Ren
da, revelorem informações obtidas no 
cumprimento do dever profissional -
art. 405. 

Iniciada a execuçõo do dívida, os con. 
tribuintes só poderõo efetuar os paga
mentos mediante guia da Procuradoria 



e o funcionório Que der causo â trans
gressão da disposição responderá pelas 
custas e mais despeiOS já realizados 
art. 434, § 3.°. 

Sanção disciplinar 00 funcionário fe
deral, estadual ou municipal que infrin
gir disposição regulamentar referente à 
arrecadação nos fontes - art. 446, 
§ 2.° 

Peno pecuniário e disciplinar 00 funcio
nário Que não fornecer os informações 
solicitados pelos repartições do impôsto 
de rendo - art. 448, § 1.°. 

Multo e sanção disciplinar aos Chefes 
de repartição Que pagarem vencimentos 
superiores ao limite legal, depois de 30 
de abril, sem exigência da exibição do 
recibo de entrego de declaração - art. 
451. 

RESPONSABILIDADE PENAL 

Dos Que, em serviço do Impôsto de Ren
da, revel'arem informações obtidos no 
cumprimento do dever profissional 
art. 405. 

A --- pelo crime de sonegação fis
cal, Quando se trator de pessoa jurídico, 
será de todos Que, direto ou indiretamen_ 
te, tenham concorrido poro a suo prático 
- art. 457. 

Dos Que não recolherem dentro de 90 
dias do vencimento do prazo, impôsto, 
adicionais e empréstimos, Que houverem 
sido descontados no fonte. Crime de 
apropriação indébito - art. 461. 

A ---, independentemente da res
ponsabilidade civil destinada à repara
ção de perdas e danos, ocasionado pelo 
excesso de exação, no caso de apropria
çõo indébito - art. 514 e parágrafo 
único. 

RESTITUiÇÃO 

Do excesso do impôsto descontado no 
fonte sôbre rendimentos do trabalho 

. assalariado, Quando superior 00 devido 
em conformidade cOm a declaração -
art. 112. 

Do impôsto descontado e recolhido pela 
fonte sObre os juros, lucres, dividendos, 
bonificações, rendimento de porte ben.-

ficiória, ações nOvos e out~os inter~sses 
atribuídos aos titulares de ações nomi
nativos, nominativos endossáveis ou co
tos de 'capital, Quando exceder 00 de
vido pelo declaração de rendimentos 
art. 126. 

Não incide no impôsto de fonte o varia
ção correspondente 00 reajustamento 
monetário de depósito poro garanti0 de 
instância, cujo --- devo ser feito 
o residente ou domiciliado no exterior -
art. 293, g. 

Correção monetário do depôsito, Quando 
ocorrer o ---, no julgamento final 
do procedência do recurso, reclamaçõo 
ou medida judicial - art. 428, § 3.°. 

- Prazo poro --- poro garanti0 de 
instância, Quando reconhecido o impro
cedência do exigência fiscal 60 dias 
- art. 428, § 4.°. 

Como poderá ser feito o --- de im
pôsto pago ou recolhido a maior 
art. 478. 

Caso em Que haverá --- do impôsto 
arrecadado no fonte, mediante requeri
mento formulado pelo contribuinte ou 
seu procurador art. 478, parágrafo 
único. 

Do competência poro julgar dos --
do impôsto - art. 479. 

Como será feito o --- de impôsto 
pago Ou recolhido a maior - art. 
479, § 1.°. 

Como se fará o pagamento da --
- art. 479, § 2.°. 

Que órgãos poderão efetuar o pagamento 
do --- de receita - art 479, § 2.°, 

Caso em Que o processo de --- será 
encaminhado à Direção-Geral da Fa
zenda Nacional poro fins de revisão do 
despacho de primeiro instância - art. 
480 e parágrafo único. 

Para Quem caberá recurso das decisões 
proferidas em casos de ---, contrá
rias aos contribuintes ou às fontes -
art. 481 e § 1,°. 

o julgamento CIe recursos pelo Diretor
Geral do Fazendo Nacional, nos casos 
de pedictos de --- do impôsto é de-



finitivo e irrevogável no esfera adminis
trativo - art. 481, § 2.°. 

Prazo de prescrição do di reito à --
do impôsto pago ou recolhido a maior 
-art. 482. 

- Até quando o pedido de --- sus
pende o prazo de prescrição - art. 482, 
parágrafo único. 

Pedidos de --- apresentados às re
partições arrecadadoras até 30. 11 .65 
- art. 483. 

Opção dos que tiverem direito à --
do adicional pago de acôrdo com o lei 
n.o 1 474/51, entre o recebimento das 
Obrigações do Reaparelhamento Econô
mico e o recebimento de 20 % do va
Iar nominal em títulos do Tesouro, com 
cláusula de correção monetária - art. 
511. 

(V., também, Devolução) 

RESULTADO REAL 

(V. Lucro Real) 

RESULTADO REAL 
RURAL 

DA PROPRIEDADE 

Aos contribuintes que declararem a ren
dimento do cédula G baseado no --
as repartições do impôsto de renda for
fornecerão documento consignando essa 
circunstância, desde que observado o 
disposto nos §§ 2.° e 3.° do art. 95 -
art. 78. 

RESULTADO UQUIDO DE TRANSAÇÕES 
EVENTUAIS 

Constitui lucro real o lucro operacional 
da emorêsa individual ou do pessoa ju
rídica,' acrescido ou diminuído dos 
--- - art. 153. 

Demonstrados pela escrituração do em
prêsa, feito de acôrdo cOm os prescri
ções legais, destacadamente do lucro 
operacional - art. 191. 

RETENÇAO DO IMPOSTO NA FONTE 

- Sôbre rendimentos do trabalho assala
riada - art. 107. 

A fonte pagadora fico obrigada 00 re
colhimento do imp6sto estabelecido no 
art. 125 {juros, cotas-partes de muitos, 
lucros e dividendos>, ainda que não o 
tenho retido - art. 128. 

A fonte pagadora fico obrigado 00 re
colhimento do impôsto, ainda que não o 
tenho retido - art. 151, § 3.°. 

Normas a serem observados, pelas em
prêsas beneficiadas, no determinação e 
contabilização dos rendimentos auferidos 
com desconto do impôsto de renda re
tido pelas fontes pagadoras - art. 213, 
alíneas e parágrafos. 

Impôsto de fonte sôbre o aumento dos 
fundos de reserva que já tenham atin
gido o valor do capital social. Quando 
se considera obrigatória a --
art. 254, § 5.°. 

A ---, nos deságios concedidos no 
venda de títulos de crédito, competirá, 
a portir do exercício de 1967, à pri
meira pessoa jurídica que vender ou re
vender o título a pessoa física - art. 
306, § 1.°, o, lo 

- A quem compete declarar, no título, o 
--- calculado sôbre o deságio, e o 
montante sôbre o qual incidiu - art. 
306, § 1.°, a, 111. 

Quem deverá fornecer ao beneficiário da 
deságiO. a declaração da --- -
art. 306, § 1.°, a, IV. 

Quando os títulos de crédito, dos quais 
constar a --- calculado sôbre o de
ságio, poderão circular entre pessoas ju
rídicas e físicas, a partir do exercício 
de 1967, sem nova incidência do im
pôsto - art. 306, § 1.°, b. 

- Quando cabe a --- devido sôl:lre 
rendimentos de domiciliados no exterior 
e o quem compete - art. 309 e § 1.°. 

Compete à pessoa jurídico que vender ou 
colocar no mercado debêntures ou obriga
ções 00 portador, letras de câmbio ou 
outros títulos de crédito, fazer o --
- art. 309, § 2.°. 

A fonte ou o procurador do residente 
no estrangeiro, que efetuar o ---, 
deverá proceder 00 seu recolhimento no 
prazo de 30 dias - art. 310. 

Dentro do mês seguinte àquele em que 
houver sido feito a --- deve ser re-
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colhido o impôsto devido sôbre rendi
mentos de títulos 00 portador não iden
tificado - art. 310, § 5.°. 

Se a fonte ou o procurador não efetuar 
a --- responderá pelo recolhimento 
do impôsto, como se o houvesse retido 
- art. 310, § 7.°. 

RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE LUCRO 
IMOBILIÁRIO 

A --- de que troto o art. 46 do 
Lei 4 591 /64 implicará no responsabi
lidade do adquirente do imóvel, perante 
o Fisco, pelo recolhimento do tributo, 
acrescI mo e reajustamento do débito fis
cal - art. 149, § 4.°. 

RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES 

De rendimentos e de bens, independen
temente de comprovação, no coso do 
valor dos imóveis rurais - art. 102. 

As declarações de bens apresentados nos 
exercícios financeiros de 1963, 1964 e 
1965 às repartiçõ€05 do Impêsto de Ren
da poderão ser retificados até 30/4/66, 
poro correção e inclusão de valôres, etc. 
- art. 104. A retificação será feito na 
declaração de bens relativo 00 exercício 
financeiro de 1966 - art. 104, § 1.°. 
Permissão especial poro, no exercício de 
1966, ser apresentada declaração de 
bens pelos pessoas físicos não obrigados 
à declaração de rendimentos - art. 
104, § 2.°. 

À pessoa jurídico é facultado solicitar 
retificação de suo declaração até o ven
cimento do primeiro coto - art. 324. 

Até a data da vencimento da primeira 
cota do impôsto lançado, o --- da 
pessoa jurídico será feito por processo 
sumário, mediante o apresentação de 
novo declaração - art. 324, parágrafo 
único. 

A ---' da pessoa jurídico não deve 
alterar os prazos anteriormente marca
das para o pagamento dos cotos -

- art. 324, parágrafo único. 

De rendimentos ....:.... ~ vedado para.. a in
clusão ou majoração de deduções e aba
timentos, depois de lançada o impôsto, 
ou de notificQdo Q inicio cjo prQçedirnen. 

to ex officio, ressalvado o disposto no 
art. 324 - art. 332. 

Quando houver pedido de assistência téc
nico, para efeito de --- já apre
sentado, o impôsto resultante dos ele
mentos oferecidos pelo contribuinte será 
cobrado apenas com o multo de moro _ 
art. 333, § 1.°. 

A firma ou sociedade que, depois de 
iniciado a ação fiscal, apresentar decla
raçõo de rendimentos ou pedir o --_ 
não se eximirá das penalidades previstas 
no regulamento, aplicando-se o mesma 
condição às pessoas físicas e/ou jurídi
cos que tenham percebido rendimentos 
do fiscalizada - art. 357. 

RETIRADAS 

As --- não escriturados como Des
pesas Gerais ou que não corresponderem 
à remuneração par serviços prestados e, 
ainda, as que excederem as limites le
gais, classificam-se no cédula F - art. 
51, b. 

Pelos sócios, acionistas, seus cônjuges e 
dependentes, o título de empréstimo, a 
partir de 30/11/62, desde que não con
tratados com juros de 12 % a. o ., etc. 
Serão classificadas no cédula F 
art. 52. 

Quando não houver reservas e forem 
feltas ---, por sócios, acionistas, 
seus cônjuges e dependentes a título de 

I empréstimo. Os lucros posteriormente 
apurados e levados a contas de reservas 
serão considerados distribuídos até o li
mite do empréstimo - art. 52, § 1.°. 

Limitação dos --- dcs sócios de fir
mas e sociedades 'e dos titulares de em
prêsas individuais - art. 177 e alíneas. 

Normas a serem observados poro efeito 
de dedutibilidade da remuneração dos 
dos sócios, diretores, etc., na apuração 
do lucro operacional - art. 177, § 1.°. 

De sócios, diretores e administradores. 
Limitação quanto 00 número de direto
res, em função do capital social, não se 
aplico aos sócios dos emprêsos, cujo re
ceito seja constituída, em mais de 80%, 
de rendimentos de serviços profissionais 
ou de assistência t~cnicQ - qrt. 177, 
~ J.o, 



- Não debitados em despesas gerais, 
- seróa adicionados ao lucra real, 
tributação em cada exercício 
243, a. 

(V., também, Remuneraçóo) 

REVENDA 

etc. 
poro 
art. 

Construção de prédios poro --- Pes
soas físicas (emprêsas indiv'duaisl -
art. 16, § 1.°, b, 11. 

Quando não tributados, como lucro do 
pessoa jurídica, no caso da alíneo b, do 
§ 1.°, do art. 16, os rendimentos aufe
ridos pela emprêsa individual e que re
sultarem da incorporação de prédios em 
condomínio ou da construção de prédios 
para --- - art. 16, § 6.°, b. 

REVISÃO 

o débito do pessoa jurídico, notificado 
no ato da entrega do declaração, será 
apurada mediante --- sumária dos 
cálculos - art. 323, § 2.°. 

Às repartições lançadoras compete o 
dos declarações de rendimentos 

- art. 334. 

- A --- dos declarações poderá ser 
feito em caráter preliminar, mediante 
conferência sumário - art. 334, § 1.°. 

A --- será feito com os elementos 
de que dispuser o repartição com escla
recimentos verbais ou escritos solicitadcs 
aos contribuintes, ou ainda por outros 
meios - art. 334, § 2.°. 

Funcionários do Impôsto de Rendo, em 
serviço no interior. Quando podem fa
zer o --- das declarações - art. 
335. 

Não correrão os prazos estabelecidos 
paro o --- do declaroção nos casos 
em que o ação do repartição fôr sus
pensa por medido judicial contra a Fa
zendo Nacional - art. 427. 

REVISÃO DE DESPACHO 

N. Restitui,óo). 

REVOLUÇAO 

(V. P.rdos '"tfClOfdin6rioa) 

RIQUEZA DO CONTRIBUINTE 

- Tôdas os pessoas que tomarem porte 
nos serviços do Impôsto de Renda s60 
obrigados a guardar rigoroso sigilo s6-
bre o situação de --- - art. 404. 

(V., também, Patrimônio da Pessoa 
Física. ) 

ROUPAS ESPECIAIS 

(V. Uniformes ou Roupas Especiai.s) 

"ROYALTIES" 

Serão classificados nos cédulas onde 
couberem, como aluguéis ou ---, 
tôdas os espécies de rendimentos perce
bidos pela ocupação, uso, fruição ou ex
ploração de bens e direitos referidos nos 
arts. 50 e 56. - art. 39. 

Não constituem --- - ort. 39, 
§ 2.°. 

Serão classificados no cédula H, como 
---, os rendimentos de qualquer es
pécie decorrentes do uso, fruição e explo_ 
ração de direitos - art. 56, a a d. 

Juros de mora e outras compensações 
pelo atraso no pagamento dos --
acompanharão o classificação dêstes -
art. 56, parágrafo único. 

- Dedução de despesas com --- -
arts. 61, § 1.°; 174. 

De obras artísticas, etc. Distribuição dos 
rendimentos por exercícios anteriores. 
Quando cabe - art. 96, d. 

Despeso admissível - art. 174. 

Nõo são dedutíveis - art. 174, pará
grafo único, c, d, e e f. 

Despesa operacional - limitação -
art. 175. 

_ Dedução de quantias devidas a título 
de --- como despesas operacionais 
_ art. 175, § 1.°. 

Quando não cabe a dedução das quan
tias devidas a título de - - art. 
175, § 2.°. 

Determinação da coto d. exaustão -
ort. 189, ~ ~,o. 



Dedução dos -, -- - art. 189, §§ 
4.° e 5.°. 

Pagamento de aluguéis ou ---. Dis
tribuição disfarçado de lucros ou dividen
dos - art. 251, d. 

As transferências poro o exterior o tí
tulo de --- devem ser submetidos 
005 órgãos competentes do Banco Ce'1-
trai do República do Brasil e do 0.1. R. 
aos quais se apresentarão os documen
tos que os justifiquem - art. 300, 
§ 2.°. 



5 
SALÁRIO 

Constituem rendimentos classificóveis no 
cédula C - art. 47, a. 

o 13.0 
--- classifico-se, também, na 

cédula C - art. 47. c 

Só seró admitido o dedução de --
pagos pelo pessoa físico, quando indi
cados os nomes e endereços dos pes
soas que os receberam - art. 61. 

Do tributação dos --- nos fontes, 
limite de isenção e percentagens - art. 
107 e parágrafo único. 

(V., também: Comissõesi Trabalho 
Assalariado) 

SALÁRIO-EDUCAÇÃO 

o --- não se relaciono com o saló
rio ou o remuneração percebido pelos 
empregados - art. 36, § 1.°. 

SALÁRIO.FA~.trLIA 

Não entro no cômputo do rendimento 
bruto - art. 36, g. 

Nõo se inclui entre os rendimentos su
jeitos 00 desconto do i~pôsto no fonté 
- art. 117, d. 

SALÁRIO.MfNIMO 

É facultado 00 contribuinte reduzir o va
lor dos bens imóveis poro efeito do cor
reção monetória, no mesmo proporção 
entre o --- do regiõo onde estiverem 
situados e o maior --- do país _ 
art. 265, § 6.°. 

SALÁRIO.MfNIMO FISCAL 

Não é mais considerado no Regulamento 
como bose poro os diversos cólculos d. 
limites de isenção, alíquotas progres. 
sivas, remuneração de sócios e diretores, 
etc. ··Os valôrEOS expressos em salórios
mí nimos serão convertidos em cruzeiros 
e ficarão sujeitos 00 disposto neste ar
tigo" - Lei 4.506, art. 3.°, parág.rafo 
único. 

SANÇÕES 

Quando o importância do tributo fôr exi
gível parceladamente, vencido uma pres
tação e não poga até o vencimento do 
prestação seguinte, implicaró no venci. 
mento do dívida global, sujeitando-se 
o devedor, ressalvados os cosas especiais 
previstos em lei, às --- legais _ 
art. 347. 

Findos os prazos poro pagamento, re
clamação ou recurso, os c::ontribu~ntes em 



d~bito, não poderão despochar nas Al
fândegas e Mesas de Renda, nem pode
rão transacionar COm as repartiçães fe
derais - art. 429. Também se aplicam 
as mesmas ---, aos fiadores que não 
satisfizerem os débitos a que estejam 
obrigados - a,rt. 429, § 2.°. 

A proibição de os contribuintes em dé
bito transocionarem com repartições fe
derais, estende-se, também, aos emprés
timos no Banco do Brasil, no Banco Na
cional do Desenvolvimento Econômico, 
no Banco do Nordeste do Brasil, no Ban
co de Crédito da Amazônia e nas Cai
xas Econômicas Federais - art. 429, 
§ 3.°. 

Não serão incluídos nas --- de que 
trata o art. 429 os que provarem, no 
prazo de 120 dias, ter iniciado ação ju
dicial contra o Fazenda Nacional, para 
anulação ou reforma da cobrança fis
cal - art. 430. 

As multas e penas disciplinares previs
tas no regulamento do impôsto de ren
da são aplicadas sem preJulzo das 
--- das leis criminais violadas -
art. 440, § 1.°. 

(V., também, Penaliclade) 

SANEAMENTO 

As emprêsas que tenham por objeto a 
exploração agrícola e pastoril poderão 
incluir como custo ou despesas operacio
nais, as despesas com obras de --
- art. 204, b. 

SEGRlDO DOS NEGóCIOS OU DA PROFIS
SÃO DOS CONTRIBUINTES 

Proibido oos servidores revelar 
- art. 404, § 2.°. Responsabilizodo o 
infrotor, de ocôrdo com a lei penol -
art. 405. 

SEGURO 

- Serão isentas do impôsto de renda as 
cooperativas de --- agrícola - art. 
23. m. 

Não entrará no cômputo do rendimento 
bruto o capital 'das apólices de ---, 
pago por morte do segurado - art. 36. o, 

Não entrarão no cômputo do rendimento 
bruto - Prêmics de --- restituí
dos em qualquer caso - art. 36, c. 

Prêmios de --- de vida em grupo pa
gos pelo empregador em benefício das 
empregados não se computam cemo ren
dimento dêstes - art. 36, k . . 
Prêmios de --- de vida, até o limite 
legal, pagos a Componhias nacionais -
Abate-se da rendo bruto, desde que não 
excedam a J /6 dela - art. 85. 

Prêmio de --- dotal a prêmio único, 
não se admite como obatimento
art. 85. 

Prêmios de --- de acidentes pes
soais e os destinados à cobertura de 
despesas de hospitalização e cuidados 
médicos e dentários - Condições poro 
o abatimento - art. 86. 

Prêmios de --- de vida em grupo 
pagos pelo empregador - Não se con
sideram como rendimentos para efeito 
do desconto na fonte - art. 117, g. 

As companhias de --- e capitaliza
ção poderão deduzir, em cada exerclcio, 
as importâncias destinadas a completar 
as provisões técnicas para garantia de 
suas operações - art. 206. 

Documentos que devem ser apresenta
dos pelas Companhias de --- com 
a declaração de rendimentos - art. 
231 e parágrafo único. 

O capital das apólices de --- ou 
pecúlio em favor da pessoa jurídica, pa
go par morte do sócio segurado - será 
excluído do lucro real, para os efeitos 
de tributação - art. 245, e. 

(V. • também, Companhia d. Seguro 
e de Capitalização) 

SEGURO AGRfCOLA 

(V. Seguro) 

SELOS DE VENDAS E CONSIGNAçõES 

- As exatorias federais e estaduais são 
obrigadas a enviar ao Impôsto de Ren
da, até 30 de abril, relação das firmas 
e sociedades que tenham adquirido 
- no ano anterior, com indicação 
dos totais adquiridos e dos endereços -
(111'. 375. 



SEMENTES OLEACINOSAS 

Isenção do impôsto de renda para as 
pessoas jurídicas localizadas na Amazô
nia, Que promoverem o beneficiamento 
ou a manufatura de matéria-prima re-
gional, coma e outras 
art. 259. 

SENADORES 

Dedução permitida, na cédula C, da par
te variável dos subsídios, dqs ajudas de 
custo e do representação recebidos em 
decorrência do exercício de mandato de 
representação popular - art. 64, n. 

Dedução permitida para o cálculo do im
pôsto devido sôbre rendimento do tra
balho assalariado da JXlrte variável dos 
subsídios, ajudas de custo e representa
ção recebidas em decorrência do exer
cício de mandato de representação po
pular - art. 108, h. 

SENTENÇA JUDICIAL 

-. Abatimento permitido a título de encar
go de família dos alimentos prestados 
em virtude de --- - art. 82, § 
1.0, a. 

SERICICUL TURA 

- .Elxploração da Rendimento 
claSSificado na cédula G - art. 54, e. 

SERVENTUÁRIO DA JUSTiÇA 

Emolumentos e custas dos ---o Quan'
do serão classificados na cédula D -
art. 49, d. 

Os --- não poderão lavrar escritu
ras relativas a operações imobiliários, 
com cláusula de quitação de preço, sem 
o provo do recolhimento do impôsto de 
que trata o art. 129 - art. 148. 

Os --- não poderão lavrar escritu
ras relativas o operações imobiliárias por 
valor superior ao constante da guia ne
gativa ou de recolhimento do impôsto 
sôbre lucro imobiliário - art. 148, §§ 
1.°,2.° e 3.°. 

- Casos em que cabe multo QO~ -----.-_ 

911'. 14',5 4,°, 

Deverão facilitar aos agentes fiscais do 
impôsto de renda o exame e verificaç(ía 
dos escrituras, autos e livros de regis
tros em Cortá rio - art. 380. 

- São obrigados o informar os importân
cias correspondentes aos honorários, vin
tenas ou COmissões pagos aos advogados, 
médicos, testamenteiros etc. - art •. 
381: ~84. 

Que exercerem funções de notários pú
blicos, são obrigados o remeter informa
ções relativos o escrituras - arts. 383 
§§ 1.0, 2.0 e 3.°; 384. 

Multo imposta aos --- que não exi
girem a exibição do guio negativo ou 
de recolhimento do impôsto de lucm 
imobiliário, no ocasião da escritura de 
operação imobiliária com quitação de 
preço - art. 446, c. 

SERViÇOS M~DICOS, HOSPITALARES OU 
DENTÁRIOS 

Não entrarão no cômputo do rendimento 
bruto, quando pagos pelo empregador, 
- art. 36, I. 

- Despesas pagas pelo empregador em be
nefício dos seus empregados - Não so
frerão desconto do impôsto no fonte -
art. 117, k. l 

SERViÇOS NÃO COMERCIAIS 

Rendimentos de --- serão classifi
cados na cédula D - art. 49, b. 

SERViÇOS A TERCEIROS - PRESTAÇÃO 
OU VENDA 

O resultado auferido pelo emprêsa no 
venda de --- será classificado como 
lucro operacional - art. 158. 

- Serão, também, classificadas, como lu
cro operacional, a locação de bens, o 
cessão de direitos de propriedade indus
trial e quaisquer operações semelhantes, 
realizadas com habitualidade pelos em
prêsas - art. 158, parágrafo único. 

SERViÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

Lucros da exploração 
Rendimento 

çéçlulo D - Qrt. 49, f. 

individual 
classificado 

de 
na 

267 



SERVIDOR 

Diplomático de governos estrangeiros -
Seus rendimentos do trabalho estõa isen
tos do impôsto de rendo - art. 13, o. 

De organismcs internocionais de que o 
Brasil participe, per trotado ou convê
nio - Seus rendimentos, do trabalho, 
estõo isentos do impôsto de rendo -
art. 13, b. 

Não brasileira, de embaixadas, consula
dos e repartições oficiais de países es
trangeiros, desde Que nos países de suo 
nacionolidadj! se conceda reciprocidade 
o brasileiros em funções idênticas -
Seus rendimentos, do trabalho, estão 
isentos do impôsto de rendo - art. 
13, c. 

De organismos internacionais, de embai
xadas, de consulados ou de repartições 
oficiais estrangeiros, siío contribuintes, 
como dcmiciliodos no estrangeiro, rela
tivamente o outros rendimentos, que 
nõo os do trabalho - art. 13, pará
grafo único. 

Os que percebem rendimentos mensais 
além do limite legal, deveD'l provar, à 
reportiçõo pagadora, paro receberem 
vencimentos depois de 30 de abril, que 
apresentaram declaraçõo de rendimentos 

art. 372. 

Os que podem, mediante requerimento, 
pagar o impôsto de rendo pOr descon
to em fôlha - art. 398, § 2.°. 

De que é passível o --- que pro
mover lançamento de impôsto indevido 
- art. 410. 

Averbação em fôlha de pagamento dos 
débitos dos ---o desde que o con
tribuinte solicite o providência até 30 
dias após o vencimento do prazo de 
cobrança amigável - art. 436. 

Peno cominada 00 --- que praticar 
sonegaçõo fiscal prevalecendo-se do cargo 
que exerce - art. 455, § 3.°. 

O --- que concorrer poro o práti
ca do crime de sonegação fiscal, tendo 
atribuições de verificação, lançamento 
ou fiscalização, será punido com peno 
de detenção, aumentada - art. 455, 
§ 4.°. 

SERVIDOR DE COVIRNO ESTRANCEIRO 

Diplomáticos, de Organismos Internacio
nais, de Embaixadas, de Consulados, etc. 

(V. Servidor) 

SICILO 

Os que tomarem parte nas serviços da 
Impôsto de Renda são obrigadas a guar
dar rigoroso --- sôbre a situação de 
riqueza das contribuintes - art. 404. 

A obrigaçõo do --- se estende o 
todos os funcionários do Ministério da 
Fazendo e aos demais servidores públi
cos - art. 404, § 1.°. 

Exigida, também, quanta 00 segrêdo dos 
negócios ou da prafissõo dos contribuin
tes - art. 404, § 2.°. 

Sôbre o situação fiscal e financeiro dos 
contribuintes. Só pode ser quebrado o 
--- quando fique registrado, em pro
cesso regular, que se troto de requisição 
feito por magistrado, no interêsse da 
Justiça - art. 406. 

As informações requisitados, em processo 
regular, pelos diretores da Prefeitura 
do Distrito Federal e Secretários da Fa
zenda Estadual sá poderão versar sôbre 
a receito e despesa dos firmas e socie
dades, bem como o respeito de proprie
dades imobiliários - art.' 406, §§ 
1.0 e 2.°. 

Em coso excepcional, para resguardo do 
--- fiscal, poderão os autoridades 
administrativas exigir dos contribuintes 
{) reconhecimento de firmas e o provo 
de identidade, antes do decisão final em 
petições Que lhes tenham sido dirigidos 
- art. 510. 

SICILO BANCÁRIO 

Os estabelecimentos bancários, inclusive 
os Caixas Econômicos, não poderão exi
mir-se de fornecer à fiscalização do im
pôsto de rendo, cópias dos contos cOr
rentes de seus deoositantes e de outros 
pessoas que tenhãm relações com tais 
estabelecimentos, nem de prestar infor
mações ou quaisquer esclarecimentos so
licitados art. 378. Penalidade, sem 
prejuízo de outros sanções legais que 



couberem - imposição de multo ao in
frator, de valor variável -' àrt. 448, c. 

(V., também, Sigilo Comercial) 

SICILO COMERCIAL 

o disposto nos arts. 17 e 18, do Có
digo Comercial, não teró aplicação poro 
os efeitos de exame de livros e do
cumentos necessórios à apuração da ve
racidade das declarações, balanços e 
documentos apresentados e das informa
ções prestadas às repartições do Impôs
to de Renda - art. 353. 

(V., também, Sigilo Bancário) 

SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA 

Classificam-se na cédula H os rendimen
tos arbitrados com base na renda presu
mida, através da utilização dos --
que evidenciem a renda auferida ou con
sumida pelo contribuinte - art. 55, e. 

Através da utilização de --- pcderá 
ser feito. lançamento ex offic:io, com ba
se na renda presumida - art. 409, 
§ 1.°. 

Facultativo a garantia de instância nos 
casos de reclamação, recurso ou pedido 
de reconsideração contra lançamento ex 
ilfficio feito com base em --- -
art. 473. 

SINDICATOS 

A isenção dos --- não os exime das 
demais obrigações regulamentares, espe
cialmente as relativas à retenção e ao 
recolhimento do impôsto de fonte, além 
da prestação de informações - art. 17. 

A isenção concedida aos --.- não 
beneficia os que dêles recebam rendi
mentos. - art. 18. 

Os ---, que tenham por objeto cui
dar dos interêsses de seus associados, 
gozarão de isenção do impôsto de renda. 
desde que não remunerem seus dirigen
tes nem distribuam lucros, que apliquem 
seus recursos no desenvolvimento dos 
objetivos sociais, que mantenham escri
turação regular, que prestem informações 
00 Impôsto de Rendo e que recolham 
os tributos retidos - art. 25, a o d, 

Os ---, que desatenderem 00 e5tt
pulado no art. 25, perderão, de pleno 
direito, a isenção - art. 25, § 1.0, 

Não incide impôsto de renda sôbre os 
juros e comissões recebidos par --
profissionais ou instituições congêneres, 
nos empréstimos contraídos pelo Banco 
Nacionol do Habitação ou por êle apro
vados, destinados ao financiamento de 
construção residencial - art. 25, § 5.°. 

Isenção dos ---. Como será reco
nhecida. Provas que devem ser feitos 
com o requerimento do isenção - art. 
31, c, I a, V. 

Os --- de empregados ou de em
pregadores, que interfiram na pagamen
to de remuneração dos trabalhadores 
avulsos, são responsáveis pelo desconta 
e recolhimento do impôsto e obrigados o 
prestar informações como representan_ 
tantes das fontes pagadoras - art. 119, 

Excluem-se do lucro real os juros e co
missões recebidos por instituições finan
ceiras e emprêsas de seguro, nos em
préstimos contraídos pelo Banco Nacio
nal da Habitação ou por êle aprovados 
poro o financiamento da construção de 
flabitações, diretamente ou por intermé
dio de --- profissionais - art, 
245, k. 

Aos --- serão aplicados multas va
rióveis, quando deixarem de recolher os 
tributos retidos sôbre rendimentos por 
êles pagos - art. 447. 

Aos --- serão aolicadas multas va
rióveis, Quando deixa~em de prestar, nos 
prazos regulamentares, os informações 
sôbre rendimentos pagos ou creditados, 
ou o fizerem com inexatidão - art, 
449. As mesmos multas se aplicam aos 
que deixarem de manter ~cri'uração 
regular - art. 450, j. 

srNDICOS 

- Serão informados, pelos 
da justiça, as importâncias 
tes às comlssoes pagas 
- art. 381. 

serventuários 
corresponden
aos ---

Os --- cumprirão as obrigações que 
incumbirem aos representados - art, 
494, parágrafo único, 



SISTEMA FINÁNriEiRO DÉ HÁBITAÇÃO 

Juros e comissões de empréstimos toma
dos pe~o Banco Nacional da Habitação 
ou por êle aprcvados, em favor de en
tidades do --- não estão sujeitos 
ao impôsto de renda - art. 25, § 5.°. 
Serão excluídos do lucro real das ins
tituições financeiras e emprêsas de se_ 
guros - art. 245, k. Nõo incidem no im_ 
pôsto de fonte os percebidos por pes_ 
soas físicas ou jurídicas residentes ou 
domiciliados no estrangeiro - art. 
293, i. 

- Não constitui rendimento tributável o 
reajustamento monetário do soldo deve
dor de empréstimos contraídos ou dos 
depósitos recebidos pelos entidades in
tegrantes do --- nos têrmos da Lei 
n.o "380 - Arts. 36, r; 293, g; 
500, b. 

SITUAÇÃO FISCAL 

- Nenhuma informação poderó ser dado 
sõbre o --- e financeiro dos contri
buintes, sem que fique registrado, em 
processo regular, que se troto de requi
sição feito por Magistrado, no interêsse 
da Justiça, ou po~ Chefes de repartições 
federais, Diretores da Prefeitura do Dis
trito Federal e Secretários da Fazenda 
nos Estados, no interêsse da Adminis
tração Pública - art. 406 e § 1.0. 

SOBREPARTILHA 

(V. Partilha) 

SOCIEDADE CONJUCAL 

Na constância do ---, os conJuges 
farão declaração conjunta de seus ren_ 
dimentos, inclusive das pen,sões 
art. 3.°. 

Na separação de bens será facultado a 
qualquer dos cônjuges fazer declaração 
em separado, relativa aos rendi mentes 
próprias - art. 3.°, § 1.°. 

Facultado o qualquer dos cônjuges, no 
regime da comunhão de bens, quando 
cada um auferir mais do limite legal, 
fazer declaração em separado, das im
portâncias que perceber do trabalho pró_ 
prio, das pensões de que tiver gôzo pri
vativo ou de bens gravados com as c1áu-
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sulas de incomunicabilidade ou· inalie
nabilidade - art. 3.0, § 2.°. 

Dissolução do --- por morte de um 
dos cônjuges: Declaração do sobreviven
te - art. 4.°. 

Na constélncia da --- somente ao 
cabeça do casal cabe a isenção legal e os 
abatimentos relativos ao outro cônjuge 
e aos filhos - art. 82, I. 

No caso da dissolução da --- em 
virtude de desquite ou anulação do ca_ 
samento, a cada cônjuge caberá o isen
ção legal e o abatimento dos filhos que 
sustentar - art. 82, 111. 

Para efeito do desconto na fonte, no 
caso do trabalho assalariado, no cons
tância da ---, o cônjuge, os filhos 
e outros dependentes serão cons;dera
dos encargos do cabeça do casal - art. 
113. 

Na constância da ---, salvo ncs ca
sos dos §§ 1.0 e 2.°, do art. 3.°, o 
lançamento far-se-á em nome do mari
do - art. 337, parágrafo único. 

SOCIEDADES ANôNIMAS 

Inaplicóvel às --- o opção pela tri
butação baseada no lucro presumido -
art. 194, § 1.°. 

Aumento dos fundos de reserva que já 
tenham atingido o valor do capital so
cial das ---o Incidência de impôs
to na fonte - art. 254 e parágrafos. 

Impôsto a que estão sujeitos as impor
télncias pagas ou creditadas por ---, 
a título de comissões, bonificações, gra
tificações cu semelhantes, quando não 
fôr indicada a origem do rendimento e 
o comprovante do pagamento não indivi
dualizar o beneficiário - art. 308. 

As --- cujos balanços sejam encer
rados a 31 de dezembro podem apresen
tar sua declaração de rendimentos du
rante o mês de maio, observada o es
cola estabelecida pelo repartição
art. 320, parágrafo único. 

A indicação de fiador n05 processos fis
cais, quando recair sôbre --- deverá 
ser acomponhada dos respectivos estatu
tos sociais, que nõo contenham disposi
ção impeditiva, sob peno de não pro
duzir Qualquer efeito - art. 468, § 2.°. 



SOCIEDADES AN6NIMAS DI! CAPITAL 
ABERTO 

Inveitimento em ações nominativas Ou 
nominativas endossáveis de ---o Per
centagem admitida como abatimento da 
renda bruta - art. 92, e. 

limite dos dividendos. bonificações em 
dinheiro ou outros interêsses distribuídos 
par --- às suas ações nominativas, 
nommativas endossáveis, ou 00 portador 
identificado, que poderão ser abatidos 
do renda bruta - art. 93, a. 

Sôbre dividendos, bonificações, etc. dis_ 
tribuídos por ---, aos titulares de 
ações nominativas, nominativas endos
sáveis, não incide impôsto de rendo na 
fonte - art. 125, § 3.°. 

Não será exigido das --- o impôsto 
específico sôbre lucros distribuídos -
art. 250. 

Os beneficiários de dividendos e bonifi_ 
cações em ações novas, etc., distribuí
dos por --- aos titulares de ações 
ao portador, poderão optar pela não 
identificação, caso em que pagarão o 
impôsto à razão da taxa maior - art. 
302. § 2.°, a. 

O impôsto de fonte não incide sôbre di
videndos e sôbre bonificações em ações 
novos e os interêsses além dos dividen
dos, no caso de valorização do otivo ou 
utilização de quaisquer fundos, inclusive 
de depreciação e reavaliação do ativo, 
distribuídos aos titulares de ações nomi
nativas e nominativos endossáveis per 
--- - art. 307, § 6.°. 

SOCIEDADES BENEFICENTES 

A isenção das --- não as exime das 
demais ebrigações regulamentares, espe_ 
cialmente as relativas à retenção e ao 
recolhimento do impôsto de fonte e à 
prestação de informações - art. 17. 

A isenção das --- não aproveita aos 
que delas recebom rendimentos
art. 18. 

As fundações e --- gozarão da 
isenção, desde que não remunerem seus 
dirigentes e não distribuam lucros, que 
apliquem integralmente seus recursos no 
manutenção e desenvolvimento dos obje. 

tivos soda/s, que mantenham escritura. 
ção regulor, que pre!ftem 'informações 
determi,nadas em lei e que recolham .Oi 

tributos retidos sôbre oS rendimentos que 
pagam - art. 25, a a d. 

Como será pedida e concedida a isen
ção das ---. O que deve ser pro
vado com o requerimento - art. 31 
e c. 

Às --- serão aplicadas muitos va. 
riáveis quando deixarem de recolher os 
tributos retidos sôbre rendimentos por 
elas pogos - art. 447; as mesmas 
multas têm cabimento, quando deixarem 
de prestar, nos prazos regulamentares, 
as informações sôbre rendimentos pagos 
ou creditados ou o fizerem com inexati
dão - art. 449. Ainda se aplicam essos 
multas quando deixarem de manter es
crituração regular - art. 450, i. 

SOCIEDADES CIVIS 

(V. Pessoa Jurídica Civil) 

SOCIEDADES COOPERATIVAS 

(V. Cooperativas) 

SOCIEDADES POR COTAS DE RESPONSA. 
BILlDADE LIMITADA 

Prazo paro o recolhimento do impôsto 
devido sôbre lucros distribuídos no en
cerramento do exercício pelas --
aos seus sócios - 120 dias contados 
da data do balanço - (Dec. 56.234) 
- art. 127, parágrafa único. 

- Inaplicrível às --- a opção pela 
tributação baseada no lucro presumido 
- art. 194, § 1.0. 

SOCIEDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

Letras imobiliárias emitidas por ---o 
Não haverá, nos exercícios de 1966 e 
1967, incidência do impôsto de renda 
sôbre o deságio auferido na sua aqui
sição por pessoas físicas e jurídicas suo 
jeitas à declaração de rendimentos, pelos 
domiciliados no País, sujeitos ao des
conto na fonte e !lor Quaisquer residen
tes ou domiciliades no exterior - arts. 
44; 245, f; 293, j; 305, § 3.°; 306, 
§ 2.°. 
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SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

Estão isentos do impôsto de renda as 
_. -- de âmbito estadual, organiza
das na área da SUDENE, para explorar 
a distribuição de 'energia elétrica -
art. 27. 

Reconhecimento da isenção dos --
organizadas para exploração de energia 
elétrica na área da -SUDENE. Do
cumento a ser apresentado com o pedi
do de isenção - art. 31, b. 

Os domiciliados no país, ausentes no es
trangeiro que receberem rendimentos em 
moeda estrangeira, de --- ou de 
autarquia sofrerão o desconto do impôs
to de renda na fonte, em dólares 
art. 151. 

As que descontarem impâsto sôbre ren
dimentos pagos a domiciliados no país 
ausentes no exterior a serviço da Na
ção ou por motivo de estudos. Devem 
efetuar o recolhimento, global e men_ 
salmente, à Delegacia do Tesouro Bra
sileiro no Exterior -:- art. 151, § 2.°. 

De que participem a União, os Estados, 
es Municípios ou os Territórios, inclu
sive par intermédio de autarquias, es
tarão sujeitas, a partir de 1.° de ja_ 
neiro de 1965, à tributação dos lucros 
apurados em coda ano, relativamente 
às parcelas atribuídas aos seus acionis
tas, pessoas físicas ou jurídicas de di
reito privado - art. 211. 

Revogadas as isenções anteriormente 
concedidas - art. 21 L 

Para os efeitos do art. 211, conside
ram-se vinculados aos acionistas os lu
cros apurados, anualmente, ainda que 
não distribuíd:s - art. 211, paró\Jrafo 
único. 

- Alienação pelo Poder Executivo das 
ações de --- e suas subsidiárias. 
Reavaliação obrigatória do ativo com 
isençõo do impôsto de renda sôbre a par
te proporcional à participação da União 
- art. 272, § 5.°. 

- Os domiciliados no país, ausentes 0/10 

estrangeiro, que receberem rendimentos 
de --- ou de autarquia deverão 
apresentar suas declarações através da 
Delegacia do Tesouro Brasileiro no Ex
teriOr - art. 319. 
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As --- devem eXigir de seus fun
cionários, que ganhem além do limite 
legal, prova da apresentação de sua de_ 
claração de rendimentos - art. 372. 

Garontios de instância. Ações cu debên
tures de --- de cujo capitol e dire
ção participe Q União, etc. - CIIrt. 
466, a. 

Depósitos pora garantia de instância, fei_ 
tos em ações ou debêntures de ---, 
cujo capital e direção participe a União, 
eximem o contribuinte da multa comple_ 
mentar, ficando os débitos, todavia, su
jeitos à correção monetária - art. 473, 
§ 2.°. 

SOCIEDADES ESTRANCEIRAS 

(V. Filiais, Sucunais, Agências, ou Re
presentações - Pessoas Jurídicas com 
Sede no Estrangeiro) 

SOCIEDADES OU FIRMAS COLlCADAS 

(V. Coligados - Firmas ou Sociedades) 

SOCIEDADES OU FIRMAS CONTROLADO
RAS OU CONTROLADAS 

(V . Controladoras ou Controladas -
Firmas ou' Sociedades) 

SOCIEDADES IMOBILIÁRIAS 

Impôsto de lucro imobiliário à taxa re
duzida quando o adquirente é --
que tenho por objeto a compra e ven
da de imóveis construídos ou em cons_ 
trução, incorporações, etc. para fins ha
bitacionais Ou a venda de terrenos lo
teados e construídos. Responsabilidade 
pelo pagamento da diferença de taxa do 
impôsto no caso de ser dada ao imó
vel destinação diferente - art. 130 
e § 1.°. 

SOCIEDADES DE INVESTIMENTOS 

Isentas do impôsto de renda as 
que tenham por objeto exclusivo a apli
cação de capital em carteira diversifi_ 
cada de títulos ou valôres mobiliários, 
autorizadas pelo Banco Central da Re
pública do Brasil. desde que distribuam 
anualmente os rendimentos auferidos -
art. 26. 



-- Isençâo das - quê cpéreM éM 
carteira diversificada de títulos e valô
res mobil iários. Documentos fornecidos 
pelo Banco Cêntral da República do 
Brasil, que devem ser anexados ao pe
dido de reconhecimento da isenção, in
dispensável - art. 31, a. 

Abatimento da renda bruta, permitido às 
pessoas físicas de percentagem do capi
tal com que adquirirem ações das --
autorizadas pelo Banco Central da Re
pública do Brasil para operar com car
teira diversificada de títulos e valôres 
mobiliários, etc. - art. 92, f e § 1'.0. 

Abatimento da renda bruta, permitido 
às pessoas físicas de rendimento até o 
limite legal de ações das --- auto
rizadas pelo Banco Central da Repú
blica do Brasil para operar com cartei_ 
ra diversificada de títulos e valôres mo
biliários, etc. - art. 93, b. 

Não se aplicam às --- fiscalizadas 
pelo Banco Central da República do Bra_ 
sil as limitações de dedução de prejuízo 
com deságio na alienação de ações, tí
tulos ou cotas de capital - art. 192 
e par6grafo único. 

- As pessoas jurídicas só deverão pagar 
rendimentos de títulos ao portador, con
tra os respectivos cupões, mediante de_ 
claração de propriedade assinada pelas 
---, no caso de estarem êsses títu
los em custódia, depósito ou penhor -
art. 302, b. 

SOCIEDADES MÚTUAS DE SEGUROS 

Não serão adicionadas ao lucro real para 
os efeitos da tributação as quantias cor
respondentes ao aumento do valor do ati
vo das ---, em virtude de novas 
avaliações, desde que inscritas cemo re
servas técnicas no balanço - art. 
243, g. 

Obrigaçõo de informar rendimentos pa
gos - art. 391. 

SOCIEDADES NÃO REGISTRADAS 

São contribuintes, desde que tenham lu
cros apurados de acôrdo com o Regula
mento do Impôsto de Renda, sE:·jam quais 
forem seus fins e nacionalidade - art, 
15 e § 1.0. 

As remunerações dos --- de socieda
des comerciais e industriais, quando re
presentadas por' importância mensal e 
fixa e levadas a despesas gerais 
classificam-se na cédula C - art. 41, 
§ 1.°. d. 

As remunerações dos ---, exceden
tes aos limites fixados no art. 177 e § § 
I. o e 2.0

• e no art. 180, classificam-se 
na cédula F - art. 41, § 4.°. 

No cálculo do impôsto descontado na 
fonte - trabalho assalariado - a re
muneração dos --- será considerada 
em sua totalidade, independentemente 
da limitação legal - art. 110. 

Limites de remuneração dos --
- art. 111 e alinea •. 

Normas para a dedutibilidade da remu
neração dos - art. 177, § 
1.°, a a c. 

Retiradas de ---o A limitação quan
to ao número de diretores, em funçõo 
do capital social, não se aplica aos 
--- das emprêsas, cuja receita bruta 
seja constituída, em mais de 80%, de 
rendimentos de serviços profissionais ou 
de aasistência técnica - art. 177. 
§ 3.°. 

SOLDADAS 

- Rendimentos classificados na cédula C 
....:.. art. 47, a. 

SOLDOS 

(V. Trabalho Assalariado) 

SOLO 

Dedução das despesas com a conserva
ção e proteção do --- e das águas, 
inclusive obras de prevenção contra ero_ 
são, canalização de águas e saneamento 
- emprêsas que exploram a agricultura 
- art. 204, b. 

SONEGAÇÃO FISCAL 

o que constitui crime de --- -
arts. 455, I a IV; 459. 
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Peno de detençâa e multo aplicÓvels 
00 crime de --- art. 455, § 1.0. 

Redução do peno, quando se trotar de 
criminoso primário - 'art. 455, § 2.°. 

Aumento do peno do crime de ---, 
no coso do funcionário público que para 
êle concorrer prevalecendo-se do cargo 
que exerce - art. 455, § 3.°. 

Aumento do peno do crime de --
no coso de funcionário público com atri
buições de verificação, lançamento ou 
fi9calização de tributos - art. 455, 
§ 4.°. 

As multas aplicados nos casos de --
serão computados e recolhidos, integral
mente, como receito público art. 
455, § 5.°. 

- Extinção do punibilidade do crime de 
---. Como se verifica - art. 456. 

De quem será a responsabilidade penal, 
nas crimes de ---, quando ~e 
trotar de pessoa jurídico - art. 457. 

Providências que deverão tomar os auto· 
ridades administrativas aue tiverem co_ 
nhecimento de crime de '---. Peno 
de responsabilidade - art. 458. 

SOmente Os atas definidos no art. 455 
podem constituir crime de ---
art. 459. 

A --- anteriOr a 17/9/ 1 965 não 
será punida com os penas cominadas nos 
arts. 455 e 457 - art. 460. 

SORTEIO DE CAPITALIZAÇÃO 

Estão sujeitos 00 desconto no fonte os 
benefícios resultontes de ---, supe
riores ao limite legal - art. 301, 
2.°, e. 

SORTEIOS DE QUALQUER ESPfCIE -- PU
MIOS EM DINHEIRO 

Estão sujeitos 00 desconto no fonte os 
premlos obtidos em --- - art. 
301, 3.°_ 

SPVEA 

Abatimento do rendo bruto - quantias 
aplicados na subscrição integral, em di-
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nheiro, de açôes nominativas de empr~
sas industriais Ou agrícolas, considera
dos de interêsse poro o desenvolvimen
to econômico do Nordeste ou da Amazô
nia - art. 92, d. 

Cálculo da quota de depreciação dos 
bens integrantes do ativo imobilizado 
dos firmas ou sociedades com atividade 
predominante, agrícola ou industrial, na 
área de atuação do --- ou do 
SUDENE com base no valor corrigido 
monetàriamente - art. 187. 

Opção das pessoas jurídicas para o des
conto de parte do impôsto de rendo a 
pagar, pora investimento na área de 
atuação da ---. Extensão à Re
gião Amazônica de todos os incentivos 
fiscais, favores creditícios e vantagens 
concedidos à Região Nordeste, pelo ort, 
27 da Emenda Constitucional n.o 18-
art. 258. 

Vedada a acumulação dos incentivos fis
cais de que trata o art. 258 com os pre
vistos no art. 256 - art. 258, pará
grafa único. 

Pessoas jurídicas que tenham por ativi
dade predominonte o exploração de em
preendimentos 'industriais ou agrícolas, 
com sede no Amazônia ou no Nordeste, 
nos áreas de atuação do --- ou da 
SUDENE, etc. - coso especial de cor
reção monetário - arts. 281 e §§ 1.° 
o 3.°; 258, in fine. 

(V. também. Incentivos Fiscais; Ama
zi)nio) 

SUBARRENDAMENTO 

Aforamento, locação cu sublocação, 
arrendamento ou ---, direito de uso 
ou passagem de terrenos, seus acresci
dos e benfeitorias, inclusive c:mstruções 
de qualquer natureza - classificam-se 
como aluguel - cédula E - art. 50, a. 

De postos naturais ou artificiais e de 
campos ~e invernada - art _ 50,b_ 

SUBLOCAÇÃO 

Aforamento, locação ou ---, arren
damento ou subarrendamento, direito de 
uso ou passagem de terreno, seus acres
cidos e benfeitOf'ias, inclusive cQnstru
çóes de qualquer natureza - classifi-



tom-sé como aluguel - cédula I: - ar •. 
50, a. 

- Locação ou ---, arrendamento ou 
subarrendamento de postos naturais ou 
artificiais, ou campos de invernada 
cédula E - art. 50, b. 

SUB-ROGAÇÃO 

Os processos de --- não poderão 
Ser aprovados ou julgados sem a prova 
de quitação do impôsto de renda -
art. 400, § 5.°. 

SUBSCRiÇÃO DE AÇÕES 

Abatimento da renda bruta de importân
cias aplicadas pela pessoa física na 
--- de sociedades de interêsse eco
nômico e social. Percentagens admiti
das - art. 92, b, d, e, f. Caso de 
perdo do benefício fiscal e inclusão do 
capital na declaração de rendimentos 
- art. 92, § 2.°. 

SUBSfDIOS 

Dedução, na cédula C, da porte variá
vel dos ---, ajudas de custa e re
presentações, recebidas pelo exercício de 
mandato de representação popular fe
deral ou estadual - art. 64, n. 

A renda líquida mensal será determina
da. pela diferença entre o rendimento 
bruto da trabalho assalariado e, além 
de outras, a dedução da parte variável 
dos ---, as ajudas de custo e a re
presentação percebidos em decorrência 
dó exercício de mandato de representa
ção popular, federal ou estadual
art. 108. h. 

SUBVENÇÕES E AUXfLlOS 

Não será corrigida monetàriamente a 
parcela do ativo correspondente a 
--- ou outros recursos públicos nõo 
exigíveis, recebidas pela firma para au
xílio na realização do ativo - art. 
266, a. 

O pagamento de --- a entidades de 
direito público e privado está sujeito à 
prévia comprovação do recolhimento do 
impôsto de renda que àquelas entida-

des couber arrecadar no fonte - art. 
432. 

SUCESSÃO 

A partir da abertura do --- e en
quanto não fôr homologada a partilha 
ou a adjudicação, os obrigações regu
lamentares ficam a cargo do inventa
riante - art. 7.°. 

Falta de declaração ou omissão de ren_ 
dimentos, verificado na abertura da 
---o O espóliO responde pelo im
pôsto e multas cabíveis - art .. 9.°. 

O impâsta continuará a ser pago como 
se não houvesse alteração no firma ou 
sociedade, ressalvado o disposto ·no art. 
194 - art. 222, a. 

Os sucessores respondem pelo débito fis
cal da firma ou sociedade anterior 
art. 223. 

SUCESSOR 

Os --- respondem pelo pagamento 
do débito fiscal da firmo ou sociedade 
anterior - art. 223. 

SUCURSAIS - PESSOAS JURfDICAS COM , 
SEDE NO ESTRANCEIRO 

(V. Filiais, Suc'unais, Agências. au Re
presentações - Pessaas Jurídicas cam 
sede no Estrangeiro) 

SUDENE 

Exploração de energia elétrica no área 
de atuação da ---o Isenção conce
dida às emprêsas organizados paro êsse 
fim - art. 27. 

- Documento fornecido pela --- às 
SOciedades de economia mista organiza
dos para exploração de energia elétri
ca na área de sua otuaçã'o, paro 
que obtenham o reconhecimento da isen
ção a que têm direito - art. 31, b. 

Abatimentos da renda bruta das pessoos 
físicas, das quantias aplicadas no subs
crição integral, em dinheiro, de ações 
nominativas de emprêsas industriais ou 
agrícolas, consideradas de interêsse para 
o desenvolvimento econômico do Nor
deste ou da Amazônia - art. 92, d. 
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tota de dépl'eciaç50 Ou amortizaç6a dos 
bens integrantes do ativo imobmzado 
das firmas ou sOciedades que tenham 
por atividade predominante a explora. 
ção de empreendimentos industriais ou 
agrícolas, com sede na Amazônia ou no 
Nordeste, nas óreas de atuaçãO' da 
SPVEA ou da ---, seró tomado por 
base o valor corrigido monetàriamente, 
limitado, porém, .aos coeficientes esta. 
belecidos pelo C. N . E. - art. 187. 

Isenção, no período de 211211965 a 
2/12/1966, do tributo devido sôbre as 
reservas excedentes ao capital realizado 
das sociedades anônimas que tenham 
por atividade predominante o explora
ção de empreendimentos industriais ou 
agrícolas no área de atuação do 
---, quando tais excedentes decor
ram do aumento do ativo em virtude de 
correção monetário - art. 245, § 
1.°, f. 

Incentivos fiscais concedidos aos empre
endimentos industriais ou agrícolas, no 
área de atuação do ---. Como 
devem ser pleiteados. Os que continuam 
em vigor - art. 255 e parágrafo único. 

As importôncias deposit'.ldos no Banco 
do Nordeste do Brasil S. A. destin.:Jc,'; 
a investimentos no área de atuação do 
--- devem ser registradas em conta 
especial do ativo realizável das emprê
sas depositantes - art. 257. 

Vedada a acumulação dos incentivos fis_ 
cais de que trata a art. 258 (SPVEA) 
com os previstos no art 256 (SUDENE) 
- art. 258, parágrafo I.l;ko. 

Pessoas jurídicas que l,:,ham por ativi
dade predominante o e' 'lloração de em-
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!)reendimentos industriais ólJ agricalas. 
com sede no Amazônia ou no Nordeste, 
nos áreas de atuação do SPVEA ou do 
---. Coso especial de correção mo. 
netária - art. 281 e §§ 1.0 o 3.°. 

Até 2/ J 2/ 1966, os aumentos de capi
tal pelo incorporação de reservas e lu· 
eras suspensos, por emprêsos agrícolas 
e industriais localizadas no área de 
atuação do ---, não incidirão no 
impôsto de rendo - art. 287, b. Não 
haverá, também, incidência de impôsto 
proporcional, progressivo ou no fonte ou 
sôbre o valor dos açães ou cotos distri
buídos em virtude dêsses aumentos de 
capital - art. 287, § 1.°. 

(V., também, IncentiVai Fiscais). 

SUPLEMENTAÇõES 

Do remuneração do trabalho assolaria. 
do. Rendimento classificável na cédula 
C - art. 47, b. 

SUPLEMENTO DO IMPOSTO 

Quando houver --- pracecer-se-á à 
cobrança do débito de uma só vez -
art. 346. 

Quando houver cobrança de --- a 
correção monetário do débito será feito 
o partir de J.o de janeiro do ano se
guinte 00 exercício financeiro o que 
corresponder o tributo - art. 428, § 7.°. 

"SV.AP" 

Lucros nas operações de --- cédula 
B - art. 41, i. 
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TABELA 

- Dos alíquotas progressivos do impôsto 
calculado sôbre o rendo líquido dos pes
soas físicos - art. 99. 

De desconto do impôsto de rendo nos 
fontes sôbre os rendimentos do traba
lho assalariado - art. 107. 

De desconto do impôsto de rendo na 
fonte sôbre os rendimentos de domicilia
dos no país, ausentes no estrangeiro, a 
serviço da Nação ou por motivo de es
tudos, Que receberem rendimentos, atra
vés da Delegacia do Tesouro no Exterior 
ou de Qualquer autarquia ou sociedade 
mista, em moeda estrangeira - art. 
151. 

De coeficientes de atualização monetá
ria de débitos fiscais. Publicação pro
movida trimestralmente pelo ,Conselho 
Nacional de Economia - art. 428, 
§ 1.°. 

A correção prevista no art. 428 será 
feita com base no --- em vigor na 
data em que fôr efetivamente liquidado 
o crédito fiscal - art. 428, § 1.°. 

TABELIÃO 

(V. Serventuário da Justiça) 

TAXA 

Os pagamentos de --- feitos a ter
ceiros por conta do locador do bem ou 
do cedente dos direitos. Classificação 
como aluguéis ou royalties, nas cédulas 
E ou H - art. 39, b. 

Federais, estaduais e municipais - de
dução nas cédulas' E ou H - art. 
67, a. 

De ocupação e foros, nos casos de en
fiteuse. Dedução nas cédulas E ou H 
- art. 67, b. 

Pagos a estabelecimentos de crédito. 
Equiparam-se a juros de dívidas pes~ 
soais a Que correspondam, para fins de 
abatimento da renda bruta - art. 84, 
§ 2.°. 

De 50 %, sôbre os lucros e dividendos, 
nos casos previstos no art. 251, sem 
prejuízo do impôsto que couber à pessoa 
física beneficiada - art. 253. 

O impôsto suplementar previsto no art. 
299. correspondente ao exercício finan
ceiro de 1966, será cobrado com adi
cionai de 10% - art. 299, § 2.°. 

Deságio concedido, até o exercícia de 
1966, em relação ao valor naminal de 
emissão, ou ao valor de aquisição, con
cedido na venda ou colocação no mer-
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co do, por pessoa jurídico, de títulos de 
crédito. Está sujeito 00 desconto do imo 
pôsto na fonte - art. 305. 

Nenhuma pessoa jurídica poderá vender 
ou colocar títulos no mercado, até o 
exercício de 1966, com deságio, sem 
identificar o beneficiário. exceto se êste 
optar pelo desconto do impôsto à razão 
da --- de 60 % sôbre o respectivo 
deságio - art. 305, § 2.°. 

A --- do imoôsto de renda na fonte 
incidente sôbre o deságio concedido, a 
partir do exercício de 1967, na venda ou 
colocação no mercado, pOr pessoa ju
rídica a pessoa física, de títulos de cré
dito, está prevista no art. 306. 

Rendimentos não individualizados ou 
creditados par sociedades anônimos, o tí
tulo de comissões, bonificações, etc .• 
estão sujeites ao desconto do impôsto 
na fonte, à razão do --- de 60 % 
- art. 308. O impôsto em tela, cor
respondente ao exercício de 1966, será 
cobrado com o adicional de 10 %, ins
tituído pelo artigo 28 da Lei n.o 

4.863/65 art. 308, parágrafo 
único. 

As novas --- de incidência do im
pôsto serão aplicáveis aOs rendimentos 
tributáveis a partir de I. o / I /1966, ain
da que anteriormente produzidos 
art. 516. 

A taxa o ser aplicado, nos casos de re
colhiment9 de impôsto sujeito à retenção 
na fonte, será o vigente à data em que 
c impôsto Se tornou devido - art. 516. 
parágrafo único. 

TAXA DE CONVERSÃO PARA MOEDA 
NACIONAL 

A vigorante no épaca da aqulslçao ou 
incorporação do bem - art. 265, § 2.°.-

Quando não fôr conhecido a vig-orante 
na data da aquisição ou incorporação 
do bem. Taxo média do ano - art_ 
265. § 3.°. 

Caso de bem adquirido c-em recursos 
provenientes de financiamento externo 

art. 265, §§ 4.° e 5.c . 
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TAXA DE OCUPAÇÃO 

Dedução do fôro e do ---, nos ca
sos de enfiteuse. Cédulas E e H 
art. 67, b. 

TAXA DE RENOVAÇÃO DA MARINHA 
MERCANTE. 

(V. Em,prêsas ele Navegação Marítima 
e Aérea) 

TAXAS DO IMPOSTO DE FONTE 

Sôbre rendimentos do trabolho assalaria
do - art. 107. 

Sôbre importâncias superiores ao limite 
legal, pagas ou creditadas por pessoas 
jurídicos a pessoas físicas, em cada mês, 
o título de comissões, participações, ho
n:rários, direitos autorais ou remunera
ção por quaisquer serviços, quando o be
neficiário não seja diretor, sócio ou em
pregado. A toxa incide sôbre 70 % do 
rendimento, no caso de vendedores, v 0_ 

jantes comerciais, corretores ou' repre
sentantes autônomos; sôbre 80 % do 
rendimento nos demais casos -' art. 
121.aeb. 

Sôbre o frete, recebido em coda paga
mento, de qualquer montante, relativo 
ao transporte de carga em veículo de 
propriedade do beneficiado - art. 121, 
§ 1.°. 

Sôbre: a) juros superiores ao limite. legal 
par semestre, pagos ou creditados pOr 
pessoa jurídica o pessoa físico; b) co
tas portes de multas recebidas em vir
tude de leis fiscais; c) multas OU van
tagens recebidas por pessoa fí sica, no 
caso de rescisão de contratos, exceto de 
trabalho; d) lucros, dividendos, bonifi
cações, rendimentos de partes beneficiá
rias, o valor de ações novas e interêsses 
atribuídos aos titulares de ações nomi
nativos, nominativas endossáveis ou co
tas de capital, pagos ou creditados o 
pessoas físicas por pessoas jurídicas, 
quando superiores anualmente 00 limite 
legal - art. 125, a a cf. 

Sôbre o lucro opurado pelos pessoas fí
sicas na venda de propriedades imobi
liárias - art. 129. 

Sôbre correção monetária - lucro imo
biliário - art _ 143. 



Sôbre o aumento dos fundos· de reserva 
das sociedades anônimas, quando êsses 
fundos já tenham atingido o valor do 
capital social realizado - art. 254. 

Sôbre aumentos líquidos do ativo imobi
lizado decorrentes de correção monetó
r.!.~ - art. 272. 

Sôbre aumentos de caoital com recursos 
provenientes de rese~as ou lucros em 
suspenso - art. 286. 

Sôbre os rendimentos percebidas por pes
soas físicas ou jurídicas, residentes ou 
domiciliadas no extericr art. 
292. 1.°. 

Sôbre os rendimentos oriundos da explo
raçõo de películas cinematogróficas es
trangeiras - art. 292, 2.°. 

Sôbre os lucros apurados pelas filiais de 
firmas ou SOciedades domiciliadas no es
trangeiro, que forem reinvestidos no Bra
sil, na ampliaçõo de seu parque indus
trial - art. 292, 3.°. 

A falta de aplicação efetiva dos lucros 
das firmas ou sociedades estrangeiros 
no ampliação de seu parque industrial, 
até o dota do encerramento do exercício 
seguinte, determinaró o cobrança da im_ 
pôsto às taxas normais, com multas e 
juros moratórios, etc. - art. 296. 

As --- incidirão sôbre os rendimen
tos brutcs de residentes ou domiciliados 
no estrangeiro, solvo se provierem de ca
pitais imobiliórios - art. 298. 

Do impôsto suplementar de renda sôbre 
o montante de lucros e dividendos lí
quidos efetivamente remetidos o domici
liados no exterior. quando o médio dos 
remessas, em um triênio, a partir de 
1963, exceder o 12 % sôbre capital e 
reinvestimentos registrados - art. 299 
e § 1.°. 

Sôbre juros e premlos de títulos ao por
tador da dívida pública quando o be
neficiório não se identificar. salvo oS 
que gozarem de imunidade - art. 
301, 1.°. 

Sôbre dividendos de ações ao portador 
e quaisquer bonificações a elas atribuí
das; sôbre o valor das ações novas e os 
interêsses além dcs dividendos atribuí-

·dos aos titulares de ações 00 portador, 

etc; sôbre os interêsses e quaisquer ou
tros rendimentos atribuídos a partes be· 
neficiórias ou de fundador. ao pcrtodor 
- art. 301, 2.°, a, b e c. 

Sôbre benefícios líquidos superjores ao 
limite legal. resultantes da amortização 
antecipada de títulos de capitalização ou 
benefícios atribuídos a portadores de tí· 
tulos de capitalização nos lucros da em· 
prêsa emitente - art. 301, 2.° e e f. 

Sôbre juros de debêntures ede outras 
obrigações ao portador art. 301, 
2.°, d. 

Sôbre lucros de premlos em dinheiro 
obtidos em loterias. concursos, inclusive 
turfe - art. 301, 3.°. 

As --- previstas no art. 301 inci
dirão sôbre os rendimentos brutos -
art. 301, § 4.°. 

Sôbre os rendimentos referidos no art. 
301,2.°, "a", "b''', "c", "d" (dividendos 
e bonificaçães de açães ao portador, m· 
terêsses e outrOs rendimentos de partes 
beneficiórias 00 portador, ações novos e 
outros interêsses além dos dividendos 
atribuídos a ações ao portador, nos casos 
de valorização do ativo, juros e debêntu
res ou outras obrigações ao portador), 
quando os beneficiórios optarem pela não 

. identificação - art. 302, § 2.°. 

Somente será devida, quanto à diferença 
excedente da taxa normal. no momento 
do efetivo pagamento ou crédito dos ren
dimentos que atinge - art. 302, § 4.°. 

Sôbre o utilização de fundps ou lucros, 
o título de amortização de ações 00 por
tador, sem redução do capital - art. 
304. 

Sôbre o desógio em relação 00 valor 
nominal de emissão, ou 00 valor de aqui
sição, concedido no vendo ou coloca
ção no mercado, por pessoa jurídico, 
de debêntures, obrigações 00 pcrtador, 
letras de câmbio e outros títulos de cré
ditos - art. 305. 

Sôbre desógio - coso de não identifi
cação - art. 305, § 2.°. 

Sôbre dividendos e bonificações atribuí
dos o acões nominativas e nominativos 
endossóv~is, quando pertencentes o pes
soas jurídicos - art. 307, a. 
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Sôbre rendimentos de portes beneficiórias 
nominativos, quando pertencentes a pes
soas jurídicos - art. 307, b. 

Sôbre os lucros e interêsses distribuídas 
por outras sociedades, além dos anôni
mas, a quaisquer pessoas jurídicas -
art. 307, c. 

Sôbre o valor de ações novas e interês
ses além dos dividendos atribuídos o pes
soas jurídicas titulares de ações nomina
tivas e nominativas endossóveis, nos co
sas de val,crizacõo do ativo, etc. 
art. 307, d. -

A que incide sôbre os rendimentos de
clarados como pagos cu creditadas par 
sociedades anônimas, quando não aten. 
didos as condições referidos no art. 1 81 
- art. 308. 

Será aplicada a --- vigente à data 
em que o impôsto se tornou exigível 
- art. 516, parágrafo único. 

TAXAS DE IMPOSTO - PESSOAS JURf
DICAS 

Sôbre os lucros apuradas pelas pessoas 
jurídicos, inclusive emprêsas individuais, 
seja comercial ou civil o seu cbjeto -
art. 248. 

- Sôbre os lucros apuradas pelas emprêsas 
concessionórias de serviços públicos, 
cujos lucros não excederem a 12 % do 
capital - art. 248, § 1.°, a. 

- Sôbre os lucros apurados pelas pessoas 
jurídicas civis, organizados exclusiva
mente para a prestação de serviços pro
fissionais de médico, engenheiro, dentis
ta, advogado, veterinário, contador, pino 
tor, escultor e de outros que se lhes 
possam assemelho r com capital até o 
limite legal - art. 248, § 1.0, b. 

Cobradas sôbre os lucros que forem dis
tribuídos, sob qualquer título ou forma, 
exceto: a) os atribuídos ao titular da 
emprêso individual e aos sócios das pes
soas jurídicas civis organizadas para a 
prestação de serviços profissionais, com 
capital até o limite legal; b) os distri
buídos por sociedades, de qualquer espé
cie, cuja somo do capital social, mais 
reservas, inclusive lucros suspensos, não 
ultrapassem o limite legal; cl a distri
buição de lucros que tiverem sido sub-
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metidos anteriormente à incidência da 
taxa devida sôbre distribuição de lucros; 
d) a distribuição de lucros pelas socie
dades anônimas de capital aberto; e) a 
bonificação em ações novas resultantes 
da correção monetória do ativo ou de 
incorporação de reservas - arts. 249 
e parágrafos; 250 

T~CNICA DE PRODUÇÃO, ADMINISTRA
çÃO OU VENDA 
(V. Fármulas de Produção) 

T~CNICO EM CONTABILIDADE 

(V. Contaclofo) 

TEMPESTADE 

(V. Perdas Extroordinárias) 

T!RMO DE ESCLARECIMENTO OU INFOR· 
MAÇÃO 

o --- deve ser assinado pelo decla
rante - art. 352. 

T!RMO DE VERIFICAÇÃO E/OU ESCLARE· 
CIMENTO 

- Posteriormente à lavratura do auto de 
infração, se outras faltas forem verifica
das, lavrar-se-á --- que as consigo 
nem no processo fiscal - art. 355, 
§ 3.°. 

TERRAPLfNACEM 

Lucros da exploração individual de con
tratos de empreitada de ---. Clas
sificação na cédula D - art. 49, f. 

TERRAS EXPLORADAS 

Rendimento líqUido da exploração agrí
cola ou pastoril. Conceituação de valor 
da propriedade, abrangendo inclusive 
--- - art. 73, § 1.°. 

TERRENOS 

Não serão computados 05 --- cujo 
instrumento incial de aquisição, pelo in. 
corporador, seja anterior a 1.°/1/1965, 
para os efeitos do limite estabelecido 



na alínea "b", do § 2.°, do art. 16-
art. 61, § 4.°. 

Direito de uso ou possagem de ---, 
seus acrescidos e benfeitorias, inclusive 
construções de qualquer natureza
classifica-se como aluguel - cédula E 
- art. 50, a. 

Não será admitida coto de depreciação 
referente o ---, solvo em relação 
aos melhoramentos ou construções -
art. 186, § 11, a. 

TERRENOS LOTEADOS 

Será mais benévolo o taxa do impôsto 
incidente no coso de lucro apurado no 
alienação, promessa de olienação ou 
transferência de direito do imóvel, quan_ 
do o adquirente fôr sociedade que tenho 
por objeto, entre outros otividades, ã 
vendo de --- e construí dos ou com 
o construção contratado - art. 130 
e parágrafos. 

Se o sociedade adquirente o que se re
fere o art. 130 vier, o qualquer tempo, 
o alienar o --- 'Ou transferir o di
reito à suo aquisição sem construí-lo ou 
sem o simultâneo contratação de suo 
construção, responderá pelo diferença de 
impôsto sôbre lucro imobiliário, entre o 
taxo normal e o previsto neste artigo, 
diferença que será corrigido monetària
mente - art. 130 e § 1.0. 

As sociedades que tenham por objeto o 
compro e vendo de imóveis construídos 
ou em construção, etc., o vendo de 
--- e construídos ou com o con;
trução contratado. poderão corrigir mo
netàriamente, em cada operoção, o custo 
do terreno e do construção, com base 
nos coeficientes do C. N . E. - art. 283 
e §§ 1.° e 2.°. 

TERRITÓRIOS 

Obrigações dos firmás e sociedades, no 
coso de renovação dos licenças e de re
gistros destinados 00. recolhimento do 
impôsto de vendas e consignações, nos 
--- - art. 374. 

TESTAM ENTEIRO 

Prêmios ou vintenas do ---o Coso 
de distribuição por exercícios - art. 
96. b. 

Serão informados, pelos serventuários da 
justiça. os importâncias correspondentes 
às vintenas pagas 00 --- - art. 
381. 

TESTAMENTO 

(V. Partilha) 

TITULARES 

Juro fixo até 12 % ao ano, atribuído aos 
--- do capital social dos cOOpera
tivas. Classificação no cédula 8 -
art. 41, 1. 

Classificam-se no cédula F os vantagens 
auferidos pelos --- e sócios de fir
mas ou sociedades, com o valorização do 
ativo destas, no coso de incorporação 
ou organização de novo sociedade 
art. 51, f. 

De emprêsas individuais. Cálculo paro 
o desconto na fonte do remuneração dos 
--- - art. 110. 

TITULOS DE CUDITO 

- Na cédula B serão classificados como 
juros, pelo uso ou detenção de capital 
alheio, a partir do exercício financeiro 
de 1968, inclusive, o deságio concedido 
por pessoa jurídico a pessoa física re
lativamente o --- - art. 42, e. 

O primeiro deságio obtido, o partir de 
16/7/65, será incluído também na cé
dula B nos exercícios de 1966 e 1967, 
relativamente o --- - art. 42, 
§ 1.0. 

Considero-se percebido o rendimento no 
ano do liquidação do ---, no coso 
do primeiro deságio em que o prazo en
tre o aquisição e o vencimento excede 
de doze meses - art. 42, § 2.°. 

Deságio auferido pelas firmas ou so
ciedades em operações habituais ou 
eventuais de compro e vendo de --
- art. 241, parágrafOS e alíneas. 

Apuração do lucro real dos firmas cu 
sociedades cujos rendimentos provenham 
de fontes diversificados, inclusive de de
ságios em operações de compro e ven
do de --- - art. 215. Nessa apura
ção, o impôsto de rendo incidente sôbre 
o deságio dos --- seró ccmputado 
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·comoparcela integrante do custo dos 
valôres imobiliáribs negociados - art. 
215, § 1.0. Os prejuízos apurados no 
vendo de --- adquiridos com desá
gio não poderão ser compensados com 
os lucros orovenientes de outros fontes 
- art. 21 S. § 2.°. Essas determina
ções legais vigorarão até o exercício de 
1967, inclusive - art. 215. § 3.°. 

Nenhuma pessoa jurídico poderá vender 
ou colocar no mercado ---, com 
deságio, sem identificar o beneficiário, 
no formo do art. 302, solvo quando 
êle optar pelo desccnto do impôsto sô
bre o respectivo deságio à razão do taxo 
maiOr - art. 305. § 2.°. Taxo adicio
nal-ex.o 1966-art. 305. §4.0. 

Deságio concedido, o partir do exerc.ício 
de 1967, no vendo cu colocoção no 
mercado, por pessoa jurídico o pessoa 
físico, de ---o Está sujeito 00 des
conto do impôsto no fonte - art. 306. 

Obrigações, em relação 00 deságio, do 
primeiro pessoa jurídica que vender ou 
revender quaisquer --o -- a pessoa fí
sico, a partir do exercício de 1967 -
art. 306, § 1.°, a, I o IV. 

Quando haverá nova incidência de im
pôs to na fonte, nos desógios c:ncedidos 
em quaisquer --- que c.irculorem 
entre pessoas jurídicas e físicas, o partir 
do exercício de 1967 e como será cal
culado - art. 306, § 1.0, b. 

A quem compete o retenção do impôsto 
a que está sujeito o desógio em relação 
00 valor nominal de emissão, ou 00 va
ler de aquisição, concedido na venda ou 
colocação no mercado, por pessoa ju
rídico, de --- - art. 309, § 2.°. 

(V., também: Debêntures; Letra de Câm
bio; Venda de Títulas de Crédita) 

TITULOS EM CUSTÓDIA, PENHOR OU 
DEPÓSITO 

Os corretores. bancOs Cu sociedodés de 
crédito, financiamento ou investimento 
que tenham --- devem apresentar 
declaração de propriedade poro recebi
mento; contra cupões, de dividendos, 
interêsses, valor de ações n:vas, juros 
de debêntures, etc. - art. 302, b. 
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TrTULOS DA DIVIDAPOBLlCA 

Aos juras, prêmios, bonificações ou anui
dades 'de .-•. _-, que gozarem de isen
ção da impôsto de renda, não se aplico 
o disposto no art. 40 - art. 40. pa
rágrafo único. 

Abatimentos - art. 92 . 

Poderão ser abatidos, dentro do· limite 
legal, do rendo bruto os juras recebidos 
de ---, subscritos voluntàriamente, 
etc. - art. 93, c. 

Quando se trotar de juros provenientes 
de ---o adquiridos cemo opção 00 
pagamento de impostos, não poderão 
aquêles rendimentos ser abatidos da 
rendo bruto - art. 93, § 2.°. 

As repartições públicos que pagarem ju
ros de --- deverão comunicar, até 
30 de abril, os transferências de títulos 
ccorridas no ano anterior - art. 373. 

Depásito em --- federal, poro ga
ranti0 de instância ~ art. 466, a e §§ 
1.0 e 3.°. 

A garanti0 de instância, no .esfera ad
ministrativa, mediante depósito em 
---, eximirá o cantribuinte,se a de
cisão final lhe fôr contrária, apenas do 
acréscimo do multo de 3 %, ficando os 
débitos sujeitos à cerreção monetário 
art. 473, § 2.°. 

(V., também: Títulos Nominativos da 
Dívida Pública; Títulos ao Portador da 
Dívida Pública) 

TiTULOS DE INVESTIMENTO 

- Terão p.:der liberatório poro o paga
mento da impôsto de renda, a partir do 
exercício financeiro de 1967, os ---, 
representados pelos recibos de recolhi
mento do empréstimo compulsóriO da art. 
72da Lei n.o 4.242/63 - art. 413. c. 

TiTULOS MOBILIARIOS 

Estão isentos do impêsto de rendo os 
sociedades de investimentos que tenham 
por objeto exclusivo o aplicação de seu 
capital em carteiro diversificado de va
lôres ou ---, autorizados o funcio
nar pelo Banco Central do República do 



Brasil, desde que distribuam anualmente 
as rendimentos auferidos - art. 26. 

Diversificação de ---. Sociedades de 
investimento. Autorização paro funcio
nar pelo B.C.R.B. - art. 92, § 1.0. 

TITULOS NOMINATIVOS DA DIvIDA 
PÚBLICA 

Classificam.se no cédula A os rendi
mentos dos ---, dos nominativos en
dossáveis e dos ao pcrtador, quando êste 
se identificar - art. 40. 

TITULOS NOMINATIVOS DA DIVIDA PÚ
BLICA ENDOSSÁVEIS 

(V. Títulos Nominotivos da Dívida 
Pública) . 

TITULOS AO PORTADOR 

Quando ocorre a inclusão no cédula F 
dos rendimentos de --- - art _ 51, 
§ 4.°. 

Os rendimentos e prêmiOS de ---, 
salvo juros de debêntures de portadcr 
lidentifidCido, serão excluídos do lucro 
real, paro as efeitos de tributação 
- art. 245, d. 

Desconto do impôsto no fonte de ren
dimentos de --- - art. 301. 

Desconto do impôsto no fonte sôbre ju
ros e prêmios de --- do dívida pú
blico federal, estadual ou municipal, 
quando o beneficiório não se identificar, 
solvo os que gozarem de imunidade fis
cal - art. 301, 1.°. Excetuam-se os 
diferenças resultantes do atualização do 
valor nominal unitário dos Obrigações 
Reajustáveis do Tescuro Nacional
art. 301, § 1.°. 

Desconto do impôsto no fonte sôbre di
videndos de ações 00 portador e bonifi
cações o elos atribuídas - art. 301, 
2.°, a. 

Desconto do impôsto no fonte sôbre o 
valor das ações novos e os interêsses 
além dos dividendos nos casos de va
lorização do ativo cu de utilização de 
fundos - art. 301, 2.°, b. Excluem
se os casos previstos nos artigos 268 e 
286 - art. 301, § 2.°. 

Descon'to d:, impôsto n'a fónté sôbre in
terêsses e outros rendimentos de -"-
denominados portes beneciárias ou por
tes de fundador - art. 301, 2.°, .c. 

Desconto do impôsto no fonte sôbre ju
ros de debêntures e outros obrigações 00 

portador, Iprovenientes de empréstimPS 
contraídcs por sociedades - art. 301, 
2.°, d. 

Desconto do imoôsto no fonte sôbre os 
benefícios líquidos superiores 00 limite 
legal, resultantes do amortização ante
cipado, mediante sorteio, dos títulos de 
economia denominados de capitalização 
- art. 301,2.°, e. 

Desconto do impôsto no fonte sôbre os 
benefícios atribuídos aos portadores de 
títulos de capitalização nos lucros do 
emprêsa emitente - art. 301, 2.°, f. 

Desconto do impôsto no fonte sôbre os 
lucros decorrentes de prêmios: em di
nheiro obtidos em loterias, concursos e 
sorteios, exclusive os de antecipação nos 
títulos de capitalização e os de amor
tização e resgate dos ações das socieda
des anônimos - art. 301, 3.°. 

As taxas de desconto do impâsto na 
fonte sôbre rendimentos de --- in
cidirão sôbre os rendimentos brutos 
art. 301, § 4.°. 

Como os pessoas jurídicas somente de
verão pagar -cs rendimentos de --
especificados nos arts. 301, 2.°, "o", 
"b"', "c", "d" e 305. Exigência de de
claração de propriedade ou recibo, con
forme o caso, os quais servirão como 
prova subsidiário de propriedade dos 
--- - art. 302, a, b, c e § 1.0. 

O beneficiário dos rendimentos referidos 
no art. 301, 2.°, "a" a "d", poderá 
optar pela não identificação - art. 302, 

. §§ 2.°, a e b e 4.°. 

A utilização de fundos ou lucras, a tí
tulo de amortização de ações ao porta
dor, sem redução do capital, importa 
na distribuição de rendimentos sujeitos 
ao desconto do impôsto na fonte, de 
acôrdo com o art. 30 I, 2.°, "b" - art. 
304. 

Se a fonte não preencher o formulário 
de declaração de' propriedade a que se 
refere o art. 302 ou o fizer com irre-
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gularidade, respanderó pelo recolhimento 
do impôsto como se não tivesse havido 
identificação - art. 313. 

TiTUlOS AO PORTADOR DA DIVIDA 
POBLlCA 

- Juros fixos ou varlaveis, anuidades e 
quaisquer bonificações de ---, quan
do houver identificação do aludido por
tador, e tenham sido emitidos por pes
soas jurídicos brasileiros de direito pú
blico. Cédula A - art. 40. 

Estão sujeitos ao desconto do impôsto 
na fonte, os juros e prêmios de 
art. 301, 1.°. 

Nã:> estão sujeitos 00 impôsto no fonte 
de que trota o art. 301, 1.°, os dife
renças em moeda corrente resultantes da 
atualização do valor nominal unitário 
das Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional - art. 301, § 1.°. 

Depósito em --- federal, para ga
rantia de instôncia - art. 466, a, § § 
1.o e3.0. 

TITUlOS DE RENDA 

Entrarão no cômputo do rendimento bru
to, nas cédulas em que couberem, as 
importâncias originadas dos --- que 
couberem 00 meeiro, herdeiro ou lega
tário, etc. - art. 35, b. 

Os agentes fiscais do impôsto de rendo, 
designados, realizarão as investigações 
nece~sárias para "apurar condições de 
venda dos ---, inclusive junto aos 
corretores, através de suas notas e li
vros - art. 360. 

Que hajam sido objeto de transações 
reiteradas no Bôlsa e cuja cotação, o 
juízo da Câmara Sindical, represente o 
preço real do mercado. As Câmaras 
Sindicais de Corretores publicarão, men
salmente, a listo dos --- - art. 
387 e parágrafo único. 

(V. também: Títulos da Dív1da Pública; 
Títulos ao Portador; Títulos ao Portador 
cla Dívida Pública) 

TRABALHADORES AVULSOS (LEI ORCÂ· 
NICA DA PREVIDI!NCIA SOCIAL) 

- Remuneração relativo à prestação de 
serviços - rendimento classificado no 
cédula C - art. 47. § 1.0, e. 
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Prazo para recolhimento do imp6sto de 
fonte sôbre os rendimentos do traba
lho assalariado dos --- - art. 
118, § 1.°. 

Órgãos responsáveis pelos descontos do 
impâsto e, também, obrigados a prestar 
esclarecimentos e informações, quando 
intervierem no pagamento da remune
ração dos serviços prestados pelos 
--- - art. 119. 

Órgãos obrigados a prestar informações, 
nos moldes do art. 364, quando inter
ferirem no pagamento do remuneração 
dos serviços prestados pelos --- -
art. 389. 

TRABALHO ASSALARIADO 

Serão classificados no cédula C, como 
rendimento de ---, tôdas os espé
cies de remuneração por trabalhos ou 
serviços prestados no exercício de em
pregos, cargos e funções, pagos pelos 
cofres públicos, pelos firmas e socieda
des ou particulares, inclusive diárias de 
comparecimento, soldados, bonificações, 
gorgetas, 13.° salório, pensães, proven
tos de inatividade, etc. - art.. 47, 
alíneas e parágrafos; 508. 

- Estão sujeitos ao desconto do imp~
to de renda nas fontes os rendimentos 
do --- - arts. 107; 508. 

O impôsto descontado no fonte sôbre os 
rendimentos do --- será cobt-odo 
como antecipação - art. 107, parágra. 
fa único. 

A rendo líquido mensal, poro efeito de 
desconto no fonte, será determinada pela 
diferença entre o rendimento bruto do 
--- e os deduções, etc. (Dec. 
56.284) - art. 108. 

Para efeito de cálculo do impâsto, será 
desprezada a fração de renda líquida 
inferior ao limite legal - art. 109. 

Será considerada, no cálculo do impâsto 
descontado r.os fontes. a totalidade do 
remuneração auferido pelos titulares de 
emprêsas individuais, pelos sócios, di
retores e conselheiros dos sociedades co
merciais ou civis, independentemente dos 
limites estabelecidos no art. 177, ex
cluí das as gratificações ou participa
ções nos lucros atribuídos aos dirigentes 



bu administradores do emprêsa - art. 
110. 

Os rendimentos do pagos 
acumuladamente serão considerados nos 
meses o que se referirem - art. 111. 

O impôsto descontado e recolhido pelos 
fontes será deduzido do que houver de 
ser pogo pelo pessoa físico - art. 112. 

Cabe o restituição do excesso, coso o 
importôncia descontado no fonte relati
vamente aos rendimentos do --- se
ja superior 00 impôsto devido em con
formidade com o declaração - ort. 
112. 

Encargos de família admissíveis no cál
culo do impésto descontado no fonte _ 
art. 113 e parágrafos. 

Como será feito o desconto do encargo 
de família no cálculo do impôsto des
contado no fonte - art. 114. 

Como declarar os encaroos de família 
poro fins de desconto do impôsto no 
fonte - modelos próprios - art. 115 
e parágrafo único. 

Rendimentos d:) --- não sujeitos 00 

desconto do impôsto no fonte - art. 
117. 

Como e quando será recolhido o impôs
to descontado pelo fonte sôbre os ren
dimentos do --- - arts. 118 e pa
rágrafos; 119: 120. 

Responsabilidade pelo desconto do im
pôsto por porte dos caixas, associoçães 
e organizações sindicais de empregados 
e empregadores, relativamente à remu
neração dos serviços prestados pelos 
trabalhadores avulsos, o que se refere 
o Lei Orgânico do Previdência Social 
- art. 119. 

Prazo poro o empregador apresentar à 
Delegacia ou Inspetoria do Impôsto de 
Rendo relação dos guias de recolhimen
to do impôsto sôbre rendimento do 
--- - art. 120. 

Limite de rendimento do --- den
tro do qual o contribuinte está desobri
gado de apresentar declaração - art 
316, a e b. 

Limite poro obrigatoriedade de apresen
tação de declaração de rendimentos de 

-, recebidos de mais de uma fori
te pogadora. o partir de janeiro de 1965 
-art. 316, parágrafo único. 

Se o fonte não descontar o impôsto sô
bre o ---, o fisco poderá exigir, di
retamente dos beneficiados, através do 
declaração, o tributo devido, no hipá
tese de serem os rendimentos superio
res aos limites legais - art. 317. 

O contribuinte, no coso do art. 317, 
com rendimento de --- dentro dos 
limites legais - se convidado o apre
sentar declaração, livre de multo de mo
ro, deverá fazê-lo no prazo de 20 dias, 
depois do que ficará sujeito o procedi
mento ex officio - art. 317, parágrafo 
único. 

Como será feito o restituição do impôs
to descontado no fonte sôbre - __ 
quando o declaração do exercício se
guinte apresentar resultado n('gativo _ 
arts. 478, parágrafo único; 479 e pa
rágrafos. 

Sujeitos 00 desconto do impôsto no 
fonte, ,os importâncias correspondentes 
o direitos de autor e os relativos 00 exer
cício do magistratura ou do profissão 
de jornalista ou professor, devidas o par
tir de 1. 0 de agôsto de 1964 - art. 
508. 

(V., também. Prazo - Trabalho Alla
lariado) 

TRABALHO TOPOCRÁFlCO 

(V. Terraplenagem) 

TRANSAÇÃO OU ATIVIDADE ILlCITA 

(V. Atividades ou Transações Ilícita,) 

TRANSAÇÃO EVENTUAL 

O resultado líquido de --- será de
monstrado pelo escrituração do empre
sa, destacadamente do lucro operacional 
- art. 191. 

(V. , também, Resultado Liquido d. 
Transações Eventuais) 

TRANSFERINCIA DE DOMICfLlO 

(V. Domicílio FilCal) 
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'l'RÀN~FEdNCIA DÉ NUMERÂRIO PÀRA 
o EXTERIOR 

Pessoas físicos ou jurídicas, sob o 
formo de lucros e dividendos. Coso em 
que o remessa ficará sujeito o impôs
ta suplementar - art. 299 e parágra
grafas. 

As --- o serem feitos pelos pessoos 
físicos e jurídicos, o título de lucros, di
videndos, juros e amortizações, rayalties, 
assistência técnico, científico, adminis
trativo e semelhante, devem ser subme
tidos 00 Banco Central do República do 
Brasil e 00 D.I.R. - art. 300, § 2.°. 

As remessas poro o exterior dependem 
de registro do emprêsa no Banco Cen
trai do República do Brasil e do provo 
de pagamento do impôsto de rendo de
vido - art. 300, § 3.°. 

Quando se trotar de rendimento, o Fis
calização Bancário não autorizará o 
--- sem o provo de pagamento do 
impôsta de rendo - art. 402. 

TRANSFER!NCIA DE PROPRIEDADE 

De bens ou direitos. Impostos incidentes 
sôbre o --- paderão ser considera
dos, o critério do contribuinte, como des
pesas operacionais ou como acréscimo 
do custo de aquisição - art. 164, § 3.°. 

TRANSFEUNCIA DE RESIDINCIA PARA 
O BRASIL 

(V. Residente no País - Casas Espe
ciais) 

TRANSFEUNCIA DE RESIDINCIA PARA O 
EXTERIOR 

Os domiciliados ou resid,entes no Brasil 
que se retirarem em caróter definitivo 
do território nacional ficam sujeitos, 
além do declaração correspondente aos 
rendimentos 'do ano anterior, à apresen
tação imediato do declaração dos ren
dimentos do período de 1.° de janeiro 
até o doto em que fôr requerido o cer
tidão negativa poro concessão ou visto 
em passaporte - art. 11. Esta último 
declaração será apresentado com reque
rimento de certidão negativo ~ art. 11, 
parágrafa único. 

São consideradas vencidos todos os prO
zos poro pagamento do impôsto, nos 
cosas de --- - art. 345, parágrafo 
único. 

No coso de --- o pagamento do 
impêsto será feito no suo totalidade e 
no ato do entrego do declaração 
art. 349, parágrafo único, b. 

As certidões fornecidos, no coso de 
---,em caráter definitivo, só prevale
cem por um prazo de 60 dias, da doto 
de suo emissão - art. 396, § 3.°. 

No coso de --- o certidão poderá 
ser concedido, embora haja débito pen
dente de julgamento de reclamação, des
de que o interessado deposite, em di
nheiro, o porte objeto de discussão 
art. 398, § 3.°. 

(V., também, Domiciliados no País 
Ausentes no Estrangeiro; Residente no 
País - Casos Especiais) 

TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA EM SOCIE
DADE 

Em outro de qualquer espécie. O im
pêsto continuará o ser pago como se 
não houvesse alteraçao - art. 222, b. 

TRANSPORTE 

_ Não entro no cômputo do rendimento 
bruto o --- gratuito, fornecido ou 
pago pelo empregador - art. 36, o. 

Dedução de despesas no coso de rendi
mentos decorrentes do yrestação de ser
viços de --- de cargo ou de pas
sageiros, em veículo de propriedade do 
contribuinte - art. 66. 

Valor do --- gratuito, ou subven
cionado. Quando não sofre desconto no 
fonte - art. 117, j. 

De cargo, em veículo de propriedade do 
beneficiado. Rendimento sujeito 00 im
pôsto de fonte no base de 2 % sôbre o 
frete recebido em cada pagamento -
art. 121, § 1.°. 

TRANSPORTE DE VOLUMES 

No cédula C será permitida a dedução 
de --- nos cósos de viagens e es-
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todo foro do locai do residência - ar •. 
64, e, I a 111. 

Dedução do rendimento bruto poro o 
determinação do rendo líquido mensal 
do trabalho assalariado - art. 108, d. 

TREINAMENTO 

(V. Aperfeiçoamento, Educação e Trei
namenta) 

TRIINIO 

- Os valôres expressos em cruzeiros no 
R .1. R. serão atualizados anualmente, 
em função de coeficientes de correção 
monetário estabelecidos pelo C. N .,E. , 
desde que os índices gerais de preços 
se elevem acima de 1 0% 00 ano ou a 
15% em um --- - ort. 503. 

TRESD6BRO 

Tributação em ---, quando o adqui
rente do imóvel rural, nas condições do 

árf. 1 ~2, "c", der ao mesmo destinaçàa 
diversa - art. 132, § 2.°. 

TUBERCULOSE ATIVA 

Os proventos de aposentadoria ou refor
ma, quando motivado por --- não 
entrarão no cômputo do rendimento 
bruto - art. 36, i. 

TUNCSTINIO 

(V. Favores Fiscais) 

TURFE 

Estão sujeitos 00 desconto do impôsto 
na fonte os prêmios do --- - art. 
301,3.°. 

TUTOR 

Os --- cumpnraa os obrigações que 
incumbirem aos representados - art. 
494, parágrafo único. 
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u 
UNIDADES HABITACIONAIS 

Impôsto devido (taxa menor) no caso de 
lucro apurado na alienação, promessa 
de alienação ou transferência de direito 
à aquisição de imóvel, quando o adqui
rente fôr sociedade que tenha por objeto 
a construção e venda de --- -
art. 130. 

UNIFORMES OU ROUPAS ESPECIAIS 

Não entrarão no cômputo do rendimento 
bruto, quando fornecidos pelo emprega
dor gratuitamente ou a preços inferiores 
ao custo - Clrt. 36, n. 

Dedução, na cédula C, de despesas com 
--- quando não sejam fornecidos 
pelo empregador - art. 64, j, I e 11. 

Valor dos ---, fornecidos pelo em
pregador gratuitamente ou a preços in
feriores ao custo. Quando não será in
cluído entre os rendimentos sujeitos ao 
desconto na fonte - art. 117, i. 

USUFRUTUÁRIO 

São contribuintes as pessoas físicas que 
perceberem rendimentos de bens de que 
tenham a posse, como se lhes pertences
sem - art. 1.°, parágrafo único. 

USUFRUTUÁRIO DE PROPRIEDADE RURAL 

o Instituto Brasileiro de Reforma Agrá. 
ria OBRA) deverá fornecer ao ---, 
a partir do exercício de 1967, documen
to comprobatório dos valôres tributários, 
calculados na forma do art. 53 do Es
tatuto da Terra, documento êsse que 
instruirá a declaração de rendimentos 
do --- - art. 77 e parágrafo 
único. 

UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER FUNDOS 

Taxa do impôsto na fonte a que estão 
sujeitos o valor das ações novas e os 
interêsses além dos dividendos atribuí
dos aos titulares de ações ao portador, 
nos casos de --- - art. 301, 
2.°, b. 

Os rendimentos atribuídos a ações per
tencentes a portador identificado, quan
do se tratar de sociedade anônima de 
capital aberto, não estorão sujeitos ao 
impôsto na fonte - art. 301, § 3.°. 

O valor das ações novos e os interêsses 
além dos dividendos atribuídos às pes
soas jurídicos titulares de ações nomi
nativas e nominativos endossáveis, nos 
casos de ---, não estão 3ujeitos ao 
impêsto na fonte quando distribuí dos 
pelas sociedodes anônimas de capital 
aberto - art. 307, § 6.°. 

(V.: Fundos; Fundos de Relervo) 
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v 
VACÂNCIA DE CASAS E APARTAMENTOS 

- As repartições au os agentes fiscais da 
impôsto de renda procederão a diligên
cias para apuração da ---, bem co
mo dos preços da locação - art. 358. 

VALOR EXPRESSO EM CRUZEIROS 

Serão anualmente corrigidos em função 
dos coeficientes de correção monetária, 
estabelecidos pelo C. N . E., desde que 
os índices gerais de preços se elevem 
acima de 10% ao ano ou a 15% em 
um triênio - art. 503. 

VALOR DO IMóVEL RURAL 
(V. Valor da Propriedade Rural) 

VALOR LOCATIVO 

o --- do prédio construído, quando 
ocupado pelo seu proprietário, não en
trará no cômputo do rendimento bruto 
- art. 36, d. 

De prédio urbano, quando cedido gratui
tamente o seu uso. Classificação no cé
dula E - art. 50, parágrafo único. 

- Será considerado o --- anual do 
imável à época da realização de b!!n
feitorias cuje custe deva ser arbitrado 
- art. 140, a, b, 1,11 e § 1.0. 

VALOR ORICINAL DO BEM 

-- Conceituação - art. 265, § 1.°. 

VALOR DA PROPRIEDADE RURAL 

Como será considerado e --- para 
apuração do rendimento líquido da ex
plQroçãoagrícola ou pastoril - art. 
71 e parágrafos. 

Como será apurado o rendimento líqui
do da exploraçãe agrícola ou pastoril e 
dos indústrias extrativas vegetal e ani
mai, com base ne ---, ne case de 
não estar a propriedade agrícola ca
dastrado de acôrde com e Estatute da 
Terra - art. 72, § 1.°, a e b e § 2.°. 

Come poderá ser, com base no ---, 
não corrigido monetàriamente, determi
nado e rendi mente líquido do explora
ção agrícola e pastoril, etc., no caso de 
não estar a mesma cadastrada, com base 
no coeficiente de 5 % - art. 73. 

Como será fixado o ---, no case 
de não estar cadastrado e imóvel -
art. 73. § 1.0. 

Arbitramento do valor das construções, 
benfeitorias, maquinismos e máquinas 
agrícolas, para composição do ---o 
com base ne valor venal das terras, re
gistrado para efeito do impôste territo
rial- art. 73, § 2.0. 
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Exclusão, no caso de arrendamento, 
para determinação do rendimento líqui
do da cédula G, do valor dos bens arren
dados - art. 73, § 3.°. 

VALOR. DE RESCATE 

(V. Resgate) 

VALORIZAÇÃO DO ATIVO 

Vantagens auferidas pelos titulares e só
cios de firmas ou sociedades, com o 
--- destas, no caso de incorporação 
ou organização de nova sociedade. Ren
dimento classificado no cédula F - art. 
51, f. 

Estão sujeitos 00 desconto do impôst:> 
no fonte o va lor dos ações novos e os 
interêsses além dos dividendos atribuí
dos aos titulares de ações 00 portador, 
nos casos de --- ou de utilização de 
quaisquer fundos, etC. - art. 301, 2.°, 
b. Excluem-se dos disposições dêste 
preceptivo legal os casos previstos nos 
artigos 268 e 286 - art. 301, § 2.°. 

o impôsto de rendo no fonte não inci
dirá sôbre o valor de ações novos e os 
interêsses além dos dividendos atribuí
dos aos titulares de ações ao portador, 
Identificado, nos casos de --- au 
de utilização de quaisquer fundos, como 
Os de amortização, de depreciação e de 
reavaliação do ativo, quando se trotar 
de sociedades de capital aberto - art. 
301, § 3.°. 

As taxas de desconto do impôsto na 
fonte relativamente o ações novas e os 
interêsses além dos dividendos, etc., 
provenientes de --- incidirão sôbre 
os rendimentos brutos - art. 301, 
§ 4.°. 

Estão sujeitos ao desconto do Impôsto na 
fonte o valor das ações novas e os in
terêsses além dos dividendos atribuídos 
às pessoas jurídicas titulares de ações 
nominativas e nominativas endossáveis, 
nos cas:s de --- ou de utilizaçãa 
de quaisquer fundos, etc. - art. 
307, d. 

Caso em que não cabe desconto do im
pôsto na fonte sôbre o valor das ações 
novas e os interêsses, etc., atribuídcs 
às pessoas jurídicas titulares de ações no_ 

minatívas nos casos de --- - art. 
307. § 3.n • 

Os rendimentos de que trata a artigo 
307, § 3.°, quanda redistribuídos, etc., 
estão sujeitos, conforme o caso, aos im
postos previstos no inciso 1.0 do art. 
292 e §§ 2.° e 3.° do art. 302, com
pensado o que houver sido recolhido 
pela primeira pessoa jurídica - art. 
307, § 4.°. 

Rendimentos decorrentes de ---, 
quando distribuídos por socidades anô
nimas de capital oberto, não estão sujei
tos 00 impôsto na fente art. 307, 
§ 6.°. 
(V., também, Aumento do Valor do 
AtiyO) 

VANTACEM 

Rendimento classificado na cédula C -
art. 47, a. 

Auferidas pelos titulares e sócios de fir
mas ou sociedades, cem a valorização 
do ativo destas. Sua claSSificação na 
cédula F - art. 51, f. 

Ou multas recebidas por pessoas físicas, 
nos casos de rescisão de contratos, que 
não cs de trabalho. Sujeita ao desconto 
do impôsto na fonte - art. 125, c. 

O impôsto de fonte incidente sôbre 
--- (art. 125, "c"), recebido por 
pessoa física, deverá ser recolhido den
tro do mês seguinte àquele em que hou
ver sido creditado ou pago - (Dec. 
56.284) - art. 127. 

N., também, Trabalho Assalariado) 

VARIAÇÃO 

Do valor dos depósitos em dinheiro, des
tinados a garantir débitos fiscais, resul
tantes do correção monetário - não 
entrará no cômputo do rendimento -
art. 36, q. 

Correspondente aos reajustamentos ma
netários de que trato o artigo 500 -
não entrará no cômputo do rendimento 
bruto - art. 36, r. 

Do valor dos depósitos em dinheiro, re
sultante de correção monetário, feito de 



acôrdo com o art. 428, § 3.° - será 
excluído do lucro real, poro Os efeitos 
de tributação - art. 245, h. 

As provenientes do otualização monetá
rio do custo do terreno e do constru
ção objeto dos tronsoções dos sociedodes 
que se dediquem à construção e vendo 
de unidodes hobitocionois. Como pode 
ser opurodo, tributodo e consideroda 
como custo poro opuroção do lucro ope
rocionol - art. 283, §§ 1.0 e 2.°. 

A resultonte do correção monetário do 
custo de oquisição ou de plontio de ár
vores, no coso dos emprêsos que expIa
rem recursos florestois . Como deve 
ser opurodo e contobilizodo - art. 284 
e parágrafo único. 

Correspondente oos reojustomentos mo
netários de que troto o ort. 500. 
Será excluído do lucro reol, poro os 
efeitos de tributoção - art. 245, i. 

Correspondente oos reojustomentos mo
netários etc. - não estó sujeito ao 
desconto do impôsro no fonte - art. 
293 g. 

(V. , tombém, Atualização Monetária; 
Correção Monetária; Diferenças em 
Meeda Corrente; Reajustamento Mo· 
netário) , I 

VARIAÇÃO CAMBIAL 

Simultâneomente cem o correção mone
tório do ativo imobilizodo devem ser 
registrodas --- no soldo devedor 
de empréstimo em moedo estrongeif"a, 
etc. - art. 267. 

VARIAÇÃO MONETÁRIA 

(V. Variação.) 

VENCIMENTO DAS COTAS DO IMPõSTO 

Como é morcodo - arts. 343, §§ 2.°, 
3.° e 4.°; 344; 345; 346; 347. 

É focultado 00 contribuinte o pogomen
to ontecipodo de uma ou mois cotos 
art. 344, parágrafo único. 

São considerodcs vencidos todos os pra
zos paro pogomento, nos cosos de fa
lêncio ou de tronsferêncio poro o exte· 
rior - art. 345 e parágrafo único. 

Será cobrado de uma só vez c suplemen
to de impôsto - art. 346. 

Tombém seró efetuo do em suo totali
dode o pagomento do impôsto exigido 
em decorrêncio de lonçomento ex officio 
- art. 346, § 1.°. 

Salvo os cosas especiois, vencido uma 
coto e não pago até o vencimento do 
cota seguinte, consideror-se-á vencido 
tôdo o dívida - art. 347. 

VENCIMENT0S 

(V. Trabalho Asso1ariado) 

VENDA DE HABITAÇÕES 

Ccnstruídos em Brosílio, de volor até 
o limite legol - lucros ouferidos até 
31/12/1970, no --- não entrarão 
no cômouto do rendimento bruto do pes
soa fí si~o - art. 36, t. 

Clossifiicom-se no cédulo H os lucros 
líquidos opurodos no ---, destina
dos a fins residenciois, até o móximo 
de 3 em codo ano, quondo o contribu
inte tiver optado pelo não pagamento 
do impôsto sôljre o lucro imobiliÓlrio, 
por guio - art. 55, f. 

VENDA DE PROPRIEDADES IMOBILIÁRIAS 

Lucro opurodo pelos pessoos físicas no 
,--- estó sujeito 00 pogomento do 
ímpôsto - art. 129. 

Pessoos físicos que exploram, hobituol e 
profissionolmente, o incorporoção ou a 
construção de prédios, etc. Coso espe
ciol de tributoção - art. 129, §§ 3.° 
e 4.°. 

Tributoção do --- cujos contratos 
tenhom sido celebrodc~ até 31 de de
zembro de 1964 - art. 129, §§ 
3.o e4.o. 

Coso de isenção no --- - art. 
132,ee§3.0. 

Coso em que é focultado ao fisco arbi
tror o volor do --- - art. 141. 

Emprêsos que explorom a --- a 
prestações. O que devem destocor no suo 
escrituroção - art. 203, alíneas e pa
r6!:,rafos. 
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No coso de lucros provenientes' da 
, auferidos por domiciliados no 

exterior, inclusive da cessão de direitos, 
deverão ser observadas no que forem 
aplicáveis, as disposições dos arts. 129 
a 150 - art. 298, parágrafo único. 
(V., também, Venda ele Habitações) 

VENDA DE TfTULOS DE CUDITO 

Taxa do impôsto na fonte a que está 
sujeito o deságio. em relação ao valor 
nominal dos títulos, no caso da --
ou sua colocação no mercado - art. 
305. 

- Nenhumo pessoa jurídica poderá pro
ceder à ---, no mercado, com de
ságio. sem identificar o beneficiário -
Exceção - art. 305, § 2.°. 

Taxa do impôsto na fonte. sôbre o de
ságio no ---, debêntures ou obriga
ções 00 portador, letras de câmbio, etc. 
por pessoa jurídica a pessoa física -
art. 306. 

o Que se considera deságio relativamente 
0--- - art. 306, § 1.0. 

Incidência de impôsta na fonte sôbre o 
deságio no --- por pessoa jurídico 
o pessoa físico - art. 306, § 1.°, a, 
lo IV. 

A quem compete a retenção do impôsto 
incidente sôbre o deságio concedido no 
--- ou suo colocação no mercado -
art. 309, § 2.°. 

VENDEDOR 

- Rendimentos do exercício de emprêgo 
de ---. Classificam-se na cédula 
C - art. 47. 

Dedução de despesas pessoais de locomo
ção - art. 64, f. 

Rendimentos pagos a --- por pes
soas jurídícas. Sujeitos ao impôsto na 
fonte que incidirá sôbre a importância 
correspondente a 70 % do rendimento 
bruto - art. 121, a. 

Como será feita a restituição do impôs
to descontado na fonte, se a declaraçãO 

do exercI CIO seguinte apresentar resul
tada negativo - arts. 478 • parágra
fo único; 479 • parágrafos. 

VERBAS, DOTAÇÕES OU AUXfLlOS 

Para representações ou custeio de des
pesas necessárias poro o exercício de 
cargo, função ou emprêgo. Rendimento 
clossificável na cédula C - art. 47, j. 

VETERINÁRIO 

(V. Profissões Liberais) 

VIACEM E ESTADA 

Entrarão no cômputo do rendimento bru
to, nas cédulas em que couberem, as im
portâncias recebidas para custeia de 
--- - art. 35, c. 

Dedução dos gastos pessoais com --
fora do local de residência - art. 64, e. 

Despesas de --- de sócios titulares 
e dirigentes da emprêsa. Como pode· 
rão ser impugnadas - art. 178, a e 
b e parágrafo único. 

VIAJANTES COMERCIAIS 

Rendimentos pagos a '--- por pes
soos jurí dicas. Sujeitos ao impôsto de 
fonte que incidirá sôbre a importância 
correspondente a 70 % do rendimento 
bruto - art. 121, a. 

Como será feita a restituição do im
pôsto descontado na fonte sôbre rendi
mentos de ---, se a declaração do 
exercício seguinte apresentar resultado 
negativo - arts. 478 e parágrafo 
único; 479 e parágrafos. 

VINTENAS OU pRlMIOS DO TESTAMEN
TEIRO 

Nos inventários que não se encerrem 
dentro de dezoito meses da suo aber
tura. Distribuição por exercícios finan
ceires - art. 96, b. 

VISTO EM PASSAPORTE 

(V. Passaporte) 



• 

z 
ZELADOR E ASCENSORISTAS 

Ordenados de ---. Deduçõa nos cé
dulas E e H - art. 67, g. 

ZINCO 
(V. Favores Fiscais) 

ZONA RURAL 

O impôsta que gravo os lucros decor
rentes de transações imobiliórias e efe-

tuadas habitual e profissionalmente pe
los pessoas jurídicos (art. 129, § 3.°) 
nõo se aplico aos imóveis do ---, 
bem como 005 loteamentos do zona ur
bano, feitos pelo proprietório que, an
teriormente, nõo tenho exercido, profis
sionalmente, essa atividade - art. 129, 
§ 4.°. 

ZONA URBANA 

(V. Zona Rural) 



REGULAMENTO DO IMPÓSTO DE RENDA 

(Decreto n,o 58.400, de 10-5-66') 



DECRETO N.o 58.400 - DE 10 DE MAIO DE 1966 

Aprova o Regulamento para a cobrança e 
fiscalização do Impôsto de Renda. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 87, n.O 1, da Constituição, e nos têrmos do art. 53 
da Lei n.o 4.862, de 29 de novembro de 1965, decreta: 

Art. único. Fica aprovado o Regulamento que com êste 
baixa, assinado pelo Ministro de Estado dos Negócios da Fa
zenda, para a cobrança e fiscalização do Impôsto de Renda. 

Brasília, em 10 de maio de 1966; 145.° da Independência e 
78.° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Octavio Bulhões 
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REGULAMENTO PARA COBRANÇA E 
FISCALIZAÇAO DO IMPOSTO DE RENDA 

Livro I 

DOS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO 

Título I 

DAS PESSOAS F(SICA$ DOMICILIADAS OU RESIDENTES NO BRASIL 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 1.° As pessoas físicas, domiciliadas ou residentes no 
Brasil, que tiverem renda líquida anual superior a Cr$ 1.500.000 
(um milhão e quinhentos mil cruzeiros), apurada de acôrdo 
com êste Regulamento, são contribuintes do impôsto de renda, 
sem distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado ou profissão 
(Lei n.O 4.862, art. 1.0). 

Parágrafo único. São também contribuintes as pessoas fí
sicas que perceberem rendimentos de bens de que tenham a 
posse, como se lhes pertencessem, de acôrdo com a legislação 
em vigor (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 1.0, parágrafo único). 

CAPÍTULO II 

DOS RENDIMENTOS DE MENORES 

Art. 2.° Os rendimentos de menores serão tributados j~n
tamente com os de seus pais (Lei n. ° 4.506, art. 4.°). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica 
(Lei n.O 4.506, art. 4.°, § 1.0): 

a) aos filhos emancipados; 

b) aos filhos de primeiro leito.de bínuba no exercício do 
pátrio poder, que poderão ter seus rendimentos tributados em 
separado; 

c) aos filhos menores que aufiram rendimentos de traba
lho e optem pela sua tributação em separado. 



CAPÍTULO lU 

DOS RENDIMENTOS NA CONSTANCIA DA SOCIEDADE 
CONJUGAL 

Art. 3.° Na constância da sociedade conjugal, os cônjuges 
terão seus rendimentos tributados em conjunto, inclusive as 
pensões de que tiverem gôzo privativo (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 67, e Lei n.o 154, art. 1.0, 67, § 2.°). 

§ 1.0 Se o regime de casamento fôr o da separação de 
bens, é facultado a qualquer dos cônjuges optar pela tributação 
em separado de seus rendimentos próprios (Lei n.o 154, art. 1.0). 

§ 2.° No regime de comunhão de bens, quando, além do 
cabeça do casal, o outro cônjuge também auferir rendimentos 
superiores a Cr$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil cru
zeiros), poderão ser tributados separadamente, em nome do 
outro cônjuge, os rendimentos que êste tenha auferido de seu 
trabalho próprio e de bens gravados com cláusulas de inco
municabilidade e inalienabilidade (Lei n.o 3.470, art. 33, e Lei 
n.O 4.862, art. 1.0). 

§ 3.° Nos casos dos §§ 1.0 e 2.° tem o outro cônjuge, ex
cluído o abatimento concernente aos filhos comuns que cabe 
ao cabeça do casal, direito ao abatimento dos seus dependentes 
e à dedução das despesas necessárias à percepção dos seus 
rendimentos. 

Art. 4.° No caso de dissolução da sociedade conjugal, por 
morte de um dos cônjuges, serão tributadas, em nome do sobre
vivente, as importâncias que êste perceber do seu trabalho 
próprio, das pensões de que tiver gôzo privativo ou de quais:ll 
quer bens que não se incluam no monte a partilhar (Decreto
Lei n,o 5.844, art. 68). 

CAPÍTULO IV 

DO ESPóLIO 

Art. 5.° Ao espólio são aplicadas as normas a que estão 
sujeitas as pessoas físicas, observado o disposto neste capítulo 
(Decreto-Lei n.o 5.844, art. 45, parágrafo único). 

Art. 6.° No caso do falecimento do contribuinte, a decla
ração, inclusive no exercício em que fôr homologada a parti-
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lha, ou feita a adjudicação dos bens, será apresentada em nome 
do espólio, com base nos rendimentos auferidos no ano ante
rior (Lei n.o 154. art. 1.0). 

§ 1.0 Homologada a partilha ou feita a adjudicação dos 
bens, deverá ser apresentada pelo inventariante, d~ntro de 10 
(dez) dias, declaração dos rendimentos auferidos entre 1.0 de 
janeiro e a data da homologação ou adjudicação (Lei n.o 154, 
art. 1.0). 

§ 2.° O lançamento do impôsto será feito, até a partilha ou 
adjudicação dos bens, em nome do espólio (Lei n.o 154, art. 1.0). 

Art. 7.° A partir da abertura da sucessão e enquanto não 
fôr comunicada a homologação da partilha ou a adjudicação 
dos bens, as obrigações estabelecidas neste Regulamento ficam 
a cargo do inventariante (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 46). 

Parágrafo único. A comunicação de que trata êste artigo 
será feita à repartição lançadora do local do último domicílio 
do de cujus pelo inventariante ou qualquer herdeiro, juntan
do-se os documentos comprobatórios (Decreto-Lei n.O 5.844, 
art. 46, parágrafo único). 

Art. 8.° A isenção de Cr$ 1.500.000 (um milhão e quinhen
tos mil cruzeiros) do art. 99, será considerada até o exercício 
financeiro seguinte ao ano em que ocorrer o falecimento do 
contribuinte (Lei n.o 2.354, art. 22, e Lei n.o 4.862, art. 1.0). 

Parágrafo único. Nos exercícios subseqüentes, se a renda 
líquida fôr superior a Cr$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos 
mil cruzeiros), calcular-se-á o impôsto progressivo, sem se aten
dell ao limite de isenção (Lei n.o 2.354, art. 22, e Lei n.o 4.862, 
art. 1.°): 

a) aplicando sôbre cada Cr$ 1.000 (mil cruzeiros) da ren
da até Cr$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros) 
a menor alíquota da tabela de que trata o artigo 99; 

b) observando, a partir da renda de Cr$ 1.501.000 (um 
milhão, quinhentos e um mil cruzeiros), a progressão constante 
da tabela referida no item a, desprezada a fração de renda in
ferior a Cr$ 1.000 (mil cruzeiros). 

Art. 9.° Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que 
o de cujus não apresentou declaração para os exercícios ante
riores, ou o fêz com omissão de rendimentos, cobrar-se-á do 
espólio o impôsto respectivo, acrescido da multa de mora pre
vista na letra d do art. 444 (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 49). 



Parágrafo único. Se as faltas forem cometidas pelo inven
tariante, serão punidas com as multas cabíveis de acôrdo com 
os arts. 440 a 454 (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 49, § único). 

Art. 10. Na falta de pagamento pelo inventariante, o côn
juge meeiro e os herdeiros e legatários responderão solidària
mente pela totalidade do débito dentro das fôrças da meação, 
herança ou legado (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 50). 

CAPÍTULO V 

DAS PESSOAS QUE TRANSFERIREM RESIDtNCIA 
PARA O EXTERIOR 

Art. 11. Os domiciliados ou residentes no Brasil que se 
retirarem em caráter definitivo do território nacional no cor
rer de um exercício financeiro, além da declaração correspon
dente aos rendimentos do ano anterior, ficam sujeitos à apre
sentação imediata da declaração dos rendimentos do período de 
1.0 de janeiro até a data em que fôr requerida às repartições 
do Impôsto de Renda a certidão para os fins previstos no ar
tigo 398 (Lei n.o 3.470. art. 17). 

Parágrafo único. A declaração de rendimentos de que 
trata êste artigo será apresentada com o requerimento da cer
tidão negativa de débito. 

CAPíTULO VI 

DAS PESSOAS QUE TRANSFERIREM RESIDtNCIA 
PARA O BRASIL 

Art. 12. As pessoas que, no correr de um exercício finan
ceiro, transferirem residência para o território nacional e, nesse 
mesmo exercício, iniciarem a percepção de rendimentos tribu
táveis de acôrdo com êste Regulamento, estarão sujeitas ao 
impôsto no exercício seguinte, como residentes ou domiciliadas 
no País (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 61). 

§ 1.0 No caso dêste artigo, serão declarados os rendimen
tos percebidos entre a data da chegada e o último dia do ano 
civil (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 61, parágrafo único). 

§ 2.° Quando o residente no estrangeiro estiver submetido 
ao regime de tributação na fonte previsto no art. 292 e trans-
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ferir residência para o Brasil, ficará sujeito ao impôsto como 
residente ou domiciliado no País, no ano que se seguir ao da 
mudança (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 60). 

§ 3.° No caso a que se refere o parágrafo anterior, a de
claração abrangerá a totalidade dos rendimentos, deduções ce
dulares e abatimentos relativos ao ano da mudança, na forma 
do disposto no art. 95 (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 60, pará
grafo único). 

§ 4.° As pessoas que, no correr de um exercício financeiro, 
transferirem residência para o Brasil e, nesse mesmo exercício 
financeiro, deixarem o território nacional, em caráter definiti
vo, serão tributadas na conformidade do disposto no artigo 
anterior. 

CAPÍTULO VII 

DOS SERVIDORES DE REPRESENTAÇÕES ESTRANGEIRAS 
E DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS 

Art. 13. Estão isentos do impôsto os rendimentos do tra
balho auferidos por (Lei n.D 4.506, art. 5.°): 

a) servidores diplomáticos de governos estrangeiros; 

b) servidores de organismos internacionais de que o Bra
sil faça parte e aos quais se tenha obrigado por tratado QU 

convênio a conceder isenção; 

c) servidor não brasileiro de embaixada, consulado e re
partições oficiais de outros países no Brasil, desde que no País 
de sua nacionalidade seja assegurado igual tratamento a brasi
leiros que ali exerçam idênticas funções. 

Parágrafo único. As pessoas referidas nas letras b e c dês
te artigo serão contribuintes como residentes no estrangeiro em 
relação a outros rendimentos produzidos no País (Lei n.o 4.506. 
art. 5.°, parágrafo único). 

CAPÍTULO VIII 

DA INSCRIÇÃO NO DEPARTAMENTO DO 
IMPôSTO DE RENDA 

Art. 14. As repartições do Impôsto de Renda instituirão 
servi~o especial de Registro das Pessoas Físicas sujeitas à apre-
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sentação de declaração de rendimentos e de bens (Lei n.o 
4.862, art. 11). 

Título 11 

DAS PESSOAS JURIDICAS DOMICILIADAS NO BRASIL 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 15. As pessoas jurídicas de direito privado domicilia~ 
das no Brasil, que tiverem lucros apurados de acôrdo com êste 
Regulamento, são contribuintes do impôsto de renda, sejam 
quais forem seus fins e nacionalidade (Decreto-Lei n.O 5.844, 
art. 27). 

§ 1.0 As disposições dêste artigo aplicam-se a tôdas as fir
mas e sociedades, registradas ou não, às filiais, sucursais, agên
cias ou representações no País das pessoas jurídicas com sede 
no estrangeiro e, igualmente, aos comitentes domiciliados no 
exterior, quanto aos resultados das operações realizadas por 
seus mandatários ou comissários no Brasil (Decreto-Lei n.o 
5.844, art. 27, § 2.°, e Lei n.o 3.470, art. 76). 

§ 2.° Para os efeitos de tributação não são considerados 
pessoas jurídicas os fundos constituídos em condomínio e admi
nistrados por sociedades de investimentos fiscalizadas pelo Ban
co Central da República do Brasil, desde que não seja aplicada 
em uma só emprêsa importância superior a 10% (dez por cento) 
do valor do fundo e haja distribuição anual pelos condôminos 
de todos os resultados auferidos (Lei n.o 3.470, art. 82, e Lei 
n.o 4.595, art. 8.°). 

CAPiTULO II 

DAS EMPR:€SAS INDIVIDUAIS 

Art. 16. As emprêsas individuais, para os efeitos do im
pôsto de renda, ficam equiparadas às pessoas jurídicas (Lei n.O 
4.506, art. 29, § 1.0, e Decreto n.O 56.720, art. 1.0). 

§ 1.0 São emprêsas individuais (Lei n.o 4.506, art. 41, § 1.°) : 



à) as firmas individuaIs: 

b) as pessoas físicas que em nome individual explorem, 
habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica, de 
natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, 
mediante venda a terceiros de bens ou serviços, inclusive: 

I - a compra e venda de imóveis; 

11 - a construção de prédios para revenda ou a incorpo
ração de prédios em condomínio; 

IH - a organização de loteamento de terrenos para venda 
a prestações com ou sem construção. 

§ 2.° Para os efeitos do disposto nos itens I, H e 111 da 
alínea b do parágrafo anterior serão consideradas em cada 
exercício como emprêsas individuais as pessoas físicas que, no 
triênio anterior, tiverem: 

a) contratado a transferência, a título oneroso, da proprie
dade ou de direitos sôbre mais de 15 (quinze) imóveis, cujo 
instrumento inicial da aquisição haja sido lavrado no mesmo 
triênio; 

b) assumido a responsabilidade de incorporação de edi
ficações ou conjuntos de edificações, registrando-os em seus no-
mes, nos têrmos do art. 32 da Lei n.o 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, em mais de três terrenos; 

c) registrado, nos têrmos do Decreto-Lei n.o 58, de 10 de 
dezembro de 1937, mais de três loteamentos de terrenos de sua 
propriedade, para venda a prestações. 

§ 3.° Para os efeitos do limite estabelecido na alínea a do 
§ 2.° serão observadas as seguintes disposições: 

a) não serão computados os imóveis havidos por herança, 
legado, doação ou dação em pagamento, nem aquêles cujo ins
trumento inicial de aquisição seja anterior a 1.0 de janeiro 
de 1965; 

b) no caso de o mesmo imóvel ser alienado parceladamen
te, em frações ideais ou partes autônomas, o conjunto das ope
rações de venda dessas parcelas, frações ou partes, será compu
tado como uma única operação com a data do primeiro instru
mento de alienação. 

§ 4.° Para os efeitos do limite estabelecido na alínea b 
do § 2.° serão observadas as seguintes disposições: 
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a) nâo serâo computados os terrenos cujo instrumento 
inicial de aquisição, pelo incorporador, seja anterior a 1.° de 
janeiro de 1965; 

b) não serão computados os registros de incorporações 
que, nos têrmos do art. 34, da Lei n.o 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, forem denunciadas dentro do prazo de carência decla
rado pelo incorporador; 

c) será considerada unitàriamente cada edificação ou cada 
conjunto de edificações, objeto de um mesmo registro de incor
poração, ainda que abrangendo dois ou mais terrenos confron
tantes adquiridos separadamente pelo incorporador. 

§ 5.° Para os efeitos do limite estabelecido na alínea c do 
§ 2.° serão observadas as seguintes disposições: 

a) não será computado o loteamento de terrenoS! cujo ins
trumento inicial de aquisição seja anterior a 1.° de janeiro 
de 1965; 

b) será considerado unitàriamente o loteamento da área 
objeto de um mesmo registro nos têrmos do Decreto-Lei n. ° 58, 
de 10 de dezembro de 1937, ainda que abrangendo dois ou mais 
terrenos confrontantes, adquiridos separadamente pelo proprie
tário que promover o loteamento. 

§ 6. ° No caso da alínea b do § 1.0 dêste artigo, somente 
serão tributados, como lucro de pessoa jurídica, os rendimentos 
auferidos no exercício pela emprêsa individual e que resultaram: 

a) da transferência a título oneroso da propriedade ou di
reitos sôbre imóveis cujo instrumento inicial de aquisição date 
de menos de três anos, excluídos os imóveis recebidos por lega
do, herança, doação ou dação em pagamento; 

b) da incorporação de prédios em condomínio ou da cons
trução de prédios para revenda; 

c) da organização de loteamento de terrenos para a venda 
a prestações, com ou sem construção. 

§ 7.° O impôsto de que tratam os arts. 129 a 150 não inci
de nas transações cujo alienante fôr considerado emprêsa 
individual. 

§ 8.° As pessoas físicas consideradas emprêsas individuais 
na forma dêste artigo são obrigadas: 

307 



a) a inscrever-se no cadastro a' quê se refere o artigo 32; 

b) a manter livro-<!aixa, na forma do art. 227, no qual 
serão escriturados todos os fatos relativos às suas atividades 
econômicas; 

,c) a manter sob sua guarda e responsabilidade os do
cumentos comprobatórios dos lançamentos referidos na alínea 
anterior; 

d) a efetuar as retenções e recolhimento de impôsto de 
renda na fonte previsto neste Regulamento para as pessoas 
jurídicas. 

§ 9.° O disposto no § 1.0, alínea b, dêste artigo, não se 
aplica ao caso do exercício das profissões ou da exploração in
dividual das atividades a que se refere o art. 49. 

CAPÍTULO IH 

DAS ISENÇOES 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 17. A isenção de tributação das pessoas jurídicas de 
que trata êste Capítulo não as exime das demais obrigações 
previstas neste Regulamento, especialmente as relativas a re
tenção e recolhimento de impostos sôbre rendimentos pagos e 
prestação de informações (Lei n.o 4.506, art. 33). 

Art. 18. A isenção concedida às pessoas jurídicas não apro
veita aos que delas percebam rendimentos sob qualquer título 
e forma (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 31). 

SEÇÃO II 

DAS EMPRf:SAS INDIVIDUAIS 

Art. 19. Estão isentas do impôsto de renda as emprêsas 
individuais cuja receita bruta anual seja inferior a Cr$ 6.300.000 
(seis milhões e trezentos mil cruzeiros) (Lei n.o 4.506, art. 29); 
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Parágrafo único. Os titulares das emprêsas individuais de 
que trata êste artigo deverão computar na respectiva declara
ção de pessoa física, nas cédulas em que couberem, os rendi
mentos auferidos dessas emprêsas. 

SEÇÃO IH 

DAS SOCIEDADES DE REDUZIDA RECEITA BRUTA 

Art. 20. Estão isentas do impôsto de renda as sociedades 
que tenham receita bruta anual não excedente a Cr$ 1.058.400 
(um milhão e cinqüenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros) 
(Lei n.O 4.357, art. 25). 

Parágrafo único. Os rendimentos auferidos pelos sócios 
das sociedades a que se refere êste artigo serão tributados nas 
declarações das pessoas físicas beneficiárias. 

SEÇÃO IV 

DAS INSTITUIÇõES DE EDUCAÇAO 

Art. 21. Estão isentas do impôsto de renda as instituições 
de educação cujas rendas forem aplicadas integralmente no 
País, para fins educacionais, observadas as disposições dêste 
Regulamento quanto às remunerações relativas a prestação da 
serviços (Lei n.O 3.470, art. 113). 

SEÇÃO V 

DAS COMPANHIAS ESTRANGEIRAS DE NAVEGAÇAO 
MARíTIMA E AÉREA 

Art. 22. Estão isentas do impôsto de renda as companhias 
estrangeiras de navegação marítima e aérea, se, no País' de sua 
nacionalidade, as companhias brasileiras de igual objetivo go
zarem da mesma prerrogativa (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 30). 

SEÇÃO VI 

DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

Art. 23. Estão isentas do impôsto de renda as sociedades 
cooperativas a seguir enumeradas (Lei n.o 4.506, art. 31): 



a) de produção ou trabalho agrícola; 

b) de beneficiamento e venda, em comum, de produtos 
agrícolas ou de origem animal, ou da pesca; 

c) de industrialização de produtos agropecuários dos seus 
associados; 

d) de compra em comum, para uso dos seus associados 
e sem intuito de revenda a terceiros, de animais, plantas, mudas, 
sementes, adubos, inseticidas, máquinas, instrumentos, maté
rias-primas e produtos industrializados destinados à lavoura e 
à pecuária ou a abastecimento das propriedades agro pastoris 
de seus associados; 

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

f) de crédito agrícola; 

g) de consumo, quando não tenham estabelecimento aber
to ao público e vendam exclusivamente aos seus associados; 

h) editôras e de cultura intelectual, ainda que mantenham 
oficinas próprias para compor, imprimir, gravar, brochar e en
cadernar livros, opúsculos, revistas e periódicos, desde que tais 
edições e trabalhos gráficos sejam de exclusivo proveito dos 
associados, ou se destinem unicamente à propaganda da socie
dade ou instituição cooperativa, sem estabelecimento aberto ao 
público; 

i) escolares; 

j) de seguros contra acidentes de trabalho; 

k) de construção de habitações populares, para venda uni
camente a associados; 

I) de produção ou distribuição de energia elétrica, de 
transporte e de telecomunicações, em zona rural, para venda 
ou prestação de serviços exclusivamente a associados; 

m) de seguro agrícola (Decreto n.O 55.801, art. 18). 

Parágrafo único. Cessará de pleno direito a isenção da 
cooperativa que distribuir dividendos aos seus associados, não 
se considerando dividendos: 

a) o juro fixo até a taxa de 12% (doze por cento) ao ano, 
atribuído, de acôrdo com a legislação cooperativista vigente, ao 
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capital social realizado, que poderá ser atualizado monetària
mente nos têrmos do art. 261; 

b) o retôrno ou sobra correspondente ao reajustamento de 
preços pagos ou recebidos de seus associados. 

Art. 24. Fica revogada, a partir de 1.0 de janeiro de 1965, 
a isenção do impôsto de renda anteriormente concedida a so
ciedades cooperativas não enumeradas no art. 23 (Lei n.O 4.506, 
art. 31, § 2.°). 

SEÇÃO VII 

DAS SOCIEDADES BENEFICENTES, FUNDAÇõES, 
ASSOCIAÇõES E SINDICATOS 

Art. 25. As sociedades e fundações de caráter beneficente, 
filantrópico, caritativo, religioso, cultural, instrutivo, científico, 
artístico, literário, recreativo, esportivo e as associações e sin .. 
dicatos que tenham por objeto cuidar dos interêsses de seus 
associados, gozarão de isenção do impôsto de renda, desde que 
(Lei n.o 4.506, art. 30): 

a) não remunerem os seus dirigentes e não distribuam lu
cros a qualquer título; 

b) apliquem integralmente os seus recursos na manuten
ção e desenvolvimento dos objetivos sociais; 

c) mantenham escrituração das suas receitas e despesas 
em livros revestidos das formalidades que assegurem a respec
tiva exatidão; 

d) prestem às repartições lançadoras do impôsto as infor
mações determinadas pela lei e recolham os tributos retidos 
sôbre os rendimentos por elas pagos. 

§ 1.0 As pessoas jurídicas referidas neste artigo, que dei
xarem de satisfazer às condições constantes das letras a e b, 
perderão, de pleno direito, a isenção. 

§ 2.° Sem prejuízo das demais penalidades estabelecidas 
na lei, o Departamento do Impôsto de Renda suspenderá, por 
prazo não superior a dois anos, a isenção, prevista neste artigo, 

311 



da pessoa jurídica que fôr co-autora de infração a dispositivo 
da legislação sôbre impôsto de renda, especialmente no caso de 
informar ou declarar recebimento de contribuição em montante 
falso ou de outra forma cooperar para que terceiro sonegue 
impostos (Lei n.O 4.506, art. 30, § 3.°). 

§ 3.° Nos casos do parágrafo anterior, se a pessoa jurídica 
reincidir na infração, a isenção será suspensa por prazo indeter
minado (Lei n.o 4.506, art. 30, § 4.°). 

§ 4.° Nos casos de inobservância do disposto nas letras c 
e d, poderá o Departamento do Impôsto de Renda suspender a 
isenção, enquanto não fôr cumprida a obrigação, sem prejuízo 
da multa prevista nos arts. 449 e 450, letra j (Lei n.O 4.506, 
art. 30. § 2.°). 

§ 5.0 Não estão sujeitos ao impôsto de renda os juros e 
comissões recebidos por sindicatos profissionais ou instituições 
congêneres, quando os respectivos empréstimos forem contraí
dos pelo Banco Nacional da Habitação ou por êle aprovados, 
em favor de entidades que integram o sistema financeiro da 
habitação, e se destinem ao financiamento de construção resi
dencial, diretamente ou por intermédio de sindicatos profissio
nais, cooperativas e outras entidades sem finalidade lucrativa 
estabelecidas no Brasil (Lei n.o 4.862, art. 26). 

SEÇÃO VIII 

DAS SOCIEDADES DE INVESTrMENTOS 

Art. 26. Estão isentas do impôsto de renda as sociedades 
de investimentos que tenham por objeto exclusivo a aplicação 
de seu capital em carteira diversificada de títulos ou valôres 
mobiliários, autorizadas a funcionar pelo Banco Central da Re
pública do Brasil desde que distribuam anualmente os rendi
mentos auferidos (Lei n.O 4.728, art. 57). 

SEÇÃO IX 

DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA QUE EXPLORAM 
DIsTRmurçAo DE ENERGIA ELÉTRICA NA AREA DA SUDENE 

Art. 27. Estão isentas do impôsto de renda as sociedades 
de economia mista de âmbito estadual, organizadas na área de 
atuação da Superintendência do Desenvolvimento Econômico do 
Nordeste (SUDENE), para explorar a distribuição de energia 
elétrica (Lei n.o 4.869, art. 43). 
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SEÇÃO X 

DA COMPANHIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS 

Art. 28. Está isenta do impôsto de renda a Companhia 
Brasileira de Alimentos de que trata o art. 1.0 d8. Lei n.o 4.732, 
de 14 de julho de 1965. 

SEÇÃO XI 

DA COMPANHIA HIDROELÉTRICA DA BOA ESPERANÇA 

Art. 29. Está isenta do impôsto de renda a Companhia 
Hidroelétrica da Boa Esperança (COHEBE) (Lei n.o 4.869, 
art. 43). 

SEÇÃO XII 

DA COMPANHIA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO NORDESTE 

Art. 30. Está isenta do impôsto de renda a Companhia de 
Eletrificação Rural do Nordeste (CERNE) (Lei n.O 4.869, art. 43). 

SEÇÃO XIII 

DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO 

Art. 31. As isenções previstas neste Capítulo serão reco
nhecidas, na forma do artigo 493, mediante requerimento d~ 
interessadas, acompanhado: 

a) de documentos fornecidos pelo Banco Central da Re
pública do Brasil, no caso das sociedades de investimento, pro
vando que estão autorizadas a funcionar no País e que efetua
ram a distribuição dos rendimentos auferidos; 

b) de documentos fornecidos pela Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste, no caso das sociedades de eco
nomia mista organizadas para exploração de energia elétrica, 
provando que se situam na área de atuação da SUDENE; 

c) de documentos fornecidos pelas autoridades competen
tes, nos demais casos, provando (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 29) : 
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I - personalidade jurídica; 

H - finalidade; 

IH - natureza das atividades; 

IV - caráter dos recursos e condições em que são obtidos; 

V - aplicação integral dos lucros na manutenção e de
senvolvimento dos objetivos sociais. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos 
casos de que tratam os arts. 19, 20, 28, 29 e 30. 

CAPÍTULO IV 

DA INSCRIÇÃO NO DEPARTAMENTO DO IMPOSTO 
DE RENDA 

Art. 32. As repartições do Impôsto de Renda instituirão 
um serviço especial de Registro das Pessoas Jurídicas, no qual 
serão obrigatoriamente inscritas tôdas as emprêsas que exer
çam atividades no território brasileiro com objetivo de lucro 
(Lei n.O 4.506, art. 28). 

§ 1.0 No Registro a que se refere êste artigo serão inscri
tas as pessoas ou entidades mencionadas nos arts. 15, 16 e seus 
parágrafos (Lei n.o 4.506, art. 28, § 1.0). 

§ 2.° Nenhum estabelecimento industrial ou comercial, 
nem mesmo simples depósitos ou escritórios, poderá funcionar 
no território nacional, sem a prévia inscrição da respectiva 
firma ou sociedade proprietária no Registro das Pessoas Jurí
dicas mantido pela repartição lançadora do impôsto de renda 
da sua jurisdição (Lei n.o 4.506, art. 28, § 2.°). 

§ 3.° O registro de que trata êste artigo será adaptado, no 
que couber, à inscrição no cadastro geral de contribuintes ins
tituído pela Lei n.o 4.503, de 30 de novembro de 1964, regula
mentada pelo Decreto n.O 57.307, de 23 de novembro de 1965. 

Título 111 

DAS PESSOAS RESIDENTES OU DOMICILIADAS NO EXTERIOR 

Art. 33. Estão sujeitos ao impôsto de renda, de acôrdo com 
as disposições dos arts. 292 a 300, os rendimentos provenientes 
de fontes situadas no País, quando percebidos: 
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a) pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domi
ciliadas no estrangeiro (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 97, a); 

b) pelos residentes no País que estiverem ausentes no ex
terior por mais de 12 (doze) meses, salvo os referidos nos 
arts. 151 e 152 (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 97, b); 

c) pelos residentes no estrangeiro que permanecerem no 
território nacional por menos de 12 (doze) meses (Decreto-Lei 
n.o 5.844, art. 97, c); 

d) pelos contribuintes que continuarem a perceber ren
dimentos produzidos no País, a partir da data em que fôr reque
rida a certidão, no caso previsto no art. 11 (Lei n.o 3.470, 
art. 17, § 3.°). 

Parágrafo único. Nos casos de falecimento da pessoa física 
domiciliada no estrangeiro, o impôsto na fonte será recolhido 
em nome do espólio até a homologação da partilha ou a adju
dicação dos bens. 

Livro 11 

DA TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS FISICAS DOMICILIADA~ 
OU RESIDENTES NO BRASIL 

Título I 

DOS RENDIMENTOS SUJEITOS A DECLARAÇÃO 

CAPÍTULO I 

DO RENDIMENTO BRUTO 

Art. 34. Constituem rendimento bruto, em cada cédula, os 
ganhos derivados do capital, do trabalho ou da combinação de 
ambos, e demais proventos previstos neste Regulamento (De
creto-Lei n.O 5.844, art. 10). 

Art. 35. Entrarão no cômputo do rendimento bruto, nas 
cédulas em que couberem: 

a) a importância com que fôr beneficiado o devedor, nos 
casos de perdão ou cancelamento de dívida, em troca de serviços 
prestados (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 10, § 1.0, a); 
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b) as importâncias originadas dos títulos que tocarem ao 
meeiro, herdeiro ou legatário, ainda que correspondam a pe
ríodo anterior à data da partilha ou adjudicação dos bens, ex
cluída a parte já tributada em poder do espólio (Decreto-Lei 
n.O 5.844, art. 10, § 1.0, c); 

c) as importâncias recebidas para custeio de viagem e es
tada e as de contribuições para a constituição de fundos de 
beneficência (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 10, § 1.0, d); 

d) os rendimentos correspondentes aos fundos constituídos 
em condomínio, nas condições previstas no § 2.° do art. 15 (Lei 
n.O 3.470, art. 82, parágrafo único); 

e) os rendimentos recebidos de govêrno estrangeiro por 
brasileiros, quando correspondam a atividade exercida no terri
tório nacional (Lei n.O 4.506, art. 6.°). 

Art. 36. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: 

a) o capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por 
morte do segurado (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 10, § 2.0, a); 

b) o valor dos bens adquiridos por doação ou herança 
(Decreto-Lei n.o 5.844, art. 10, § 2.°, b); 

c) os prêmios de seguro restituídos em qualquer caso, in
clusive no de renúncia do contrato (Decreto-Lei n.O 5.844, 
art. 10, § 2.°, c); 

d) o valor locativo do prédio construído, quando ocupado 
pelo seu proprietário (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 10, § 2.°, d); 

e) a indenização e o aviso prévio por despedida, pagos por 
motivo de rescisão de contrato de trabalho, que não excedam 
os limites garantidos pela lei (Lei n.O 4.506, art. 17, itens II e X) ; 

f) as indenizações por acidente no trabalho (Lei n.O 4.506, 
art. 17, item IV); 

g) as importâncias recebidas como salário-família esta
belecido na lei (Lei n.o 4.506, art. 17, X) ; 

h) as gratificações por quebra de caixa pagas a tesoureiros 
e outros empregados, enquanto manipularem efetivamente va
lôres, desde que em limites razoáveis nessa espécie de trabalho 
(Lei n.o 4.506, art. 17, I); 

i) os proventos da aposentadoria ou reforma motivada por 
tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, ce
gueira, lepra, paralisia, cardiopatia grave e outras moléstias que 
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a lei indicar, na base de conclusões da medicina especializada 
(Lei n.o 1.711, art. 178, III, e Lei n.O 4.506, art. 17, III); 

j) as pensões e os proventos concedidos de acôrdo com os 
Decretos-Leis ns. 8.794 e 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, 
e Lei n.o 2.579, de 23 de agôsto de 1955, em decorrência de re
forma ou falecimento de ex-combatente da Fôrça Expedicionária 
Brasileira (Lei n.O 4.862, art. 29); 

k) os prémios de seguro de vida em grupo pagos pelo 
empregador em benefício dos seus empregados (Lei n.O 4.506, 
art. 17, V); 

l) os serviços médicos, hospitalares e dentários mantidos 
ou pagos pelo empregador em benefício dos seus empregados 
(Lei n.O 4.506, art. 17, VI); 

m) a alimentação fornecida gratuitamente pelo emprega
dor aos seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado 
pela alimentação fornecida e o seu valor de mercado (Lei 
n.O 4.506, art. ).7, VII); 

n) os uniformes, roupas ou vestimentas especiais indispen
sáveis ao exercício do emprêgo, cargo ou função, fornecidos pelo 
empregador gratuitamente ou a preços inferiores ao custo (Lei 
n.o 4.506, art. 17, IX); 

o) o valor do transporte gratuito, ou subvencionado, for~ 
necido ou pago pelo empregador em benefício dos seus em
pregados, seus familiares ou dependentes (Lei n.O 4.506, 
art. 17, VIII); 

p) as diferenças, em moeda, resultantes da atualização do 
valor nominal unitário das Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional (Lei n.O 4.357, art. 1.0, § 7.0); 

q) a variação correspondente à atualização monetária dos 
depósitos, em moeda, realizados para garantia de instância, e 
devolvidos por ter sido julgado em definitivo procedente o re
curso, reclamação ou medida judicial contra a exigência fiscal 
(Lei n.O 4.357, art. 7.0, § 3.°, e Lei n.o 4.506, art. 20, § 4.°); 

r) a variação correspondente aos reajustamentos monetá
rios de que trata o art. 500 (Lei n.O 4.380, art. 57, e Lei n.O 4.728, 
arts. 26, 27, 28 e 30); 

s) as diferenças em moeda resultantes da correção mone
tária do principal dos contratos que tive:r:em por objeto a venda 
ou a construção de habitações com pagamento a prazo (Lei 
n.o 4.864, art. 1.0, § 2.°); 
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t) at~ 31 de dezembro de 1970, OS rendiméntos resultantes 
de operações de construção e primeira transação, inclusive alie
nação e locação, relativos aos prédios residenciais que vierem 
a ser construídos em Brasília, D.F., cujo valor não ultrapasse' 
de Cr$ 3.175.200 (três milhões cento e setenta e cinco mil e 
duzentos cruzeiros) (Lei n.o 4.380, art. 58). 

§ 1.0 O salário-educação devido pelas emprêsas vinculadas 
à Previdência Social não tem caráter remuneratório na relação 
de emprêgo e não se relaciona, para efeito dêste Regulamento, 
com o salário ou a remuneração percebida pelos empregados 
das mesmas emprêsas (Lei n.o 4.440, art. 3.0, § 2.°). 

§ 2.° Nos casos das letras a, b, c, e, f e i, dêste artigo, os 
juros ou qualquer outro interêsse dêsses capitais serão incluídos 
na declaração de rendimentos (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 10, 
§ 3.°, e Lei n.o 154, arts. 1.0 e 13). 

Art. 37. Aquêles que declararem rendimentos de bens em 
condomínio deverão indicar essa circunstância (Decreto-Lei 
n.o 5.844, art. 66). 

Parágrafo único. Os rendimentos dos fundos em condomí
nio de que trata o § 2.0 do art. 15, serão indicados pelos condô
minos, segundo a sua natureza e na proporção das respectivas 
cotas, de acôrdo com o disposto na letra d do art. 35 (Lei 
n.O 3.470, art. 82, parágrafo único). 

CAPÍTULO II 

DA CLASSIFICAÇAO DOS RENDIMENTOS 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 38. Para os fins de declaração, os rendimentos serão 
classificados em oito cédulas, que se coordenam e denominam 
pelas primeiras letras do alfabeto (Lei n.O 154, art. 1.0). 

Art. 39. Serão classificados como aluguéis ou royalties, nas 
cédulas onde couberem, tôdas as espécies de rendimentos per
cebidos pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens e 
direitos referidos nos arts. 50 * e 56, tais como (Lei n.o 4.506, 
art. 23): 

• v. Advertência, pág. XI. 
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a) as importâncias recebidas periodicamente oU nâo, fixAS 
ou variáveis, e as percentagens, participações ou interêsses; 

b) os pagamentos de juros, comissões, corretagens, impos
tos, taxas e remuneração do trabalho assalariado, autônomo ou 
profissional, feitos a terceiros por conta do locador do bem ou 
do cedente dos direitos; 

c) as luvas, prêmios, gratificações ou quaisquer outras im
portâncias pagas ao locador, ou cedente do direito, pelo con
trato celebrado; 

d) as benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados 
no bem locado e as despesas para preservação dos direitos ce
didos, se de acôrdo com o contrato fizerem parte da compensa
ção pelo uso do bem ou direito; 

e) a indenização pela rescisão ou término antecipado do 
contrato. 

§ 1.0 O preço de compra de móveis ou benfeitorias, ou de 
qualquer outro bem do locador ou cedente, integrará o aluguel 
ou royalty, quando constituir compensação pela anuência do 
locador ou cedente à celebração do contrato (Lei n.o 4.506, 
art. 23, § 1.0). 

§ 2.° Não constitui royalty o pagamento do custo da má
quina, equipamento ou instrumento patenteado (Lei n.O 4.506, 
art. 23, § 2.°). 

§ 3.° Salvo na hipótese da letra d, as benfeitorias ou me
lhorias feitas pelo locatário não constituem aluguel para o lo
cador, e para o locatário constituirão aplicação de capital que 
poderá ser depreciado no prazo de vida útil do bem, ou amor
tizado no prazo do contrato, se êste fôr inferior ao da vida útil 
do bem (Lei n.o 4.506, art. 23, § 3.°). 

§ 4.° Se o contrato de locação assegurar opção de compra 
ao locatário e prever a compensação de aluguéis com o preço 
de aquisição do bem, não serão classificados como aluguéis os 
pagamentos, ou a parte dêles, que constituem prestação do preço 
de aquisição (Lei n.O 4.506, art. 23, § 4.0). 

SEÇÃO II 

DOS RENDIMENTOS DA CÉDULA A 

Art. 40. Na cédula A serão classificados os juros fixos ou 
variáveis, anuidades e quaisquer bonificações de apólices, títulos 
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ou obrigações nominativas, nominativas endossáveis ou ao por· 
tador, quando êste se identificar, emitidas por pessoas jurídicas 
brasileiras de direito público (Lei n.o 4.506, art. 20, I, e Lei 
n.O 4.862, art. 25, § 1.0). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos 
juros, prêmios, bonificações ou anuidades de títulos da dívida 
pública federal, estadual ou municipal que gozarem de isenção 
do impôsto de renda, expressamente assegurada ou concedida 
por lei federal (Lei n.o 4.506, art. 20, § 1.0). 

SEÇÃO IH 

DOS RENDIMENTOS DA CÉDULA B 

Art. 41. Na cédula B serão classificados como juros, pelo 
uso ou detenção de capital alheio, os seguintes rendimentos 
(Lei n.O 4.506, art. 20): 

a) juros fixos ou variáveis, anuidades e quaisquer boni
ficações de debêntures nominativas endossáveis ou outras obri
gações nominativas ou nominativas endossáveis emitidas por 
pessoas jurídicas de direito privado, nacionais ou estrangeiras, 
ou por pessoas jurídicas estrangeiras de direito público (Lei 
n.o 4.506, art. 20, lI, e Lei n.O 4.728, art. 26); 

b) juros fixos ou variáveis, anuidades e quaisquer boni
ficações de debêntures ou outras obrigações ao portador, quan
do êste se identificar, emitidas por pessoas jurídicas de direito 
privado, nacionais ou estrangeiras, ou por pessoas jurídicas es
trangeiras de direito público (Lei n.o 4.506, art. 20, lI, e Lei 
n.O 4.728, arts. 26 e 54); 

c) juros de depósitos em dinheiro, a prazo ou a vista para 
qualquer fim, seja qual fôr o depositário; 

d) juros fixos ou variáveis, de empréstimos civis ou co· 
merciais, garantidos ou não, seja qual fôr a natureza do bem 
emprestado e a forma do contrato ou título; 

e) juros de cauções, fianças ou depósitos em garantia de 
contratos, obrigações ou exercício de profissões, cargos, funções 
ou empregos públicos ou privados; 

f) saldo do balanço de juros em contas correntes mantidas 
com o mesmo devedor ou depositário; 

g) juros resultantes da alienação de bens e direitos, quan
do o adquirente ficar a dever parte ou a totalidade do preço; 
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h) juros compensatórios ou moratórios de qualquer na
tureza, inclusive os que resultarem de sentença, salvo os que 
tratam o § 2.° do art. 47 e o parágrafo único do art. 56; 

i) lucros nas operações de report e swap; 

j) importâncias pagas ao credor nos contratos de financia
mento ou abertura de crédito, a título de reserva dos fundos 
mutuados, enquanto não são sacados, ou a título de comissão 
ou juros mínimos em contas-correntes; 

k) importâncias pagas pelo devedor ao credor como in
denização ou compensação pela liquidação antecipada do em
préstimo; 

1) juros fixos até 12% (doze por cento) ao ano atribuídos 
aos titulares do capital social das cooperativas. 

Art. 42. Serão também classificados na cédula B: 

a) as dotações, bonificações, anuidades e quaisquer outros 
lucros que ultrapassem a importância da apólice de seguro 
(Decreto-Lei n.o 5.844, art. 4.°, § 5.°, a) ; 

b) a diferença a maior entre os valôres de emissão ou 
aquisição e os de reembôlso ou resgate das ações (Decreto-Lei 
n.o 5.844, art. 4.°, § 5.°, b); 

c) os lucros nas operações de desconto (Decreto-Lei 
n.o 5.844, art. 4.°, § 5.°, c); 

d) as quantias correspondentes à letra d do art. 93, se o 
contribuinte tiver alienado os títulos ali especificados antes de 
decorridos 2 (dois) anos contados da data da respectiva aqui
sição (Lei n.o 4.862, art. 28, § 3.°); 

e) a partir do exercício financeiro de 1968 inclusive, o 
deságio concedido na venda, revenda ou colocação no mercado 
por pessoa jurídica a pessoa física de debêntures, letras de câm
bio ou outras quaisquer obrigações ou títulos de crédito, quer 
sejam ao portador, nominativos ou nominativos endossáveis, 
observado o disposto no § 1.0 do art. 305 (Lei n.O 4.728, art. 53, 
§§ 4.° e 8.°). 

§ 1.0 Será incluído também na cédula B, nos exercícios 
financeiros de 1966 e 1967, o primeiro deságio obtido, a partir 
de 106 de julho de 1965, na 'venda ou colocação, no mercado, de 
debêntures, letras de câmbio ou outras quaisquer obrigações 
ou títulos de crédito, cujo prazo entre a aquisição e o venci
mento seja superior a 12 (doze) meses, se a pessoa física bene
ficiária optar pela sua identificação, a fim de gozar do favor 
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da dedução da correção monetária, nos têrmos do art. 63, letra 
b (Lei n.o 4.728, art. 53, §§ 5.° e 8.°). 

§ 2.° No caso do primeiro deságio de título em que o 
prazo entre a aquisição e o vencimento exceda de 12 (doze) 
meses, considera-se percebido o rendimento no ano da liqui
dação do título (Lei n.o 4.728, art. 53, §§ 5.0 e 7.0 }. 

§ 3.° As quantias a que se refere a letra d dêste artigo 
serão consideradas rendimento do ano da alienação dos títulos 
(Lei n,o 4.862, art. 28, § 3.0). 

Art. 43. Não será equiparado a juros, para efeito de tri
butação nos exercícios de 1965, 1966 e 1967, o deságio concedido 
por pessoa jurídica, na venda ou colocação no mercado, de de
bêntures, letras de câmbio ou outros títulos de crédito, o qual 
fica sujeito, tão-sàmente, ao impôsto descontado na fonte, ressal
vado o disposto nos §§ 1.0 e 2.° do artigo anterior (Lei n.O 4.506, 
art. 20, § 2.°, e Lei n.O 4.728, art. 53, § 8.°). 

Art. 44. Durante os exercícios financeiros de 1966 e 1967, 
não serão incluídos na cédula B os rendimentos, inclusive de
ságios, das letras imobiliárias a que se refere o art. 44 da Lei 
n.O 4.380, de 21 de agôsto de 1964, quando adquiridas voluntà
riamente, dispensada, nesse período, a obrigatoriedade da iden
tificação do beneficiário (Lei n.o 4.862, art. 28). 

Art. 45. Os juros, quando dissimulados no contrato, serão 
fixados pela autoridade lançadora, observadas a taxa usual e 
a natureza do título ou contrato (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 4.°, § 1.°). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo. será aplicado 
sempre que, intimado a informar os juros de dívidas ou emprés
timos, o credor deixar de fazê-lo ou declarar juros menores do 
que os percebidos (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 4.°, § 2.°). 

Art. 46. Os rendimentos dos títulos adquiridos entre duas 
épocas de vencimentos de juros, com a condição de o comprador 
pagar ao vendedor os juros respectivos até a data da venda, 
serão computados proporcionalmente no rendimento bruto de 
ambos (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 4.°, § 6.°). 

SEÇÃO IV 

DOS RENDIMENTOS DA CÉDULA C 

Art. 47. Serão classificados na cédula C, como rendimento 
de trabalho assalariado, tôdas as espécies de remuneração por 
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trabalhos ou serviços prestados no exercício de empregos, cargos 
e funções, e, também, quaisquer proventos ou vantagens pagos 
sob qualquer título e forma contratual, pelos cofres públicos 
federais, estaduais ou municipais, pelas entidades autárquicas, 
paraestatais e de economia mista, pelas firmas e sociedades ou 
por particulares, tais como (Lei n.O 2.354, art. 10, e Lei n.o 4.506, 
art. 16): 

a) salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, van
tagens, subsídios, honorários, diárias de comparecimento; 

b) adicionais, extraordinários, suplementações, abonos, bo
nificações, gorjetas; 

c) gratificações, inclusive 13.° salário, participações, in
terêsses, percentagens, prêmios e cotas-partes em multas ou 
receitas; 

d) comissões e corretagens; 

e) ajudas de custo, diárias e outras vantagens por viagens 
ou transferências de local de trabalho; 

f) pagamento de despesas pessoais do assalariado, assim 
entendidas aquelas cuja dedução ou abatimento a lei não auto
riza na determinação da renda líquida; 

g) aluguel do imóvel ocupado pelo empregado e pago 
pelo empregador a terceiros, ou a diferença entre o aluguel que 
o empregador paga pela locação do prédio e o que cobra menos 
do empregado pela respectiva sublocação; 

h) pagamento ou reembôlso do impôsto ou contribuições 
que a lei prevê como encargo do assalariado; 

i) prêmio de seguro individual de vida do empregado pago 
pelo empregador, quando o empregado é o beneficiário do se
guro, ou indica o beneficiário dêste; 

j) verbas, dotações ou auxílios, para representações ou 
custeio de despesas necessárias para o exercício de cargo, fun
ção ou emprêgo; 

k) pensões, civis ou militares, de qualquer natureza, meios
soldos, e quaisquer outros proventos recebidos do antigo empre
gador, de institutos, caixas de aposentadoria ou de entidades 
governamentais, em virtude de empregos, cargos, ou funções , 
exercidos no passado, excluídas as correspondentes aos muti
lados de guerra ex-integrantes da Fôrça Expedicionária Bra
sileir~. 
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§ 1.0 Serão também classificadas na cédula C as remune
rações relativas à prestação de serviços pelos (Decreto-Lei 
n.O 5.844, art. 5.°, § 1.°, I): 

a) caixeiros-viajantes; 

b) conselheiros fiscais e de administração; 

c) diretores de sociedades anônimas, civis, ou de qualquer 
espécie; 

d) negociantes em firma individual ou sócios de socieda
des comerciais e industriais, quando tais remunerações forem 
representadas por importância mensal fixa e levadas a despesas 
gerais ou contas subsidiárias, na contabilidade da firma ou 
sociedade; 

e) trabalhadores avulsos que prestem serviços a diversas 
emprêsas agrupados ou não em sindicato, inclusive estivadores, 
conferentes e assemelhados, e outros que a lei venha assim a 
considerar (Lei n.o 3.807, art. 4.°, c, e Lei n.O 4.357, art. 16). 

§ 2.° Serão também classificados como rendimentos de 
trabalho assalariado os juros de mora e quaisquer outras inde
nizações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas 
neste artigo (Lei n.o 4.506, art. 16, parágrafo único). 

§ 3.° Para os efeitos do disposto nos 'parágrafos anteriores, 
equipara-se a diretor de sociedade anônima o representante no 
Brasil de firmas ou sociedades estrangeiras autorizadas a fun
cionar no território nacional (Lei n.o 3.470, art. 45). 

§ 4.° As quantias excedentes aos limites fixados no art. 177 
e §§ 1.0 e 2.° e no art. 180, serão classificadas na cédula F. 

Art. 48. No exercício financeiro de 1966 não serão in
cluídas na cédula C as importâncias correspondentes à redução 
efetuada na remuneração dos assalariados, nos têrmos do art. 5.° 
da Lei n.O 4.621, de 30 de abril de 1965, pela não subscrição de 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. 

SEÇÃO V 

DOS RENDIMENTOS DA CÉDULA D 

Art. 49. Na cédula D serão classificados os rendimentos do 
trabalho não compreendidos na cédula anterior, tais como: 
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a) honorários de livre exercício das profissões de médico, 
engenheiro, advogado, dentista, veterinário, professor, econo
mista, contador, jornalista, pintor, escritor, escultor e de outras 
que lhes possam ser assemelhadas (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 6.°, 
e Lei n.o 4.480, art. 3.°); 

b) proventos de profissões, ocupações e prestação de ser
viços não comerciais (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 6.°, b); 

c) remuneração dos agentes, representantes e outras pes
soas que, tomando parte em atos de comércio, não os pratiquem, 
todavia, por conta própria (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 6.°, c); 

d) emolumentos e custas dos serventuários da justiça, 
como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não 
forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos (De
creto-Lei n.o 5.844, art. 6.°, d); 

e) corretagens e comissões dos corretores, leiloeiros e des
pachantes, seus prepostos e adjuntos (Decreto-Lei n.O 5.844, 
art. 6.°, e); 

f) lucros da exploração individual de contratos de em· 
preitada unicamente de lavor, qualquer que seja a natureza, 
quer se trate de trabalhos arquitetônicos, topográficos, terraple
nagem, construções de alvenaria e outras congêneres, quer de 
serviços de utilidade pública, tanto de estudos como de constru
ções (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 6.°, f); 

g) direitos autorais de obras artísticas, didáticas, cientí
ficas, urbanísticas, projetos técnicos de construção, instalações 
ou equipamentos (Lei n.o 4.480, art. 3.°). 

SEÇÃO VI 

.. DOS RENDIMENTOS DA CÉDULA E 

Art. 50. Na cédula E serão classificados, como aluguéis, 
os rendimentos de qualquer espécie oriundos da ocupação, uso 
ou exploração de bens corpóreos, tais como (Lei n.o 4.506, 
art. 21): 

a) . aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou 
subarrendamento, direito de uso ou passagem de terrenos, seus 
acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de qualquer 
natureza; . 

b) locação ou sublocação, arrendamento ou subarrenda
mento de pastos naturais ou artificiais, ou campos de invernada; 



c) direito de uso ou aproveitamento de águas privadas, ou 
da fôrça hidráulica; 

d) direito de uso ou exploração de películas cinemato
gráficas; 

e) direito de uso ou exploração de outros bens móveis, de 
qualquer natureza; 

f) direito de exploração de conjuntos industriais. 

Parágrafo único. Será também classificado na cédula E 
o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido 
seu uso gratuitamente (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 7.°, parágrafo 
único) . 

SEÇÃO VII 

DOS RENDIMENTOS DA CÉDULA F 

Art. 51. Na céqula F serão classificados os seguintes ren
dimentos distribuídos pelas pessoas jurídicas ou pelas emprêsas 
individuais: 

a) os lucros, computando-se o lucro presumido ou arbi
trado, quando não fôr apurado o real (Lei n.o 154, art. 1.°); 

b) as retiradas não escrituradas em despesas gerais ou 
contas subsidiárias e as que, mesmo escrituradas nessas contas, 
não corresponderem a remuneração de serviços prestados às 
firmas ou sociedades e, ainda, as quantias excedentes aos limites 
fixados no art. 177 e §§ 1.0 e 2.° e no art. 180 (Decreto-Lei 
nY 5.844, art. 8.°, b; Lei n.O 154, art. 1.0; e Lei n.o 3.470, 
arts. 42 e 43); 

c) os dividendos e quaisquer bonificações atribuídas a 
ações nominativas, nominativas endossáveis e ao portador (De
creto-Lei n.O 5.844, art. 8.°, c; Lei n.o 4.154, art. 3.°, § 4.°; e Lei 
n.o 4.728, art. 32); 

d) o valor das ações novas distribuídas a proprietários de 
ações ao portador, nominativas e nominativas endossáveis e os 
interêsses superiores aos lucros e dividendos, nos casos (De
creto-Lei n.O 5.844, art. 8.°, d; Lei n.o 154, art. 1.0; Lei n.o 4.154, 
art. 3.°, § 4.°; e Lei n.o 4.728, art. 32): 
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II - de aumento de capital, com recursos tirados de quais
quer fundos; 

IH - de valorização do ativo; 

e) o valor do resgate de partes beneficiárias ou de fun-
dador e de outros títulos semelhantes, bem como os interêsses 
e quaisquer outros rendimentos dêsses títulos, quer sejam no
minativos, nominativos endossáveis ou ao portador (Decreto
Lei n.o 5.844, art. 8.°, c; Lei n.o 4.154, art. 3.°, § 4.°; e Lei n.o 
4.728; art. 32); 

f) as vantagens auferidas pelos titulares e sócios de firmas 
ou sociedades, com a valorização do ativo destas, no caso de 
incorporação ou organização de nova sociedade; 

g) as gratificações ou participações no resultado, atribuídas 
aos dirigentes ou administradores de pessoa jurídica (Lei 
n.o 4.506, art. 45, § 3.°); 

h) os lucros ou dividendos distribuídos disfarçadamente, 
nos têrmos do disposto nos arts. 251 e 252. 

§ 1.0 Considera-se distribuição de rendimentos tributáveis, 
para os efeitos do disposto no item I da letra d dêste artigo, a 
utilização de fundos ou lucros, sem redução do capital, na amor
tização de ações nominativas, nominativas endossáveis ou ao 
portador (Lei n.o 2.862, art. 26; Lei n.o 4.154, art. 3.°, § 4.°; e Lei 
n.o 4.728, art. 32). 

§ 2.° Consideram-se como lucros pagos ou creditados aos 
titulares ou sócios de firmas e sociedades, para os efeitos do 
disposto neste artigo, as importâncias declaradas como pagas 
ou creditadas nas condições previstas no art. 181 (Lei n.O 3.470, 
art. 2.°, § 2.°). 

§ 3.° O disposto nos itens H e IH da letra d dêste artigo 
não terá aplicação nos casos previstos nos arts. 268 e 286 (Lei 
n.O 3.470, arts. 57 e 83). -

§ 4.° A inclusão na cédula F dos rendimentos de títulos 
ao port~dor a que se referem as letras c, d, e e o § 1.0 dêste 
artigo, somente ocorrerá quando houver identificação do bene
ficiado na forma do disposto no art. 302 (Lei n.o 4.154, 
art. 3.°, § 4.°). 

§ 5.° Somente serão computados na cédula F da declara
ção do titular de emprêsa individual, equiparada a pessoa ju
rídica, os lucros que lhe tenham sido creditados ou pagos (Lei 
n.o 4.506, art. 29. § 2.°). 



Art. 52. Serão também classificados na cédula F, como lu
cros distribuídos, as importâncias que forem retiradas pelos 
sócios, acionistas, seus cônjuges e dependentes, a partir de 30 
de novembro de 1962, a título de empréstimo, desde que a pessoa 
jurídica tenha fundos de reserva, quaisquer que sejam as de
signações que tiverem, inclusive lucros suspensos, e desde que 
o empréstimo não tenha sido formalmente contratado, com juros 
de 12% (doze por cento) ao ano, não dedutíveis da renda bruta 
declarada pelo mutuário (Lei n.O 4.154, art. 9.°). 

§ 1.0 Quando não houver reservas e forem feitas retiradas, 
nos têrmos dêste artigo, os lucros posteriormente apurados e 
levados a contas de reservas serão considerados distribuídos aos 
devedores, até o limite dos respectivos empréstimos (Lei 
n.O 4.154, art. 9.°, § 1.0). 

§ 2.° As disposições dêste artigo não se aplicam aos em
préstimos feitos a seus acionistas por bancos, emprêsas de se
guro e de capitalização e, ainda, pelas sociedades de investi
mento e de crédito e financiamento (Lei n.O 4.154, art. 9.°, § 2.°). 

§ 3.° A importância dos empréstimos formalmente con
tratados, com juros de 12% (doze por cento) ao ano, a que se 
refere êste artigo, desde que não resgatada efetivamente no 
prazo máximo de 3 (três) anos, será tributada como lucro dis
tribuído ao beneficiado, que poderá optar pela extinção da 
dívida mediante o reembôlso do seu capital na sociedade (Lei 
n.o 4.154, art. 9.°, § 3.°). 

Art. 53. Serão também classificados na cédula F os rendi
mentos produzidos no estrangeiro, qualquer que seja a sua na
tureza, excetuados os de que tratam as letras a e b do art. 41 
(Decreto-Lei n.o 5.844, art. 7.°, parágrafo único, e Lei n.O 154, 
art. 1.°). 

SEÇÃO VIII 

DOS RENDIMENTOS DA CÉDULA G 

Art. 54. Na cédula G serão classificados os seguintes ren
ciimentos: 

a) da exploração das indústrias extrativas vegetal e ani
mal (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 9.°, a); 

. b) da cultura do solo, seja qual fôr a natureza do pro
duto (Decreto-Lei n.o õ.844, art. 9.°, b) i 



c) da criação, recriação e engorda de animais de qual
quer espécie (Lei n.O 154, art. 1.0); 

d) da transformação dos produtos agrícolas e pecuários, 
quando feita pelo próprio agricultor ou criador, com matéria
prima da propriedade agrícola ou pastoril explorada (Decreto
Lei n.o 5.844, art. 9.°, d); 

e) da exploração da apicultura, sericicultura e piscicultura 
(Decreto-Lei n.O 5.844, art. 9.°, e). 

§ 1.0 O rendimento líquido desta cédula será determinado 
de conformidade com o disposto nos arts. 71 a 78. 

§ 2.° Os parceiros na exploração agrícola ou pastoril e na 
das indústrias extrativas vegetal e animal serão tributados se
paradamente, na proporção do que a cada um couber dos ren
dimentos (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 59). 

SEÇÃO IX 

DOS RENDIMENTOS DA CÉDULA H 

Art. 55. Na cédula H serão classificados os rendimentos de 
capital ou do trabalho não compreendidos nas cédulas anterio
res, inclusive (Lei n.O 4.069, art. 52): 

a) os percebidos de sociedades em conta de participação 
(Lei n.o 154, art. 12); 

b) os lucros do comércio e da indústria, auferidos por 
todo nquêle que não exercer, habitualmente, a profissão de 
comerciante ou industrial (Lei n.o 154, art. 12, § 2.°); 

c) as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimô
nio da pessoa física, quando a repartição lançadora comprovar 
não corresponder êsse aumento aos rendimentos declarados, res~ 
salvado o disposto no art. 106 (Lei n.O 4.069, art. 52); 

d) as quantias correspondentes aos lucros líquidos que 
decorrerem da cessão de direitos quaisquer, excetuados os lu
cros sujeitos ao impôsto previsto no artigo 129 (Lei n.o 154, 
art. 12, § 2.°; Lei n.O 3.470, art. 4.°, § 3.°); 

e) os rendimentos arbitrados com base na renda presu
mida, através da utilização dos sinais exteriores de riqueza que 
evidenciem a renda auferida ou consumida pelo contribuinte 
(Lei n.o 4.729, art. 9.°); 
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f) os lucros líquidos apurados, de acôrdo com o art. 133, 
na venda, em cada ano, até o máximo de 3 (três) propriedades 
imobiliárias destinadas a fins residenciais, quando o con
tribuinte tiver optado pela sua inclusão na declaração de ren
dimentos, desde que no respectivo instrumento de alienação 
conste expressamente a opção (Lei n.D 4.862, art. 9.°); 

g) as quantias correspondentes aos abatimentos de que 
tratam as letras e, f e g, do art. 92, se o contribuinte tiver 
alienado os títulos alí especificados antes de decorridos 2 (dois) 
anos contados da data da sua aquisição (Lei n.O 4.728, art. 56, 
§ 1.0, e Lei n.o 4.862, art. 28, §§ 1.° e 3.°). 

Parágrafo único. As quantias a que se refere a letra 9 
dêste artigo serão consideradas rendimento do ano da alienação 
dos títulos (Lei n.O 4.862, art. 28, § 3.°). 

Art. 56. Serão também classificados na cédula H, como 
royalties, os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do 
uso, fruição, exploração de direitos, tais como (Lei n.o 4.506, 
art. 22): 

a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive 
florestais; 

b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais; 

c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas 
de fabricação e de marcas de indústria e comércio; 

d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos 
pelo autor ou criador do bem ou obra, cabendo, neste último 
caso, a inclusão dos aludidos rendimentos na cédula D. 

Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras 
compensações pelo atraso no pagamento dos royalties acompa
nharão a classificação dêstes (Lei n.O 4.506, art. 22, parágrafo 
único). 

Art. 57. Será também incluído na cédula H o produto da 
alienação, a qualquer título, de marcas de indústria e de co
mércio, e de patentes de invenção, processos ou fórmulas de 
fabricação (Lei n.o 3.470, art. 75, e Lei n.o 4.506, art. 22). 

Art. 58. Não será classificado como rendimento da cédula 
H o acréscimo do patrimônio da pessoa física, quando o contri
buinte provar que êsse acréscimo teve origem em valôres não 
tributáveis. 
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CAPÍTULO IH 

DAS DEDUÇÕES CEDULARES 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 59. Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despe
sas referidas neste capítulo, necessárias à percepção dos rendi
mentos, inclusive os impostos específicos relativos ao exercício 
da profissão (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 11, e Lei n.O 154, art. 22). 

§ 1.0 As deduções permitidas serão as que corresponderem 
a despesas efetivamente pagas (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 11, § 1.°). 

§ 2.° As despesas deduzidas numa cédula não o serão nou
tras (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 11, § 2.°). 

Art. 60. Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação 
ou justificação a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei 
n.O 5.844, art. 11, § 3.°). 

§ 1.0 Se forem pedidas deduções exageradas em relação 
ao rendimento bruto declarado, ou se tais deduções não forem 
cabíveis, de acôrdo com o disposto neste capítulo, poderão ser 
glosadas sem audiência do contribuinte (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 11, § 4.°). 

§ 2.° As deduções glosadas por falta de comprovação ou 
justificação, exigidas na forma dêste Regulamento, não poderão 
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na 
órbita administrativa (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 11, § 5.°). 

Art. 61. As deduções de aluguel, comissões, corretagens, 
salários, ordenados e gratificações, referidas neste capítulo, só 
serão admitidas quando forem indicados os nomes e residências 
das pessoas que os receberem, bem como as importâncias pagas 
(Decreto-Lei n.O 5.844, art 17). 

§ 1.° A dedução de aluguéis ou royalties subordina-se, 
também, no que couber, às condições estabelecidas no art. 174, 
(Lei n. ° 4.506, art. 71). 

§ 2.° Não são dedutíveis os aluguéis pagos pelas pessoas 
físicas, pelo uso de bens que não produzam rendimentos, como 
o prédio de residência (Lei n.o 4.506, art. 71, parágrafo único, 
alínea a). 
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SEÇÃO U 

DAS DEDUÇõES DA CÉDULA A 

Art. 62. Na cédula A será permitida a dedução de comis
sões e corretagens (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 12). 

SEÇÃO lU 

DAS DEDUÇõES DA CÉDULA B 

Art. 63. Na cédula B serão permitidas as seguintes de
duções: 

a) comissões e corretagens (Lei n.o 5.844, art. 13); 

b) a importância correspondente à correção monetária do 
capital aplicado em debêntures ou obrigações ao portador e 
letras de câmbio, quando o prazo entre a aquisição e o venci
mento do título tiver sido superior a 12 (doze) meses, correção 
essa referente ao período entre a data da aquisição e liquidação 
do título, segundo os coeficientes fixados pelo Conselho Na
cional de Economia para o reajustamento do valor das Obriga
ções do Tesouro Nacional (Lei n.o 4.728, art. 53, § 5.°). 

Parágrafo único. A data e o valor de aquisição do título 
a que se refere a letra b dêste artigo serão comprovados através 
do documento de que trata o inciso IV, alínea a do § 1.0 do 
art. 306 (Lei n.o 4.728, art. 53, § 5.°). 

SEÇÃO IV 

DAS DEDUÇõES DA CÉDULA C 

Art. 64. Na cédula C só serão permitidas as seguintes de
duções (Lei n.O 4.506, art. 18): 

a) as contribuições para institutos e caixas de aposenta
dorias e pensões, ou para outros fundos de beneficência; 

b) o impôsto sindical e outras contribuições para o sin
dicato de representação da respectiva classe; 

c) as contribuições para associações científicas e as des
pesas com aquisição ou assinatura de livros, revistas e jornais 
técnicOSj 
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d) as despesas com aqmslçao de instrumentos, utensílios 
e materiais necessários ao desempenho de seus cargos, funções, 
trabalho ou serviços, quando por conta do empregado; 

e) os gastos pessoais de passagens, alimentação e aloja
mento, bem como os de transporte de volumes e aluguel de 
locais destinados a mostruários, nos casos de viagens e estada 
fora do local de residência: 

I - até o limite das importâncias recebidas para o custeio 
dêsses gastos, quando pagos pelo empregador, desde que sufi
cientemente comprovados ou justificados; 

n - efetivamente comprovados, quando correrem por 
conta do empregado, ressalvado o disposto no item IH; 

In - independentemente de comprovação, até 30% (trin
ta por cento) do rendimento bruto, no caso de caixeiro-viajante, 
quando correrem por conta dêste; 

f) as despesas pessoais de locomoção de servidores ou 
empregados que exerçam permanentemente as funções externas 
de vendedor, propagandista, cobrador, fiscal, inspetor e seme
lhantes, que exijam constante locomoção, até 5% (cinco por 
cento) do rendimento bruto, independentemente de comprova
ção, quando correrem por conta do empregado; 

g) as diárias e -ajudas de custo pagas pelo cofres públicos 
e as que forem pagas por entidades privadas, quando destina
das à indenização de gastos de viagem e de instalação do con
tribuinte e da sua família em localidade diferente daquela em 
que residia; 

h) às despesas de representações pagas pelos cofres 
públicos: 

I - para o exercício de funções transitórias no exterior, 
de duração até seis meses consecutivos; 

n - até o limite estabelecido para cada caso, quando se 
tratar de exercício de funções no exterior por prazo superior 
a seis meses consecutivos; 

i) as despesas de representação pagas por entidades pri
vadas aos seus dirigentes ou administradores ou a empregados, 
cujas atribuições imponham gastos desta natureza, desde que 
compreendidas no limite de 15% (quinze por cento) da remu
neração mensal fixa a êles devida; 

j) as despesas efetivamente realizadas pelo contribuinte 
para aquisição de uniformes ou roupas especiais exigidas pelo 
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trabalho ou serviço, quando não sejam fornecidas pelo empre
gador, e desde que não ultrapassem: 

I - de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos, nos 
casos de cantores e artistas que representem em espetáculos 
públicos; ou 

II - de 5% (cinco por cento) dos rendimentos brutos nos 
demais casos; 

k) as diferenças de caixa e as perdas efetivamente pagas 
por tesoureiros ou por empregados que manipulem valôres, 
desde que não cobertas por seguro ou por gratificação de quebra 
de caixa, excluídas as resultantes de ação dolosa do empregado; 

l) os encargos de juros e amortização dos empréstimos 
contraídos pelo assalariado para pagar a sua educação, treina
mento ou aperfeiçoamento, desde que os comprovantes do efe-' 
tivo pagamento sejam apensados à declaração de rendimentos; 

m) as despesas com ação judicial necessária ao recebi
mento dos rendimentos, inclusive de advogados, se tiverem sido 
pagas pelo contribuinte, sem indenização; 

n) a parte variável dos subsídios, as ajudas de custo e a 
representação, percebidas em decorrência do exercício de man
dato de representação popular federal ou estadual (Lei n.o 4.621, 
art. 10, parágrafo único). 

Parágrafo único. Em relação às pensões civis ou militares. 
meios-soldos e quaisquer outros proventos recebidos do antigo 
empregador, ou de institutos de aposentadoria ou pensões, em 
virtude de empregos, cargos ou funções exercidas no passado, 
somente serão admitidas as deduções previstas nas letras a e m 
(Lei n.o 4.506, art. 18). 

SEÇÃO V 

DAS DEDUÇõES DA CÉDULA D 

Art. 65. Na cédula D será permitida a dedução das des
pesas relacionadas com a atividade profissional, realizadas no 
decurso do ano de base e necessárias à percepção do rendi
mento e à manutenção da fonte produtora (Lei n.O 3.470, 
art. 12). 

§ 1.0 As deduções de que trata êste artigo não poderão 
exceder, no conjunto, a 40% (quarenta por cento) do rendi-
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mento bruto declarado na cédula, salvo se o contribuinte de
monstrar, de acôrdo com as disposições dos §§ 2.° e 3.° do art. 95, 
a exatidão dos rendimentos e das despesas (Lei n.O 3.470, 
art. 12, § 1.°). 

§ 2.° A dedução de cotas-partes de lucros, assim como de 
comissões, corretagens e honorários ou semelhantes, declarados 
como pagos a terceiros a título de participação, será permitida 
somente quando indicada a operação que deu origem ao paga
mento e individualizado o beneficiário da distribuição (Lei 
n.O 3.470, art. 12, § 2.°). 

§ 3.0 Poderão ser também deduzidas, de acôrdo com o dis
posto neste artigo, as cotas razoáveis de depreciação de capital 
do primeiro estabelecimento, fixadas em relação ao valor de 
aquisição das instalações e à sua duração (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 15, § 1.0, a). 

§ 4.° Quando fôr utilizada, para o exercício da atividade, 
a casa alugada de moradia particular, será permitido deduzir 
a quinta parte do aluguel, desde que não tenha sido concedida 
a dedução de aluguel de imóvel pelo exercício da profissão em 
outro local (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 15, § 2.°). 

Art. 66. Quando o contribuinte auferir rendimento da 
prestação de serviços de transporte de carga ou de passageiros, 
em veículo de sua propriedade, será permitido deduzir, inde
pendentemente de comprovação, como despesas necessárias ao 
exercício da atividade profissional, 60% (sessenta por cento) oU: 
40% (quarenta por cento), respectivamente, sôbre os rendimen
tos brutos declarados (Lei n.O 3.470, art. 13). 

SEÇÃO VI 

DAS DEDUÇÕES DAS CÉDULAS E e H 

Art. 67. Nas cédulas E e H, respectivamente, o beneficiá
rio dos aluguéis ou royalties poderá deduzir (Lei n.o 4.506, 
art. 24): 

a) os impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e 
municipais que incidam sôbre o bem ou direito que produzir o 
rendimento; 

b) os foros e taxas de ocupação, nos casos de enfiteuse; 

c) os juros sôbre o saldo devedor do preço pago pela 
aquisição dos bens ou direitos que produzam os rendimentos; 
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d) os prêmios de seguros dos bens que produzam os ren
dimentos; 

e) as despesas de conservação do bem corpóreo; 

f) as despesas pagas para a cobrança ou recebimento do 
rendimento; 

g) as despesas de consumo de luz e fôrça, ar condicionado, 
aquecimento e refrigeração g.e água, ordenados de zelador e 
ascensoristas, despesas com a manutenção de elevadores e ma
teriais de limpeza e conservação, nos casos de prédios de apar
tamentos, condomínio, vilas ou prédios em ruas particulares, 
ou as cotas-partes nestas despesas, quando fôr o caso. 

Parágrafo único. Em se tratando de aluguéis, as deduções 
constantes das letras e e f não poderão exceder, respectivamen
te, de 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento) do rendi
mento bruto declarado (Lei n.O 4.506, art. 24, § 2.°). 

Art. 68. Na cédula H, além das deduções previstas no art. 
67, será permitida a dedução de despesas relacionadas com a 
atividade profissional, realizadas no decurso do ano de base e 
necessárias à percepção do rendimento e à manutenção da fon
te produtora (Lei n.o 3.470, art. 14). 

Art. 69. As despesas a que se refere o artigo anterior só 
serão admitidas mediante comprovação, observado, ainda, o 
disposto no § 2.° do art. 65 (Lei n.o 3.470, art. 14, parágrafo 
único). 

CAPÍTULO IV 

DO RENDIMENTO LíQUIDO 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 70. Constitui rendimento líquido, em cada cédula, a 
diferença entre o rendimento bruto e as deduções cedulares 
(Decreto-Lei n.o 5.844, art. 18). 

Parágrafo único. Quando não fôr solicitada dedução ou 
quando esta não tiver cabimento, tomar-se-á como líquido o 
rendimento bruto declarado (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 18, pa
rágrafo único). 
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SEÇÃO li 

DO RENDIMENTO LíQUIDO DA EXPLORAÇÃO AGRíCOLA OU 
PASTORIL E DAS INDúSTRIAS EXTRATIVAS VEGETAL 

E ANIMAL 

Art. 71. O rendimento líquido da exploração agrícola ou 
pastoril, das indústrias extrativas, vegetal e animal, e da trans
formação de produtos agrícolas e pecuários feita pelo próprio 
agricultor ou criador, com matéria-prima da propriedade explo
rada, a que se refere o parágrafo único do. art. 54, será apurado 
mediante a aplicação do coeficiente de 3% (três por cento) 
sôbre o valor de que trata o item I do art. 49 do Estatuto da 
Terra, constante da declaração de bens ou do balanço patri
monial (Lei n.o 4.504, art. 53). 

§ 1.0 Para efeito de apuração do rendimento líquido de 
que trata êste artigo, o valor das construções, benfeitorias e 
reservas florestais não exploradas será deduzido do valor do 
imóvel (Lei n.o 4.504, art. 53, § 1.0, e Lei n.O 4.862, art. 40). 

§ 2.° Serão também deduzidas do valor do imóvel as im
portâncias efetivamente aplicadas pelo contribuinte, em cada 
ano, no replantio de árvores destinadas ao corte, bem como a 
área efetivamente plantada com eucaliptos, acácias negras, 
araucárias brasilienses e outras espécies de interêsse da política 
de reflorestamento, tomando-se por base o custo de árvore 
plantada, que será fixado, em cada ano, pelo Ministério da 
Agricultura ,(Lei n.o 4.862, arts. 40 e 41). 

§ 3.° No caso de não ser possível apurar o valor exato 
das construções e benfeitorias existentes, será êle arbitrado em 
30% (trinta por cento) do valor da terra nua, conforme de
claração para efeito de pagamento do impôsto territorial (Lei 
n.O 4.504, art. 53, § 2.°). 

§ 4.° Igualmente será deduzido o valor do gado, das má
quinas agrícolas e das culturas permanentes, sôbre êle apli
cando-se o coeficiente de 1 % (um por cento) para a determi
nação da respectiva renda tributável (Lei n.o 4.504, art. 53, § 3.°). 

§ 5.° No caso de imóvel rural explorado por arrendatário, 
o valor anual do arrendamento poderá ser deduzido da impor
tância tributável calculada nos têrmos dêste artigo e dos pá
rágrafos 1.0 a 4.°. Admitir-se-á essa dedução dentro do limite 
de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo valor, desde que 
se comunique à repartição arrecadadora o nome e enderêço do 
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proprietário, e o valor do pagamento que lhe houver sido feito 
(Lei n.o 4.504, art. 53, § 4.°). 

§ 6.° Poderá também ser deduzida do valor tributável, 
referido no parágrafo anterior, a importância paga pelo contri
buinte no último exercício, a título de impôsto territorial rural 
(Lei n.o 4.504, art. 53, § 5.°). 

§ 7.0 Não serão permitidas quaisquer outras deduções do 
rendimento líquido calculado na forma dêste artigo (Lei n.o 
4.504, art. 53, e § 6.°). 

§ 8.0 Ao proprietário do imóvel rural, total ou parcial
mente arrendado, conceder-se-á o direito de excluir o valor dos 
bens arrendados, desde que declarado e comprovado o valor do 
arrendamento e identificado o arrendatário (Lei n.o 4.504, 
art. 53, § 7.°). 

Art. 72. Se a propriedade agrícola ainda não estiver ca
dastrada, nos têrmos do Estatuto da Terra, não terá aplicação 
o disposto no artigo anterior e o rendimento .líquido poderá ser 
determinado mediante a aplicação do coeficiente de 3% (três 
por cento) sôbre o valor da propriedade, atualizado monetària
mente de acôrdo com os coeficientes fixados anualmente pelo 
Conselho Nacional de Economia para correção do ativo imobi; 
lizado das emprêsas (Lei n.o 4.357, art. 3.°, e Lei n.o 4.504, 
art. 53, §§ 8.0 e 11). 

§ 1.0 Do valor da propriedade, antes de aplicado o coe
ficiente de 3.%, serão excluídos: 

a) o valor das reservas florestais, não exploradas, e a im
portância efetivamente aplicada pelo contribuinte, em cada 
ano, no replantio de árvores destinadas ao corte (Lei n.o 4.862, 
art. 40); 

b) a área efetivamente plantada com eucaliptos, acácias 
negras, araucárias brasilienses e outras espécies de interêsse da 
política de reflorestamento, tomando-se por base o custo de ár
vore plantada, que será fixado, em cada ano, pelo Ministério 
da Agricultura (Lei nY 4.862, art. 41). 

§ 2.° Do rendimento líquido, determinado na forma dêste 
artigo, não será permitida dedução de qualquer espécie. 

Art. 73. Na hipótese, ainda, de que trata o artigo anterior, 
o rendimento líquido da exploração agrícola ou pastoril e das 
indústrias extrativas vegetal e animal poderá ser apurado, tam
bém, mediante a aplicação do coeficiente de 5% (cinco por 
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cento) sôbre o valor da propriedade que não tenha sido atuali
zado monetàriamente de acôrdo com os coeficientes fixados pelo 
Conselho Nacional de Economia (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 57). 

§ 1.0 Considera-se valor da propriedade, para os efeitos 
dêste artigo, o representado pelas terras exploradas, pastagens} 
construções, benfeitorias, maquinismos, máquinas agrícolas, 
culturas permanentes, gado de trabalho e de renda, excluídos 
os valôres de que tratam as alíneas a e b do § 1.0 do art. 72 
(Decreto-Lei n.O 5.844, art. 57, § 1.0, e Lei n.o 4.862, arts. 40 e 41). 

§ 2.° Quando não fôr possível conhecer com exatidão o 
valor das construções, benfeitorias, maquinismos e máquinas 
agrícolas, êste será arbitrado em 10% (dez por cento) do valor 
venal das terras, registrado para efeito de cobrança do impôsto 
territorial (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 57, § 2.°). 

§ 3.° No caso de arrendamento, o rendimento líquido será 
apurado de acôrdo com os elementos de que dispuser a repar
tição, excluído o valor dos bens arrendados (Decreto-Lei n.o 
5.844, art. 57, § 3.°). 

§ 4.° Do rendimento líquido, determinado na forma dêste 
artigo, não será permitida dedução de qualquer espécie (De
creto-Lei n.o 5.844, art. 57, § 4.°). 

§ 5.° Nos casos de exploração de propriedade arrendada 
de terceiros, desde que feita individualmente, o rendimento 
também será calculado de acôrdo com êste artigo, quando o 
contribuinte não declarar o lucro real. 

Art. 74. É facultado ao contribuinte que perceber rendi
mentos da exploração agrícola ou pastoril e das indústrias ex
trativas vegetal e animal optar pela tributação baseada no 
resultado real, desde que o possa comprovar por meio de es
crituração feita de forma a merecer fé (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 58). 

§ 1.0 Para a apuração do resultado real de que trata êste 
artigo serão excluídas as importâncias efetivamente aplicadas, 
em cada ano, no replantio de árvores destinadas ao corte (Lei 
n.O 4.862, art. 40). 

§ 2.° Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, não são 
dedutíveis, na apuração do resultado real, as quantias aplicadas 
na aquisição de bens de qualquer natureza, nem as despesas, 
pessoais do contribuinte, salvo as de alimentação com recursos 
da propriedade agrícola (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 58, pará
grafo único). 
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Art. 75. No caso de a receita bruta declarada pelo pro
prietário, para efeito de cadastro dos imóveis rurais, ou apurada 
pela autoridade lançadora por meio de documentação hábil, ser 
de valor superior a Cr$ 226.800.000 (duzentos e vinte e seis 
milhões e oitocentos mil cruzeiros), o rendimento líquido, se 
não houver sido apurado na forma do art. 74, poderá ser arbi
trado pela autoridade lançadora, mediante aplicação do coefi
ciente de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sôbre 
aquela receita bruta, atendida a natureza da atividade explorada 
(Lei n.O 4.506, art. 27, e Decreto n.o 56.792, art. 8.°, § 2.°). 

Parágrafo único. Se a receita bruta não ultrapassar o limi
te referido neste artigo, mas fôr de valor notoriamente despro
porcional ao valor declarado da propriedade, poderá a autori
dade lançadora arbitrar o rendimento líquido mediante a apli
cação do coeficiente de 3% (três por cento) a 5% (cinco por 
cento) sôbre aquela receita, atendida a natureza da atividade 
explorada (Decreto n.o 56.792, § 3.° do art. 8.°). 

Art. 76. Não se considerará rendimento tributável o valor 
dos produtos florestais obtidos em florestas plantadas por quem 
as houver formado (Lei n.O 4.771, art. 38, § 1.°). 

Art. 77. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (lBRA) 
deverá fornecer ao proprietário ou usufrutuário da propriedade 
rural explorada, a partir do exercício financeiro de 1967, inclu
sive, documento comprobatório dos valôres tributários, calcula
dos na forma do art. 53 do Estatuto da Terra. 

Parágrafo único. O proprietário ou usufrutuário de que 
trata êste artigo é obrigado a instruir sua declaração de rendi
mentos com o referido documento. 

Art. 78. Aos contribuintes que declararem o rendimento 
da cédula G baseado no resultado real de suas atividades as 
repartições do Impôsto de Renda fornecerão documento no qual 
será consignada essa circunstância, desde que tenha sido obser
vado o disposto nos §§ 2.0 e 3.° do art. 95 (Decreto n.O 56.792, 
art. 61). 

CAPÍTULO V 

DA RENDA BRUTA 

Art. 79. Considera-se renda bruta a soma dos rendimentos 
líquidos das cédulas (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 19). 



Parágrafo único. Havendo rendimento apenas de uma cé
dula, considerar-se-á a importância líquida correspondente como 
renda bruta (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 19, parágrafo único). 

CAPÍTULO VI 

DOS ABATIMENTOS DA RENDA BRUTA 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 80. Na renda bruta, observadas as disposições do § 1.0 
do art. 59 e do art. 60 e seu § 2.°, será permitido fazer os 
abatimentos especificados neste Capítulo. 

Art. 81. Excluídos os abatimentos relativos a encargos de 
família, alimentos prestados em virtude de decisão judicial ou 
administrativa, ou admissíveis em face da lei civil, criação e 
educação de menor de 21 (vinte e um) anos de idade, pobre, 
que o contribuinte tenha a seu cargo, médicos, dentistas e hos
pitalização, o total dos demais abatimentos não poderá exceder, 
proporcional e cumulativamente, a 50% (cinqüenta por cento) 
da renda bruta do contribuinte (Lei n.O 4.357, art. 14, § 2.°; 
Lei n.o 4.506, art. 9.°; e Lei n.o 4.862, art. 3.°, § 2.°). 

SEÇÃO II 

DOS ENCARGOS DE F AMfLIA 

Art. 82. Poderão ser abatidos da renda bruta os encargos 
de família, à razão da metade da importância do limite de 
isenção para o outro cônjuge e idêntica importância para cada 
filho menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, filha solteira, 
viúva, sem arrimo ou abandonada sem recursos pelo marido; 
descendente menor ou inválido, sem arrimo de seus pais; obe
decidas as seguintes regras (Lei n.o 3.898, art. 3.°,. e Lei n.o 
4.862, art. 3.°): 

I - na constância da sociedade conjugal, qualquer que seja 
o regime de bens, somente ao cabeça do casal cabe a isenção 
de Cr$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros) e os 
abatimentos relativos ao outro cônjuge e aos filhos (Decreto-Lei 
n.O 5.844, art. 20, letra e, I, e Lei n.o 4.506, art. 1.0); 
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II - se forem apresentadas declarações em separado, em 
decorrência do uso da faculdade de que tratam os §§ 1.0 e 2.° 
do art. 3.°, calcular-se-á o impôsto progressivo quanto ao outro 
cônjuge: 

a) aplicando sôbre cada Cr$ 1.000 (um mil cruzeiros) 
da renda até Cr$ 1.500.00 (um milhão e quinhentos mil cru
zeiros) a menor alíquota da tabela de que trata Qo art. 99 (De
creto-Lei n.o 5.844, art. 20, § 5.°, e Lei n.o 4.862, art. 1.0); 

b) observando, a partir da renda de Cr$ 1.501.000 (um mi
lhão, quinhentos e um mil cruzeiros), a progressão constante 
da tabela referida no item a, desprezada a fração de renda infe
rior a Cr$ 1.000 (um mil cruzeiros); 

III - no caso de dissolução da sociedade conjugal em vir
tude de desquite ou anulação do casamento, a cada cônjuge 
cabe a isenção de Cr$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil 
cruzeiros) do art. 99 e o abatimento relativo aos filhos que sus
tentar, atendido, também, o disposto no parágrafo único do art. 
327 do Código Civil (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 20, e, lI; Lei 
n.o 4.862, art. 1.0). 

§ 1.0 Poderão ser abatidos, também, a título de encargos 
de família: 

a) os alimentos prestados em virtude de sentença judicial, 
ou admissíveis em face da lei civil, desde que comprovadamente 
prestados a ascendentes e a irmão ou irmã por incapacidade de 
trabalho, a prudente critério da autoridade lançadora (Lei n.o 
154, art. 1.0, 20, § 1.0); 

b) importância equivalente ao abatimento relativo a filho, 
para cada menor de 21 (vinte e um) anos, pobre, que o con
tribuinte crie e eduque, o qual, para efeito do impôsto de renda, 
fica equiparado aos filhos legítimos, legitimados, naturais reco
nhecidos e adotivos (Lei n.O 3.470, art. 64, e Lei n.o 4.862, art. 
3.0, § 2.°). 

§ 2.° Para efeito do disposto neste artigo só se compu
tarão os filhos legítimos, legitimados, naturais reconhecidos e 
adotivos, que não tiverem rendimentos próprios ou, se os tive
rem, desde que tais rendimentos estejam incluídos na declaração 
do contribuinte (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 20, § 4.°). 

§ 3.° Na hipótese da letra a dêste artigo, abater-se-á a im
portância respectiva no caso de o juiz a ter fixado, ou impor
tância equivalente ao abatimento de filho (Lei n.o 3.470, art. 64). 
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§ 4.° Aos filhos menores a que se refere o caput dêste 
artigo e ao menor pobre, de que trata a letra b do § 1.0, equi
param-se os maiores até 24 (vinte e quatro) anos de idade, que 
ainda estejam cursando estabelecimento de ensino superior, 
salvo quando possuam rendimentos próprios (Lei n.O 1.474, art. 
1.0, c, e Lei n.o 4.862, art. 3.°, § 2.°). 

§ 5.° O contribuinte desquitado, que não responda pelo 
sustento do ex-cônjuge, poderá abater como encargo de família 
pessoa que viva sob sua exclusiva dependência econômica, no 
mínimo há 5 (cinco) anos, desde que a ten'ba incluído entre 
seus beneficiários, de acôrdo com o disposto no art. 44 da Lei 
n.o 4.242, de 17 de julho de 1963, e que subsista impedimento 
legal para o casamento (Lei n.O 4.862, art. 3.°, § 1.0). 

SEÇÃO III 

DOS PAGAMENTOS A MÉDICOS E DENTISTAS E DESPESAS 
DE HOSPITALIZAÇÃO 

Art. 83. Poderão ser abatidos da renda bruta: 

a) os pagamentos feitos a médicos e dentistas pelo contri
buinte ou pessoas compreendidas como encargos de família ou 
dependentes, desde que tais pagamentos sejam especificados e 
comprovados, a juízo da autoridade lançadora, com indicação 
do nome e enderêço de quem os recebeu, podendo, na falta de 
documentação, ser feita a indicação do cheque pelo qual foi 
efetuado o pagamento (Lei n.O 154, art. 1.0, e Lei n.O 1.474, 
art. 4.°); 

b) as despesas de hospitalização do contribuinte ou das 
pessoas compreendidas como encargos de família ou dependen
tes, nos têrmos do art. 82,* letras a e b do mesmo artigo (Lei 
n.o 3.470. art. 64). 

Parágrafo único. Não se incluem entre os abatimentos de 
que trata êste artigo as despesas com hospitalização e cuidados 
médicos e dentários, quando cobertas por apólices de seguro 
(Lei n.o 4.506. art. 9.0, § 4.°). 

SEÇÃO IV 

DOS JUROS DE DíVIDAS PESSOAIS 

Art. 84. Poderão ser abatidos da renda bruta os juros de 
dívidas pessoais, excetuados os computados como deduções ce-

• V. Advertência, pág. XI. 
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dulares, os de que trata o art. 52 e os decorrentes de emprés
timos contraídos para a manutenção ou desenvolvimento de 
propriedades agrícolas, no caso dos arts. 71, 72 e 73, sendo obri
gatória a indicação do nome e residência do credor, do título 
da dívida e da importância paga (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 
20, a e § 3.°; Lei n.o 3.470, art. 35 e parágrafo único; e Lei n.o 
4.154, art. 9.°). 

§ 1.0 Os juros em conta corrente, debitados pelas pessoas 
jurídicas, serão considerados como efetivamente pagos: 

a) na data do débito dos juros e pelo valor que o saldo 
comportar, no caso de ser credor o saldo da conta; 

b) na data do crédito da importância que fôr depositada 
ou entregue, após o lançamento dos juros, e pelo valor que êsse 
crédito comportar. caso seja devedor o saldo da conta. 

§ 2.° Equiparam-se a juros de dívidas pessoais, para fins 
de abatimento da renda bruta, as respectivas comissões e taxas 
pagas a estabelecimentos de crédito (Lei n.o 4.506, art. 9.°, § 1.0). 

SEÇÃO V 

DOS PR1l:MIOS DE SEGUROS DE VIDA 

Art. 85. Poderão ser abatidos da renda bruta os premlOS 
de seguros de vida pagos a companhias nacionais ou às auto
rizadas a funcionar no País, até o limite máximo de Cr$ 793.800 
(setecentos e noventa e três mil e oitocentos cruzeiros), quan
do forem indicados o nome da seguradora e o número da apó
lice, não podendo ultrapassar, em cada caso, a 116 (um sexto) 
da renda bruta declarada, nem ser incluído o prêmio de seguro 
dotal a prêmio único (Lei n.O 3.470, art. 36, e Lei n.O 4.154. 
art. 24). 

SEÇÃO VI 

DOS PR1l:MIOS DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS 

Art. 86. Poderão ser abatidos da renda bruta os prêmios 
de seguros de acidentes pessoais e os destinados à cobertura 
de despesas de hospitalização e cuidados médicos e dentários. 
relativos ao contribuinte, seu cônjuge e dependentes, sob as 
mesmas condições previstas no art. 85 (Lei n.o 4.506, art. 9.°, 
parágrafo 3.°). 



SEÇÃO VII 

DAS PERDAS EXTRAORDINARIAS 

Art. 87. Poderão ser abatidas da renda bruta as perdas 
extraordinárias, quando decorrerem exclusivamente de casos 
fortuitos ou de fôrça maior, como incêndio, tempestade, nau
frágio ou acidentes da mesma ordem, desde que não compen
sadas por seguros ou indenizações (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 20, c). 

SEÇÃO VTII 

DAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 

Art. 88. Poderão ser abatidas da renda bruta as contri
buições e doações feitas às instituições filantrópicas, de educa
ção, de pesquisas científicas ou de cultura, inclusive artísticas, 
quando a instituição beneficiada preencher, pelo menos, os se
guintes requisitos (Lei n.o 3.830, arts. 1.0 e 2.°): 

I - estar legalmente constituída no Brasil e funcionando 
em forma regular, com a exata observância dos estatutos 
aprovados; 

H - haver sido reconhecida de utilidade pública por ato 
formal de órgão competente da União e dos Estados, inclusive 
do Distrito Federal; 

IH - publicar, semestralmente, a demonstração da receita 
obtida e da despesa realizada no período anterior; 

IV - não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a 
dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou 
pretexto. 

§ 1.0 A comprovação do efetivo pagamento das contribui
ções ou doações, previstas neste artigo, será feita com o recibo 
ou declaração da instituição beneficiada, com firma reconheci
da, sem prejuízo das investigações que a autoridade incumbida 
da cobrança e fiscalização do impôsto de renda determinar para 
a verificação do fiel cumprimento da lei, inclusive junto às ins
tituições beneficiadas (Lei n.o 3.470, art. 106, parágrafo único). 

§ 2.° As contribuições e doações poderão ser abatidas mes
mo quando não comprovadas na forma do parágrafo anterior, 
desde que o contribuinte especifique as instituições por êle 
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favorecidas e que estas remetam à autoridade competente, pelo 
correio e sob registro, ficha de modêlo oficial, visada por órgãos 
do Ministério Público, quando as doações forem superiores a 
Cr$ 118.440 (cento e dezoito mil quatrocentos e quarenta cru .. 
zeiros), da qual constem o nome do doador, a modalidade da 
doação e a quantia doada no ano-base (Lei n.O 3.830, art. 4.°, 
parágrafo único). 

SEÇÃO IX 

DOS PRtMIOS DE ESTíMULO A PRODUÇÃO INTELECTUAL E 
BOLSAS DE ESTUDO 

Art. 89. Poderão ser abatidos da renda bruta os prêmios 
de estímulo à produção intelectual e bôlsas de estudo ou de 
especialização no País ou no estrangeiro, quando as condições 
para a sua concessão sejam divulgadas com antecedência, a fim 
de que possam ser satisfeitas pelos candidatos de livre e públi
ca inscrição, asseguradas garantias de perfeito julgamento aos 
inscritos, e desde que os prêmios ou bôlsas sejam concedidos 
por intermédio de (Lei n.O 3.830, art. 3.° e §§ 1.0, 2.° e 3.°): 

a) academias de letras; 

b) sociedades de ciências ou de cultura, inclusive artís
tica, legalmente constituídas e em funcionamento no País; 

c) universidades, faculdades ou institutos de educação su
perior, técnica ou secundária, legalmente reconhecidos e auto
rizados a funcionar no País; 

d) órgãos de imprensa de grande circulação ou emprêsas 
de radiodifusão, inclusive de televisão. 

SEÇÃO X 

DAS DESPESAS COM PROSPECÇÃO DE .JAZIDAS MINERAIS 

Art. 90. Poderão ser abatidas da renda bruta as despesas 
com prospecção de jazidas minerais, desde que esta esteja au
torizada por decreto federal, sob a orientação direta de enge
nheiro de minas ou geólogo habilitado, e vinculada a um plano 
de pesquisa, com respectivo orçamento, aprovado pelo Depar
tamento Nacional da Produção Mineral, quando sejam certifi .. 
cadas por êsse Departamento as despesas efetuadas (Lei n. d 
3.470, art. 110). 
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SEÇÃO XI 

DAS DESPESAS DE INSTRUÇÃO 

Art. 91. Poderão ser abatidas, até o limite de 20% (vinte 
por cento) da renda bruta, as despesas realizadas com a ins
trução do contribuinte, de seu cônjuge e filhos e dos menores 
a que se refere a letra b do § 1.0, do art. 82, desde que não 
apresentem declaração de rendimentos em separado e que os 
comprovantes do efetivo pagamento daquelas despesas sejam 
apensados à declaração do contribuinte (Lei n.o 4.357, art. 15, 
e Lei n.o 4.862, art. 3.°, § 2.°). 

Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo as 
despesas de que trata a letra I do art. 64 (Lei n.o 4.357, art. 
15, e Lei n.o 4.862, art. 3.0, § 2.°). 

SEÇÃO XII 

DAS QUANTIAS APLICADAS EM INVESTIMENTOS DE 
INTERtl:SSE ECONôMICO OU SOCIAL 

Art. 92. Poderão ser abatidos da renda bruta: 

a) 3Q% (trinta por cento) das importâncias efetivamente 
aplicadas na subscrição voluntária de Obrigações do Tesouro 
Nacional e de títulos da dívida pública de emissão dos Estados 
e Municípios, observado o disposto no § 2.° (Lei n.O 4.728, 
art. 56, I); 

b) 15% (quinze por cento) das quantias aplicadas, até 15 
de julho de 1965, na subscrição integral, em dinheiro, de ações 
nominativas para o aumento do capital das sociedades anôni
mas, cujas ações, desde que nominativas, tenham sido negocia
das, pelo menos uma vez em cada mês, em qualquer das Bôlsas 
de Valôres existentes no País, no decurso do ano-base (Lei 
n.o 4.357. art. 14); 

c) 15% (quinze por cento) das quantias aplicadas em de
pósitos, letras hipotecárias ou qualquer outra forma, desde que, 
comprovadamente, . se destinem, de modo exclusivo, ao finan
ciamento de construção de habitações populares, segundo pro
grama previamente aprovado pelo Ministro da Fazenda (Lei 
n.o 4.357. art. 14); 

d) as quantias aplicadas na subscrição integral, em dinhei
ro, de ações nominativas de emprêsas industriais ou agrícolas, 
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consideradas de interêsse para o desenvolvimento econômico do 
Nordeste ou da Amazônia, nos têrmos das Leis n.es 3.995, de 
14 de dezembro de 1961; 4.216, de 6 de maio de 1963; e 4.239, 
de 27 de junho de 1963 (Lei n.O 4.357, art. 14); 

e) 30% (trinta por cento) das importâncias efetivamente 
aplicadas na subscrição voluntária de ações nominativas ou 
nominativas endossáveis de sociedades anônimas de capital 
aberto, observado o disposto no § 2.° (Lei n.o 4.728, art. 56, I); 

f) 15% (quinze por cento) das importâncias efetivamente 
aplicadas na aquisição de cotas ou certificados de participação 
de fundos em condomínio, ou ações de sociedades de investi
mento, observado o disposto nos §§ 1.0 e 2.° (Lei n.o 4.728, 
art. 56, 11); 

g) a partir do exercício financeiro de 1968, até 30% (trin
ta por cento) das quantias aplicadas na aquisição voluntária: 
de letras imobiliárias, nominativas ou .ao portador, quando êste 
optar pela identificação, observado o disposto no § 2.° (Lei n.O 
4.862, art. 28. § 1.°). 

§ 1.0 As sociedades de investimento de que trata a letra f 
dêste artigo deverão estar autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central da República do Brasil e ter por objeto a aplicação 
de capital em carteira diversificada de títulos ou valôres mo
biliários ou, ainda, a administração de fundos em condomínio 
ou de terceiros para aplicação de capital na mesma modalidade 
(Lei n.O 4.728. art. 56). 

§ 2.° Se o contribuinte, antes de decorridos 2 (dois) anos 
da data da aquisição, alienar os títulos de que tratam as letras 
a, excetuados os adquiridos até 15 de julho de 1965, e, f e g, 
deverá incluir entre os rendimentos do ano da alienação, con
forme dispõe o art. 55, letra g, a importância que tiver abatido 
da renda bruta nos têrmos do presente artigo, com relação aos 
títulos alienados (Lei n.O 4.357, art. 14; Lei n.o 4.728, art. 56, 
§ 1.° e Lei n. ° 4.862, art. 28, § 3.°). 

§ 3.° Para efeito de aplicação do disposto neste artigo, 
somente serão admitidas como abatimento as importâncias efe
tiva e comprovadamente desembolsadas pelo contribuinte du
rante o ano-base (Lei n.o 4.357, art. 14, § 1.0, e Lei n.o 4.728, 
art. 56, I e 11). 
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SEÇÂO XIlI 

DOS RENDIMENTOS DE QUANTIAS APLICADAS EM 
INVESTIMENTOS DE INTERí::SSE ECONôMICO OU SOCIAL 

Art. 93. Poderão ser abatidos da renda bruta: 

a) até Cr$ 756.000 (setecentos e cinqüenta e seis mil cru
zeiros) anuais de dividendos, bonificações em dinheiro, ou ou
tros interêsses distribuídos por sociedades anônimas de capital 
aberto às suas ações nominativas, nominativas endossáveis, ou 
ao portador, se êste se identificar (Lei n.O 4.728, art. 55, § 2.°, 
I, e Lei n.o 4.506, art. 3.0); 

b) até Cr$ 252.000 (duzentos e cinqüenta e dois mil cru
zeiros) anuais de rendimentos, distribuídos pelos fundos em 
condomínio e sociedades de investimentos de que trata a letra 
f do artigo anterior (Lei n.O 4.728, art. 55, § 2.°, IlI, e Lei n.o 
4.506, art. 3.°); 

c) até Cr$ 252.000 (duzentos e cinqüenta e dois mil cru
zeiros) anuais de juros recebidos de títulos da dívida pública 
federal, estadual e municipal, subscritos voluntàriamente, res
salvado o disposto no § 2.° dêste artigo (Lei n.o 4.728, art. 55, 
§ 2.°, lI, e Lei n.o 4.506, art. 3.°); 

d) a partir do exercício financeiro de 1968, até Cr$ 252.000 
(duzentos e cinqüenta e dois mil cruzeiros) anuais de juros 

recebidos de letras imobiliárias, subscritas voluntàriamente, 
nominativas ou ao portador, quando êste optar pela identifica
ção, observado o disposto no § 3.° (Lei n.O 4.862, art. 28, § 1.0, 
e Lei n.o 4.506, art. 3.°). 

§ 1.0 O total dos abatimentos a que se referem as letras 
a e b dêste artigo não poderá exceder a Cr$ 756.000 (setecentos 
e cinqüenta e seis mil cruzeiros) (Lei n.o 4.728, art. 55, § 3.°, 
e Lei n.o 4.506, art. 3.°). 

§ 2.° Não se aplica o disposto na letra c dêste artigo, 
quando se tratar de juros provenientes de títulos da dívida pú
blica federal, estadual ou municipal adquiridos como opção ao 
pagamento de impostos (Lei n.o 4.862, art. 25, § 2.°). 

§ 3.° Se o contribuinte, antes de decorridos 2 (dois) anos 
da data da aquisição, alienar as letras imobiliárias de que trata 
a letra d, deverá incluir entre os rendimentos do ano da alie
nação, conforme dispõe o art. 42, letra e, a importância que 
tiver abatido da renda bruta nos têrmos do presente artigo,
com relação aos títulos alienados (Lei n.o 4.862, art. 28, § 3.°). 
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CAPÍTULO VII 

DA RENDA LíQUIDA E J;)A BASE DO IMPÔSTO 

SEÇÃO I 

DA RENDA LíQUIDA 

Art. 94. Considera-se renda líquida a diferença entre a 
renda bruta e os abatimentos de que trata o capítulo anterior 
(Decreto-Lei n.o 5.844, art. 21). 

SEÇÃO II 

DA BASE DO IMPõSTO 

Art. 95. A base do impôsto será dada pelos rendimentos 
brutos, deduções cedulares e abatimentos correspondentes ao 
ano civil imediatamente anterior ao exercício financeiro em que 
o impôsto fôr devido (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 22). 

§ 1.0 Na determinação da base serão computados todos os 
rendimentos que, no ano considerado, estiverem juridicamente 
à disposição do beneficiado, inclusive os originados em época 
anterior, ressalvado o disposto no art. 96 (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 22, parágrafo único, e Lei n.o 154, art. 14). 

§ 2.° Para demonstração da veracidade dos rendimentos 
declarados, bem como das deduções cedulares e abatimentos 
solicitados, a autoridade lançadora poderá admitir os assenta
mentos do contribuinte, quando feitos com regularidade e cor
roborados com documentos comprobatórios (Decreto-Lei n.o 
5.844, art. 23). 

§ 3.° Os livros destinados aos assentamentos não poderão 
conter emendas, borrões ou rasuras, e deverão ser registrados 
e autenticados pelas repartições do Impôsto de Renda, ou na 
falta destas, pela estação local arrecadadora do tributo (De
creto-Lei n.O 5.844, art. 23, parágrafo único),. 

Art. 96. Mediante comprovação prévia, poderão ser dis
tribuídos em partes iguais por tantos exercícios financeiros 
quantos forem os anos a que corresponderem (Lei n.o 154, 
arts. 7.° e 14): 

a) a remuneração de trabalhos ou serviços prestados em 
anos anteriores e em montante que exceda de 10% (dez por 
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cento) dos demais rendimentos do contribuInte no ano do ré· 
cebimentó, se o recebimento acumulado resultar (Lei n.o 4.506, 
art. 19, item I): 

I - de anterior incapacidade financeira do devedor para 
pagá.los; 

H - de disputa judicial ou administrativa sôbre ores· 
pectivo pagamento; 

IH - de estipulação contratual prevendo o recebimento 
acumulado, ou final, nos casos de honorários ou remuneração 
dos profissionais liberais; 

b) os prêmios ou vintenas do testamenteiro, nos inventá
rios que não se encerrem dentro de 18 (dezoito) meses da sua 
abertura (Lei n.o 4.506, art. 19, item H); 

c) as pensões, referentes a mais de um ano, recebidas após 
habilitação demorada (Lei n.O 154, art. 14); 

d) os royalties e direitos autorais de obras artísticas, di· 
dáticas, científicas, urbanísticas, projetos técnicos de constru
ção, ou equipamentos, quando os rendimentos percebidos em 
determinado ano excederem em mais de 30% (trinta por cento) 
da média dos mesmos rendimentos nos cinco anos anteriores 
(Lei n.O 4.506, art. 19, item, H). 

§ 1.0 Os rendimentos de que trata êste artigo, correspon
dentes a período superior a um qüinqüênio, serão distribuídos 
pelos últimos 5 (cinco) anos, inclusive o do seu recebimento 
(Lei n.O 3.470, art. 3.°, § 1.°). 

§ 2.° Quando o rendimento se referir a período anterior 
aos últimos 5 (cinco) anos, contados da data do seu recebi
mento, será igualmente computado, para fins de tributação 
dentro do mesmo qüinqüênio (Lei n.O 3.470, art. 3.0, § 2.°). 

§ 3.° No caso dos rendimentos a que aludem as letras aJ 

item II, e c, a distribuição será feita na forma da sentença, 
pelos exercícios financeiros a que corresponderem, ressalvado o 
disposto nos §§ 1.0 e 2.° dêste artigo. 

§ 4.° O direito à distribuição de rendimentos por exercí· 
cios, a que se refere êste artigo, só será reconhecido aos que 
a requererem até 30 de abril do ano seguinte ao do recebi· 
mento (Lei n.o 3.470, art. 3.°). 
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§ 5.° Para aplicação do disposto neste artigo não preva
lece o disposto nos arts. 423 e 427 (Lei n.o 154, arts, 7.°, pa
rágrafo único, e 14). 

CAPÍTULO VIII 

DA INCIDÊNCIA DO IMPóSTO 

Art. 97. As pessoas físicas estão sujeitas ao impôsto cal
culado sôbre a renda líquida, de que trata o art. 94, mediante 
a aplicação de alíquotas progressivas estabelecidas no art. 99 
(Leis n.OS 4.154, art. 2.0, parágrafo único, e 4.506, art. 7.°). 

§ 1.° No cálculo do impôsto devido será abatida do total 
apurado, a importância que houver sido descontada nas fontes, 
correspondente a impôsto retido, como antecipação, sôbre ren
dimentos incluídos na declaração. 

§ 2.° As pessoas físicas que abaterem na sua declaração o 
impôsto retido na fonte deverão instruí-la com uma das vias do 
documento a que se refere o art. 367 (Lei n.O 4.154, art. 13, § 3.°). 

Art. 98. As pessoas físicas que declararem rendimentos 
provenientes de fontes situadas no estrangeiro poderão deduzir 
do impôsto progressivo, calculado de acôrdo com o art. 99, o 
impôsto de renda cobrado pela nação de origem daqueles ren
dimentos, desde que haja reciprocidade de tratamento em rela
ção aos rendimentos produzidos no Brasil (Lei n.o 4.862, art. 5.°). 

§ 1.0 A dedução a que se refere êste artigo não poderá 
exceder a diferença entre o impôsto calculado sem a inclusão 
daqueles rendimentos e o impôsto devido com a inclusão dos 
mesmos rendimentos. 

§ 2.° Os rendimentos em moeda estrangeira e o respectivo 
impôsto deverão ser convertidos em moeda nacional na forma 
do § 1.0 do art. 498. 

Art. 99. As alíquotas progressivas do impôsto, no exercí
cio financeiro de 1966, acrescidas do adicional de 10% (dez 
por cento) instituído pelo art. 28 da Lei n.o 4.863, de 29 de 
novembro de 1965, regulamentado pelo Decreto n.O 57.585, de 
6 de janeiro de 1966, são as seguintes (Lei n.D 4.862, art. 1.0): 
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Classes de Renda Alíquotas Adicional 
Líquida da Lei da Lei Alíquotas 

Cr$ 1.000 n.O 4.862 n.o 4.863 totais 

Até 1.500 isento 
De 1.501 a 1.800 3% 0,3% 3,3% 
De 1.801 a 2.400 5% 0,5% 5,5% 
De 2.401 a 3.300 8% 0,8% 8,8% 
De 3.301 a 4.800 12% 1,2% 13,2% 
De 4.801 a 6.600 16% 1,6% 17,6% 
De 6.601 a 9.000 20% 2% 22% 
De 9.001 a 12.000 25% 2,5% 27,5% 
De 12.001 a 18.000 30% 3% 33% 
De 18.001 a 24.000 35% 3,5% 38,5% 
De 24.001 a 36.000 40% 4% 44% 
De 35.001 a 48.000 45% 4,5% 49,5% 
Acima de 48.001 50% 5% 55% 

§ 1.0 O impôsto é calculado em cada classe sôbre a porção 
de renda compreendida nos respectivos limites, desprezada a 
fração de renda inferior a Cr$ 1.000 (mil cruzeiros) (Lei n.o 
4.154, art. 2.°, parágrafo único). 

§ 2.° O impôsto progressivo é a soma das parcelas cor
respondentes a cada classe (Lei n.o 4.154, art. 2°, parágrafo 
único) . 

§ 3.° A partir do exercício financeiro de 1967, os limites 
das classes de renda líquida de que trata êste artigo serão 
atualizados, anualmente, em função de coeficientes de correção 
monetária estabelecidos pelo Conselho Nacional de Economia 
na conformidade da Lei n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964. 

Título 11 

DA DECLARAÇÃO DE BENS 

CAPÍTULO I 

DOS BENS OBJETO DE DECLARAÇÃO 

Art. 100. Como parte integrante da declaração de rendi
mentos a pessoa física apresentará relação pormenorizada dos 
bens imóveis e móveis que, no País ou no estrangeiro, cons-
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tituíam destacadamente o seu patrimônio e dos seus depen
dentes, em 31 de dezembro do ano-base (Lei n.O 4.069, art. 51). 

§ 1.0 Nos casos de apresentação de declaração com base 
nos rendimentos percebidos no próprio exercício financeiro, de
verão ser declarados os bens imóveis e móveis que constituí
rem o patrimônio da pessoa física e dos seus dependentes no 
último dia do período a que os rendimentos declarados cor
responderem. 

§ 2.° Incluem-se entre os bens imóveis, os direitos reais 
sôbre imóveis, inclusive o penhor agrícola e as ações que os 
asseguram, as apólices da dívida pública oneradas com a cláu
sula da inalienabilidade e o direito à sucessão aberta; e, entre 
os bens móveis, os direitos reais sôbre objetos móveis e as 
ações correspondentes, os direitos de obrigações e as ações res
pectivas, bem como os direitos de autor (Código Civil, arts. 
44 e 48). 

§ 3.° Não serão incluídos na relação de que trata êste 
artigo as peças de mobiliário que não constituírem obras de 
arte, ou suntuárias, o' vestuário e objetos de uso pessoal e os 
utensílios, quando não forem de valor venal apreciável nem 
suscetíveis de exploração econômica. 

Art. 101. Os bens serão declarados discriminadamente 
pelos valôres de aquisição constantes dos respectivos instru
mentos de transferência de propriedade, facultada a indicação 
cumulativa de seus valôres venais. 

§ 1.0 Em se tratando de bens móveis transferidos median
te doação ou adquiridos antes de 1.0 de janeiro de 1963, poderá 
ser dispensada a indicação de seu valor de aquisição, desde que, 
justificadamente, não exista o respectivo instrumento de trans
ferência de propriedade, facultando-se, nesse caso, a declaração 
de seu valor venal. 

§ 2.° O valor dos bens existentes no estrangeiro será men
cionado na declaração segundo a moeda do País em que esti
verem localizados. 

§ 3.° Deverão figurar na declaração de bens, individua
lizados e destacadamente, os investimentos previstos no artigo 
92 (Lei n.O 4.506, art. 9.°, § 2.°). 

§ 4.° Na declaração de bens também deverão ser consig
nados os ônus reais e obrigações da pessoa física, inclusive dos 
seus dependentes, dedutíveis na apuração do patrimônio líquido, 
em cada ano. 
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Art. 102. Às pessoas físicas é facultado reajustar o valor 
dos imóveis rurais em suas declarações de renda e de bens, a 
partir do exercício financeiro de 1965, independentemente de 
qualquer comprovação, sem que seja tributável o aumento 
de patrimônio resultante dêsse reajustamento (Lei n.o 4.504, 
art. 53, § 8.0). 

Parágrafo único. O valor de que trata êste artigo não po
derá ser inferior ao preço de aquisição do imóvel e das inver
sões em benfeitorias atualizadas de acôrdo com os coeficientes 
de correção monetária, fixados pelo Conselho Nacional de Eco
nomia (Lei n.o 4.504, art. 53, § 11). 

Art. 103. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuin
te, nos têrmos do artigo 408, os esclarecimentos que julgar ne
cessários acêrca da origem dos recursos e do destino dos dis
pêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas 
importarem em aumento ou diminuição de patrimônio (Lei n.o 
4.069, art. 51, § 1.0). 

Art. 104. As declarações de bens apresentadas nos exer
cícios financeiros de 1963, 1964 e 1965 às repartições do Impôs
to de Renda poderão ser retificadas até 30 de abril de Hl66, 
para efeito de (Lei n.o 4.862, art. 10): 

a) correção dos valôres, bens e depósitos anteriormente 
declarados; 

b) inclusão de valôres, bens e depósitos anteriormente 
omitidos. 

§ 1.0 A retificação de que trata êste artigo será feita na 
declaração de bens relativa ao exercício de 1966, quer a pessoa 
física tenha ou não apresentado anteriormente declaração de 
bens. 

§ 2.° No exercício de 1966 será permitida, excepcional
mente, a apresentação de declaração de bens pelas pessoas físi
cas não obrigadas à declaração de rendimentos. 

§ 3.° Com base nas declarações de bens a que se refere 
êste artigo, não será permitido em relação aos exercícios de 
1963, 1964, 1965 e 1966: 

a) instaurar processo de lançamento ex officio por inexa;o 
tidão ou falta de declaração de rendimentos; 

b) proceder a lançamentos, de qualquer espécie, para co
brança de impôsto de renda e adicionais; 
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c) eXIgIr comprovação da origem daqueles valôres, bens 
e depósitos; 

d) aplicar penalidades de qualquer natureza. 

§ 4.° Quando se tratar de valôres, bens e depósitos man
tidos no estrangeiro, os benefícios estabelecidos neste artigo 
ficam condicionados à obrigação de a pessoa física transferir 
para o Brasil, até 31 de outubro de 1966, o mínimo de 7Q% 
(setenta por cento) dos aludidos valôres, bens ou depósitos. 

§ 5.° O disposto no parágrafo anterior só se aplica aos 
valôres, bens ou depósitos anteriormente transferidos do Brasil 
para o exterior. 

CAPÍTULO II 

DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE BENS 

Art. 105. A declaração de bens, nos inventários feitos em 
virtude de dissolução da sociedade conjugal ou causa mortis, 
será obrigatoriamente conferida com os elementos do cadastro 
do impôsto de renda. 

Art. 106. O acréscimo do patrimônio da pessoa física será 
classificado como rendimento da cédula H, quando a autoridade 
lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e 
de bens, não corresponder êsse aumento aos rendimentos decla
rados, salvo se o contribuinte provar que aquêle acréscimo teve 
origem em rendimentos não tributáveis (Lei n.o 4.069, art. 52). 

Título 111 

DOS RENDIMENTOS ATRIBUIDOS A PESSOAS RESIDENTES NO BRASIL 
SUJEITAS A DESCONTO DO IMPÔSTO NA FONTE 

CAPÍTULO I 

DOS RENDIMENTOS DE TRABALHO ASSALARIADO 

SEÇÃO I 

DA INCIDtNCIA DO IMPOSTO 

Art. 107. Os rendimentos do trabalho assalariado, a que 
se refere o art. 47, inclusive a gratificação de Natal (13.° sal á-
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rio), estão sujeitos, durante o exercício de 1966, ao desconto do 
impôsto de renda nas fontes, mediante a aplicação de alíquotas 
progressivas acrescidas do adicional de 10% (dez por cento) 
instituído pelo art. 28, da Lei n.O 4.863, de 29 de 'novembro de 
1965, regulamentada pelo Decreto n.o 57.585, de 6 de janeiro 
de 1966, a saber (Lei n.O 4.862 art. 23): 

Classes de renda líquida 

Até Cr$ 125.000 mensais 
De Cr$ 125.001 a Cr$ 250.000 
De Cr$ 250.001 a Cr$ 450.000 
De Cr$ 450.001 a Cr$ 650.000 
De Cr$ 650.001 a Cr$ 1.000.000 
Acima de Cr$ 1.000.000 mensais 

Alíquotas 
da Lei n.O 

4.862 

-
3% 
5% 
8% 

10% 
12% 

Adicional 
da Lei nY Alíquotas 

4.863 totais 

- isento 
0,3% 3,3% 
0,5% 5,5% 
0,8% 8,8% 
1% 11% 
1,2% 13,2% 

Parágrafo único. O impôsto de que trata êste artigo será 
cobrado como antecipação do que fôr apurado na declaração de 
rendimentos (Lei n.O 4.506, art. 10, § 1.0). 

Art. 108. A renda líquida mensal, de que trata o artigo 
anterior, será determinada pela diferença entre o rendimento 
bruto do trabalho assalariado e as seguintes deduções (Lei n.o 
4.506, art. 10, e Lei n.O 4.621, art. 10): 

a) os encargos de família; 

b) as contribuições para instituto!!! e caixas de aposenta
dorias e pensões, ou outros fundos de beneficência; 

c) o impôsto sindical e outras contribuições para o sindi
cato de representação da respectiva classe; 

d) os gastos pessoais de passagens, alimentação e aloja
mento, bem como os transportes de volume e aluguel de locais 
destinados a mostruários, nos casos de viagens e estada fora 
do local de residência, efetuados pelos caixeiros-viajantes, inde
pendentemente de comprovação, até 30% (trinta por cento), 
do rendimento bruto, quando correrem por conta dêstes; 

e) as despesas de representação pagas pelos cofres pú
blicos: 
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I - para o exerClClO de funções transitórias no exterior,. 
de duração até &~is meses consecutivos; 

11 - até <> limite estabelecido para cada caso, quando se 
tratar de exercício de funções no exterior por prazo superior a 
seis meses consecutivos; 

f) as despesas com ação judicial necessária ao recebimen
to dos rendimentos, inclusive de advogados, se tiverem sido 
pagas pelo contribuinte; 

g) as pensões alimentícias pagas em virtude de sentença 
judicial definitiva; 

h) a parte variável dos subsídios, as ajudas de custo e a 
representação percebidas em decorrência do exercício de man
dato de representação popular, federal ou estadual (Decreto n.O 
56.284, art. 22). 

Art. 109. Para efeito de cálculo do impôsto, será despre
zada a fração de renda líquida inferior a Cr$ 1.000 (um mil 
cruzeiros) . 

Art. 110. No cálculo do impôsto, sujeito a desconto pelas 
fontes, será considerada a totalidade da remuneração auferida 
pelos titulares de emprêsas individuais, pelos sócios, diretores 
e conselheiros das sociedades comerciais ou civis, de qualquer 
espécie, independentemente dos limites estabelecidos no art. 
177, excluídas as gratificações ou participações nos lucros atri
buídas aos dirigentes ou administradores da emprêsa (Lei n.o 
4.506, art. 10, § 3.°, e art. 45, § 3.°). 

Art. 111. Os rendimentos pagos acumuladamente serão' 
considerados nos meses a que se referirem. 

Art. 112. O impôsto, descontado e recolhido pelas fontes 
pagadoras, será deduzido do que houver de ser pago pela pes
soa física beneficiária do rendimento, de acôrdo com a sua 
declaração anual, cabendo a devolução do excesso, caso a im
portância descontada seja superior ao impôsto devido em con
formidade com a declaração (Lei n.O 4.506, art. 10, § 1.0). 

Art. 113. O cônjuge, os filhos e outros dependentes, na 
constância da sociedade conjugal, serão considerados encargos 
do cabeça do casal. 

§ 1.0 O contribuinte desquitado, que não responda pelo 
sustento do ex-cônjuge, poderá abater como encargo de família 
pessoa que viva sob sua exclusiva dependência economlca, no 
mínimo há 5 (cinco) anos, desde que a tenha incluído entre 
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seus beneficiários, de acôrdo com o disposto no art. 44 da Lei 
n.o 4.242, de 17 de julho de 1963, e que subsista impedimento 
legal para o casamento (Lei n.o 4.862, art. 3.°, § 1.0). 

§ 2.° A mulher casada é equiparada à solteira ou à viúva, 
sem dependentes, sendo considerada cabeça do casal, além dos 
casos previstos na Lei Civil, quando o marido estiver sob sua 
dependência econômica, não auferindo êle rendimento bruto 
mensal em importância superior a Cr$ 125.000 (cento e vinte 
e cinco mil cruzeiros). 

§ 3.° A mulher cujo casamento houver SIdo anulado, a 
desquitada e a que houver sido abandonada, sem recursos, pelo 
marido, ficam sujeitas ao desconto do impôsto como solteiras 
ou viúvas, considerado o número de filhos e outros dependentes 
que sustentarem. 

Art. 114. Os encargos de família, dedutíveis mensalmente 
para a apuração da renda líquida, serão calculados, para cada 
dependente, à razão de 1/12 (um doze avos) da metade do 
mínimo de isenção anual, valor que, no ano civil de 1966, cor
responderá a Cr$ 62.500 (sessenta e dois mil e quinhentos cru
zeiros) (Lei n.O 4.862, art. 3.°). 

Art. 115. Os encargos de família, correspondentes ao côn
juge, filhos e outros dependentes, para fins de desconto do 
impôsto na fonte, serão declarados pelos empregados, em mo
delos próprios, aprovados pelo diretor do Impôsto de Renda, 
em uma única via, que ficará em poder do empregador e à 
disposição da fiscalização do tributo. 

Parágrafo único. A comprovação dos encargos de família, 
deduzidos da renda bruta auferida pelo assalariado, será feita 
junto à fonte pagadora, a qual deverá conservar em seu poder 
o documento próprio. 

Art. 116. Não caberá ao empregador responsabilidade 
alguma sôbre as informações prestadas pelos empregados, para 
efeito do desconto do impôsto de que trata o art. 107 (Lei n.O 
2.354, art. 12). 

SEÇÃO II 

DOS RENDIMENTOS EXCLUíDOS DO DESCONTO DO 
IMPóSTO NA FONTE 

Art. 117. Não serão incluídos entre os rendimentos sujei
tos ao desconto do impôsto (Lei n.O 4.506, art. 17): 

\ 
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a) os proventos da aposentadoria ou reforma motivada 
por tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia malígna, ce
gueira, lepra, paralisia, cardiopatia grave e outras moléstias 
que a lei indicar, na base de conclusões da medicina especia
lizada (Lei n.o 1.711, art. 178, IH, e Lei n.o 4.506, art. 17, IH); 

b) a indenização e o aviso prévio, pagos em dinheiro por 
despedida ou rescisão de contrato de trabalho, não excedentes 
dos limites garantidos pela lei; 

c) as indenizações por acidentes no trabalho; 

d) o salário-família; 

e) as gratificações por quebra de caixa pagas aos tesou
reiros e a outros empregados, enquanto manipularem efetiva
mente valôres, desde que em limites razoáveis nessa espécie 
de trabalho; 

f) as diárias e ajudas de custo pagas pelos cofres públicos 
e as que forem pagas por entidades privadas, quando destina
das à indenização de gastos de viagem e de instalação do con
tribuinte e da sua família em localidade diferente daquela em 
que residia; 

g) os prêmios de seguro de vida em grupo pagos pelo 
empregador em benefício dos seus empregados; 

h) o valor da alimentação fornecida gratuitamente pelo· 
empregador aos seus empregados, ou a diferença entre o preço 
cobrado pela alimentação fornecida e o seu valor de mercado; 

i) o valor de uniformes, roupas ou vestimentas especiais, 
indispensáveis ao exercício do emprêgo, cargo ou função, for
necidos pelo empregador gratuitamente ou a preços inferiores 
ao custo; 

j) o valor do transporte gratuito, ou subvencionado, for
necido ou pago pelo empregador em benefício dos seus empre
gados, seus familiares ou dependentes; 

k) o valor dos serviços médicos, hospitalares e dentários 
mantidos ou pagos pelo empregador em benefício dos seus 
empregados. 

SEÇÃO III 

DO RECOLHIMENTO DO IMPõSTO 

Art. 118. O impôsto sôbre os rendimentos do trabalho 
assalariado deverá ser recolhido pela fonte pagadora, global e 
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mensalmente, dentro do mês seguinte àquele em que houver 
sido efetuado o pagamento ou o crédito aos beneficiários, des
prezando-se, no total de cada guia de recolhimento, a fração 
inferior a Cr$ 1.000 (mil cruzeiros) (Lei n.O 2.354, art. 25, 
e Lei n.O 4.357, art. 13). 

§ 1.0 Nos casos previstos na alínea e do § 1.0 do art. 47 
o recolhimento do impôsto de que trata o art. 107 poderá ser 
efetuado até o último dia útil do mês subseqüente ao referido 
neste artigo. 

§ 2.° No caso de filiais ou agências, os recolhimentos s.erão 
efetuados às repartições ou aos órgãos arrecadadores do local 
de cada uma delas. 

§ 3.° A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do 
impôsto, ainda que não o tenha retido (Decreto-Lei n.O 5.844, 
art. 103). 

§ 4.0 A juízo do Ministro da Fazenda os impostos de que 
trata êste artigo, descontados e retidos mensalmente pelas fon
tes pagadoras, poderão ser recolhidos dentro do trimestre se
guinte ao mês a que corresponderem (Lei n.o 4.862, art. 7.°). 

Art. 119. As caixas, associações e organizações sindicais 
que interfiram no pagamento de remuneração aos trabalhado
res avulsos de que trata a alínea e do § 1.0 do art. 47 serão 
responsáveis pelos descontos do impôsto, ficando obrigadas, 
ainda, a prestar às autoridades fiscais todos os esclarecimentos 
ou informações, como representantes das fontes de rendimentos 
(Lei n.O 3.807, art. 4.°, c; e Lei n.o 4.357, art. 16, parágrafo único). 

Art. 120. Até o último dia útil de maio e, de preferência, 
juntamente com a sua declaração anual de rendimentos, o em
pregador deverá apresentar à Delegacia ou Inspetoria do Im
pôsto de Renda da jurisdição relação das guias de recolhimentQ 
do impôsto sôbre rendimentos de trabalho assalariado pagos 
ou creditados no ano civil anterior, com indicação do número, 
data e importância total de cada guia de recolhimento, inclu
sive o nome da repartição ou órgão arrecadador respectivo, 
bem como da média mensal do número de empregados sujeitos 
ao desconto do impôsto, devendo ainda indicar o total da remu
neração dos empregados durante o ano e o número dêles. 
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CAPÍTULO II 

DOS RENDIMENTOS ATRIBUíDOS A PESSOAS SEM 
VíNCULO DE EMPR~GO COM A FONTE PAGADORA, 
COMO REMUNERAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS 

Art. 121. Estão sujeitas ao desconto do impôsto na fonte, 
à razão de 10% (dez por cento), ressalvado o disposto no 
§ 2.°, as importâncias superiores a Cr$ 126.000 (cento e vinte e 
seis mil cruzeiros), pagas ou creditadas por pessoas jurídicas 
a pessoas físicas, em cada mês, a título de comissões, participa
ções, honorários, direitos autorais ou remuneração por quais
quer serviços prestados, quando o beneficiário não seja diretor, 
sócio ou empregado da fonte pagadora do rendimento, observa~ 
das as seguintes regras (Lei n.o 4.506, art. 12): 

a) quando se tratar de rendimentos pagos a vendedores, 
viajantes comerciais, corretores ou representantes comerciais 
autônomos, o impôsto incidirá sôbre a importância correspon
dente a 70% (setenta por cento) do rendimento bruto; 

b) nos demais casos o impôsto incidirá sôbre a importân
cia correspondente a 80% (oitenta por cento) do rendimento 
bruto. 

§ 1.0 Quando se tratar de rendimento, de qualquer mon
tante, relativo ao transporte de carga em veículo de propriedade 
do beneficiado, o impôsto será cobrado na base de 2% (dois 
por cento) sôbre o frete recebido em cada pagamento (Lei n.O 
4.506, art. 12. letra a). 

§ 2.° O impôsto de que trata êste artigo e seu § 1.0, cor
respondente ao exercício financeiro de 1966, será pago com o 
adicional de 10% (dez por cento), instituído pelo art. 28 da 
Lei n.o 4.863, de 29 de novembro de 1965, regulamentado pelo 
Decreto n.O 57.585, de 6 de janeiro de 1966. 

Art. 122. O recolhimento do impôsto a que se referem o 
artigo anterior e seu § 1.0 deverá ser feito pela fonte pagadora 
dos rendimentos, global e mensalmente, ao órgão arrecadador 
do local do domicílio do responsável, por meio de guia própria, 
dentro do mês seguinte àquele em que houver sido efetuado 
o crédito ou o pagamento ao respectivo beneficiário (Lei 11.° 
2.354, art. 25). 

§ 1.0 A juízo do Ministro da Fazenda, o impôsto descon
tado e retido na data em que houver sido efetuado o crédito 
eu pagamento ao respectivo beneficiário, poderá ser recolhido 
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dentro do trimestre seguinte ao mês a que corresponder (Lei 
n.o 4.862. art. 7.0). 

§ 2.° A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do 
impôsto, ainda que não o tenha retido (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 103). 

Art. 123. O impôsto de que tratam o art. 121 e seu § 1.0 
será cobrado como antecipação do que fôr apurado na declara
ção de rendimentos da pessoa física, cabendo a devolução do 
excesso, caso a importância recolhida na fonte seja superior 
ao impôsto devido de acôrdo com a declaração (Lei n.o 4.154, 
art. 11, parágrafo único, e Lei n.O 4.506, art. 12). 

Art. 124. Tratando-se de filiais, sucursais ou agências, o 
recolhimento do impôsto a que se refere o artigo anterior po
derá ser feito ao órgão arrecadador do local onde se encontrar 
o estabelecimento de cada uma delas. . 

CAPÍTULO III 

DOS JUROS, DAS COTAS-PARTES DE MULTAS, 
DOS LUCROS E DIVIDENDOS 

Art. 125. Estão sujeitos ao desconto do impôsto na fonte, 
à razão de 10% (dez por cento), observado o disposto no § 2.°: 

a) as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurí
dicas a pessoas físicas, a título de juros, cujo montante exceda 
em cada semestre a Cr$ 18.900 (dezoito mil e novecentos cru
zeiros), ressalvado o disposto nos incisos 1.0 e 2.°, 'letra d, do 
art. 301 (Lei n.o 4.506, art. 13, b); 

b) as cotas-partes de multas recebidas em virtude de leis 
fiscais (Lei n.O 2.354, art. 41); 

c) as importâncias relativas a multas ou vantagens rece
bidas por pessoas físicas, nos casos de rescisão de contratos, 
excetuadas as importâncias que forem recebidas pelos assala
riados a título de indenização nos casos de rescisão de contrato 
de trabalho (Lei n.O 3.470, art. 10); 

d) os lucros, dividendos, bonificações, rendimentos de par-, 
tes beneficiárias, o valor de ações novas e outros ilterêsses 
atribuídos aos titulares de ações nominativas, nominativas en-
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dossáveis, ou cotas de cal'ital, pagos ou creditados a pessoas 
físicas por pessoas jurídicas, quando superiores, anualmente, a 
Cr$ 158.760 (cento e cinqüenta e oito mil setecentos e sessenta 
cruzeiros), observado o disposto no § 3.° (Lei n.O 4.154, art. 12, 
e Lei n.o 4.728, art. 32). 

§ 1.0 Não se inclui entre os rendimentos referidos na letra 
d o valor das ações ou cotas de capital que resultarem de au
mentos de capital realizados nos têrmos dos arts. 268 e 286 
(Lei n.o 4.154, art. 8.°, § 1.0). 

§ 2.° O impôsto de que trata êste artigo, correspondente 
ao exercício financeiro de 1966, será pago com o adicional de 
10% (dez por cento) instituído pelo art. 28 da Lei n.O 4.863, 
de 29 de novembro de 1965, regulamentado pelo Decreto n.o 
57.585, de 6 de janeiro de 1966. 

§ 3.0 No caso da letra d, quando se tratar de rendimentos 
distribuídos por sociedades anônimas consideradas de capital 
aberto, de acôrdo com as condições fixadas pelo Conselho Mo
netário Nacional, não haverá o desconto do impôsto previsto 
neste artigo (Lei n.o 4.728, art. 55, § 1.0). 

Art. 126. Os impostos a que se referem as letras a e d 
do artigo anterior serão cobrados como antecipação do que fôr 
apurado na declaração anual de rendimentos da pessoa física 
beneficiária, cabendo a devolução do excesso, caso a importân~ 
cia recolhida na fonte seja superior ao impôsto devido de 
acôrdo com a declaração (Lei n.O 4.154, art. 12; Lei n.O 4.506, 
art. 13, § 2.°, e Lei n.O 4.862, art. 24). 

Art. 127. Nos casos de que trata o art. 125, o impôsto 
deverá ser recolhido pela fonte pagadora dos rendimentos, em 
guia própria, dentro do mês seguinte àquele em que houver 
sido efetuado o crédito ou o pagamento ao respectivo bene
ficiário, ressalvado o disposto no parágrafo único (Lei n.O 2.354, 
art. 25, e Decreto n.O 56.284, art. 23). 

Parágrafo único. Em se tratando de rendimentos especi
ficados na letra d do art. 125, o impôsto deverá ser recolhido 
dentro de 120 (cento e vinte) dias contados da data do balanço, 
quando forem atribuídos a cotas de capital, no encerramento 
do exercício. 

Art. 128. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento 
do impAto estabelecido no art. 125, ainda que não o tenha 
retido (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 103). 
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CAPÍTULO IV 

DO LUCRO OBTIDO EM OPERAÇõES COM 
PROPRIEDADES IMOBILIARIAS 

SEÇÃO I 

DA INCID~NCIA DO IMPôSTO 

Art. 129. O lucro apurado pelas pessoas físicas na venda 
de propriedades imobiliárias está sujeito ao pagamento do im
pôsto à razão de 10% (dez por cento), ressalvado o disposto 
nos §§ 3.° e 5.° (Lei n.o 3.470, art. 79, e Lei n.o 4.86~, art. 9.°). 

§ 1.0 Para os efeitos dêste artigo, equiparam-se a venda 
li promessa de compra e venda e a cessão de direitos de pro
messa de compra e venda, ou atos equivalentes, sôbre proprie
dades imobiliárias (Lei n.o 3.470, art. 4.°). 

§ 2.° Ficam excluídos das disposições do parágrafo ante
rior, os rendimentos decorrentes dos contratos de promessa de 
compra e venda das cessões de direitos de promessa de com
pra e venda de propriedades imobiliárias, constantes de escri
turas públicas lavradas até 12 de janeiro de 1959, inclusive, os 
quais são tributáveis na conformidade da legislação anterior 
(Lei n.O 3.470, art. 4.°, § 4.°): 

a) nos casos de promessa de compra e venda a exigência 
do recolhimento do impôsto só será feita na escritura definitiva, 
mesmo quando tenha sido lavrada escritura de promessa irre
vogável, irretratável e com quitação de preço, no ref~-prazo; 

b) os rendimentos das cessões de direitos são classificáveis 
na cédula H das declarações das pessoas físicas, quando domi
ciliadas no Brasil, ou tributáveis na fonte, se o contribuinte 
fôr domiciliado ou residente no exterior. 

§ 3.° O lucro apurado pelas pessoas físicas que exploram, 
habitual e profissionalmente, a incorporação ou a construção 
de prédios para a venda, a venda de lotes de terrenos de sua 
propriedade ou dos quais tenham opção ou promessa de com
pra e venda, nas operações imobiliárias de que trata êste ar
tigo, cujos contratos hajam sido celebrados até 31 de dezembro 
de 1964, está sujeito ao pagamento do impôsto à razão de 25% 
(vinte e cinco por cento) (Lei n.o 4.506, art. 41). 

§ 4.0 O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos 
imóveis da zona rural ou que tenham destinação rural, bem 
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é!oíno ao loteamento, na zOna urbana, feito pelo proprietârio 
que anteriormente não tenha exercido profissionalmente essa 
atividade (Lei n.O 4.506, art. 41). 

§ 5.° O impôsto de que trata êste artigo, correspondente 
ao exercício de 1966, será cobrado com o adicional de 10% 
(dez por cento) instituído pelo artigo 28, da Lei n.o 4.863, de 

29 de novembro de 1965, regulamentado pelo Decreto n.o 57.585, 
de 6 de janeiro de 1966. 

§ 6.0 A pessoa física poderá optar pela inclusão, em sU3 
declaração de rendimentos, dos lucros apurados na venda, em 
cada ano, de até 3 (três) propriedades imobiliárias destinadas 
a fins residenciais, ficando dispensado, nesse caso, do impôsto 
referido neste artigo, desde que do respectivo instrumento de 
alienação conste expressamente o fato (Lei n.O 4.862, art. 9.°, 
parágrafo único). 

Art. 130. Será de 5% (cinco por cento) o impôsto pre
visto no artigo anterior, no caso de lucro apurado na aliena
ção, promesa de alienação ou transferência de direito à aqui
sição de imóvel, quando o adquirente fôr sociedade que tenha 
por objeto alguma das seguintes atividades: a compra e venda 
de imóveis construídos ou em construção, a construção e venda 
de unidades habitacionais, a incorporação de edificações ou 
conjunto de edificações em condomínio e a venda de terrenos 
loteados e construídos ou com a construção contratada (Lei 
n.O 4.728. arts. 62 e 63). 

§ 1.0 Se a sociedade adquirente a que se refere êste artigo 
vier a ~lquer tempo, a alienar o terreno ou transferir o di
reito à sua aquisição sem construí-lo ou sem a simultânea 
contratação de sua construção, responderá pela diferença de 
impôsto sôbre o lucro imobiliário, entre as taxas normais e a 
prevista neste artigo, diferença que será corrigida monetària
mente nos têrmos do art. 7.° da Lei n.o 4.357, de 16 de julho 
de 1964 (Lei n.o 4.728, art. 63, § 2.°). 

§ 2.° O pagamento do impôsto a que se refere êste artigo 
será dispensado, desde que o contribuinte prefira adquirir Obri
gações do Tesouro Nacional, da emissão autorizada pelo art. 
1.0 da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, para vencimento 
em prazo não inferior a 5 (cinco) anos contados da data da 
escritura pública, em valor nominal atualizado correspondente 
ao dôbro do que seria devido como impôsto, observado o que 
dispõe o § 5.° do art. 148 (Lei n.O 4.357, art. 3.°, § 8.0, e Lei 
n.o 4.728, art. 63, § 1.0). 
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Art. 13l. Exclui-se da incidência do impôsto a que se 
refere o art. 129 a variação correspondente aos reajustamentos 
monetários de ql!e trata o art. 500. 

SEÇÃO II 

DAS ISENÇÕES 

Art. 132. Estão isentos do impôsto de que trata o art. 129 
os lucros apurados pelas pessoas físicas: 

a) nas vendas de imóveis rurais e destinados à explora
ção agropastoril ou extrativa, de valor até Cr$ 2.646.000 (dois 
milhões, seiscentos e quarenta e seis mil cruzeiros) (Lei n.O 
4.154, art. 21, § 5.°); 

b) na transmissão da propriedade decorrente de desapro
priação amigável ou judicial (Lei n.O 2.786, art. 4.°, e Lei n.O 
4.593, art. 36); 

c) na alienação de quaisquer propriedades rurais, inclusive 
·as que visem ao desmembramento dêsses imóveis, quando se 
referirem a lotes de área igualou inferior a 50 (cinqüenta) 
hectares, destinada à exploração agropecuária no Nordeste 
(Lei n.o 3.995, art. 35); 

d) até 30 de novembro de 1974, na transmissão de imó
veis rurais, realizada com o objetivo mediato de eliminar lati
fúndio ou efetuar reagrupamento de glebas no propósito de cor
rigir minifúndios, desde que tais objetivos sejam verificados pelo 
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (Lei n.o 4.504, art. 125); 

e) na venda de propriedade imobiliária para residência, 
cuja construção tenha sido concluída e aprovada por autoridade 
competente, se a transferência de direitos sôbre a propriedade 
fôr contratada depois de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, 
contado da data de aquisição ou do início da construção do 
imóvel, observado o disposto no § 3.° (Lei n.O 4.862, art. 8.°); 

f) até 31 de dezembro de 1970, os resultantes da primeira 
alienação de prédios residenciais que vierem a ser construídos 
em Brasília, D.F., cujo valor não ultrapasse de Cr$ 3.175.200 
(três milhões cento e setenta e cinco mil e duzentos cruzeiros) 
(Lei n.o 4.380, art. 58). 

§ 1.0 No caso da letra c dêste artigo, quando o desmem
bramento abranger lotes superiores a 50 (cinqüenta) hectares 
e iguais ou inferiores a 100 (cem) hectares, o impôsto devido 
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será cobrado com redução de M% (cinqüenta por cento) (Lei 
n.O 3.995, art. 35, § 1.0). 

§ 2.° Se se verificar, em qualquer tempo, que o adqui
rente do imóvel, nas condições da letra c dêste artigo, deu ao 
mesmo destinação diversa, será êle responsável pela tributa
ção a que estaria sujeita a operação, cobrada em tresdôbro 
(Lei n,o 3.995, art. 35, § 2.°). 

§ 3.° A isenção de que trata a letra e dêste artigo bene
ficiará, no máximo, 2 (duas) operações de venda, de promessa 
de venda, cessão de direitos ou equivalentes, realizadas pelo 
mesmo alienante, em cada ano civil (Lei n.o 4.862, art. 8.°, 
parágrafo único). 

SEÇÃO III 

DA DETERMINAÇÃO DO LUCRO SUJEITO AO IMPôSTO 

Art. 133. O impôsto de que trata o art. 129 somente se 
aplica às vendas de bens imóveis corpóreos e incide sôbre a 
diferença entre o valor da venda e do custo do imóvel para 
o vendedor, permitidas as seguintes deduções e atendido o dis
posto no § 3.° dêste artigo (Decreto-Lei n.o 9.330, art. 2.°, e 
Lei n.o 154, art. 24): 

a) impôsto de transmissão pago pelo vendedor, quando 
da aquisição do imóvel; 

b) benfeitorias e juros dos empréstimos contraídos para 
a sua realização; 

c) comissões pagas a corretores de imóveis legalmente 
habilitados para a realização da venda (Lei n.o 4.116, art. 7.0 ). 

§ 1.0 Além das deduções previstas neste artigo, poderá o 
vendedor abater as seguintes percentagens, calculadas sôbre a 
diferença entre o valor da venda e o de custo do imóvel e 
das benfeitorias, quando houver (Lei n.O 154, art. 25): 

10% (dez por cento), quando o imóvel tiver sido adquirido 
dentro do prazo de 2 (dois) anos anteriores à realização da 
venda; 

15% (quinze por cento), quando êsse prazo fôr superior 
a 2 (dois) anos, não excedendo, porém, a 5 (cinco) anos; 

25% (vinte e cinco por cento), quando êsse prazo fôr supe
rior a 5 (cinco) anos, não excedendo, porém, a 10 (dez) anos; 
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3()% (trinta por cento), quando êsse prazo fÔr superior à 
10 (dez) anos. 

§ 2.° Não são computáveis como parcelas integrantes do 
custo do imóvel e das respectivas benfeitorias os juros abatidos 
nas declarações de rendimentos de pessoa física do vendedor 
(Lei n.o 3.470, art. 9.°). 

§ 3.° Consideram-se bens imóveis corpóreos (Código Ci
vil, art. 43): 

I - O solo com a sua superfície, os seus acessórios e adja
cências naturais, compreendendo as árvores e frutos pendentes, 
o espaço aéreo e o subsolo; 

II - Tudo quanto o homem incorporar permanentemente 
ao solo, como a semeote lançada à terra, os edifícios e cons
truções, de modo que se não possa retirar sem destruição, modi
ficação, fratura ou dano; 

III - Tudo quando no imóvel o proprietário mantiver in
tencionalmente empregado em sua exploração industrial, afor
moseamento ou comodidade. 

Art. 134. Estão sujeitos à comprovação o valor do custo do 
imóvel e as deduções de que trata o artigo anterior (Decreto
Lei n.o 9.330, art. 2.°). 

Art. 135. O custo do imóvel, para o vendedor, quando 
adquirido por doação, herança ou legado, é o valor constante 
do respectivo instrumento de transferência da propriedade, 
transcrito no registro próprio, observando-se o disposto no ar
tigo 141, quando o valor de aquisição da propriedade constante 
do respectivo instrumento fôr inferior ao que tenha servido 
de base para o pagamento do impôsto de transmissão (Lei n.o 
3.470, art. 7.°, parágrafo único). 

Art. 136. Na impossibilidade de ser feita, no ato do reco
lhimento do impôsto, a comprovação dos valôres a que se refere 
o art. 134, ficará o vendedor obrigado a comprová-los dentro 
do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data daquele re
colhimento. 

Parágrafo único. Quando houver a quitação do preço an
tes de concluídas as benfeitorias, será admitida a dedução do 
respectivo custo estimado pelo vendedor sujeito à comprovação 
dentro do prazo de >60 (sessenta) dias contado da data do 
habite-se, ficando o contribuinte obrigado ao pagamento da 
diferença do impôsto que vier a ser apurada, com o acréscimo 
da multa que fôr cabível. 
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Art. í37. Findo o prazo marcado pára à comprovação, nA 
conformidade do artigo anterior, o qual poderá ser prorrogado, 
a juízo exclusivo dos chefes das repartições lançadoras do im
pôsto de renda, mediante requerimento, serão glosadas as dedu
ções e percentagens não comprovadas, inclusive a correspon
dente correção monetária, quando houver, as quais não poderão 
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na 
órbita administrativa. 

Art. 138. O valor da venda e o da cessão também deverão 
ser comprovados, mediante documento que indique o valor de
finitivo de base para incidência do impôsto de transmissão ou, 
quando não houver incidência dêsse impôsto, o que servir de 
base para a cobrança do impôsto predial, territorial ou sôbre 
a cessão, expedido pela repartição fiscal competente. 

Art. 139. Os delegados e inspetores do Impôsto de Renda 
comunicarão aos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis 
a ocorrência de faltas cometidas por corretores que por qual
quer forma prejudiquem interêsses da Fazenda Nacional (Lei 
n.O 4.166, arts. 16 e 17). 

SEÇÃO IV 

DO ARBITRAMENTO DO CUSTO DAS BENFEITORIAS 

Art. 140. Ressalvados os casos de comprovação, mediante 
a apresentação de documentos do respectivo pagamento, é fa
cultado às autoridades do Impôsto de Renda arbitrar o custo 
das benfeitorias, até o limite de 10 (dez) vêzes o correspon
dente valor locativo anual à época da realização dessas benfei
torias, com observância das seguintes normas (Lei n.o 3.470, 
art. 8.°): 

a) no caso de imóvel situado em zona urbana, será con
siderado o primeiro valor locativo anual do imóvel, após con
cluídas as benfeitorias, constante do recibo de pagamento do 
impôsto predial, do impôsto territorial ou, se êsse valor não 
constar expressamente do respectivo recibo, o que fôr certifi
cado pela autoridade municipal competente; 

b) tratando-se de propriedade situada em zona rural ou 
que tenha destinação rural, o primeiro valor locativo anual das 
benfeitorias, após a sua conclusão, será: 

I - O constante do contrato de arrendamento, se a pro
priedade houver sido arrendada a êsse tempo; 
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II - O que tenha sido considerado na cobrança do in1-
pôsto territorial, ou arbitrado por autoridade pública estadual 
ou municipal competente, para efeitos fiscais. 

§ 1.0 Quando o custo das benfeitorias avaliado pela auto
ridade fiscal não atingir a 10 (dez) vêzes o valór locativo, é fa
cultado ao contribuinte promover a respectiva avaliação judicial, 
sem efeito suspensivo da cobrança, respeitado êsse mesmo limite 
fixado neste artigo (Lei n.O 3.470), art. 8.°, parágrafo único). 

§ 2.° A avaliação prevista no parágrafo anterior será feita 
sempre por avaliador judicial, sendo que, onde houver avalia
dores privativos do Juízo Federal, a êstes caberá fazer a avalia
ção, podendo o Juiz, onde não houver avaliador judicial, designar 
perito estranho ao quadro da justiça para, em cada caso, pro
ceder à avaliação (Lei n.O 3.470, art. 96, parágrafo único). 

SEÇÃO V 

DO ARBITRAMENTO DO VALOR DA VENDA DO IMóVEL 

Art. 141. É facultado ao fisco arbitrar o valor da venda 
do imóvel, para os efeitos do disposto neste artigo, quando o 
preço constante do instrumento da respectiva operação fôr no
toriamente inferior ao real, observadas as seguintes regras (Lei 
n.O 3.470, art. 6.°, e §§ 1.0 e 2.°): 

a) o preço de venda declarado será considerado notoria
mente inferior ao real, sempre que o valor definitivo de inci
dência do impôsto de transmissão exceder àquele preço acres
cido do preço da cessão, se houver; 

b) nos casos a que se refere a letra a, a autoridade fiscal 
competente do Impôsto de Renda arbitrará o valor de venda 
do imóvel, até o limite de 80% (oitenta por cento) do valor 
que tenha servido de base para a cobrança do impôsto de 
transmissão, salvo quando, comprovadamente, seja apurado o 
valor real, em importância superior ao preço declarado na guia; 

c) não será feito o arbitramento de que trata a letra b, 
na época da escritura definitiva de compra e venda, quando 
tenha sido pago o impôsto de renda em virtude de quitação 
do preço estabelecido em promessa de venda, na conformidade 
do disposto no § 1.0 do art. 129; 

371 



d) nos casos de pagamento cio impÔsto cie transmissão 
para efeito da escritura definitiva de compra e venda, quando 
tenha havido promessa de venda anterior, ressalvada a hipótese 
da letra c, será arbitrado o valor de venda correspondente à 
época em que o compromisso foi estabelecido; 

e) nos casos previstos na letra d, ou quando não houver 
incidência do impôsto de transmissão, para os efeitos do arbi
tramento do valor da venda do imóvel, será considerada quan
tia equivalente à que serviria de base para a cobrança daquele 
impôsto à época da transação, segundo os critérios previstos na 
legislação respectiva dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Territórios; 

f) tratando-se de simples contrato de cessão, no arbitra
mento do respectivo valor será considerada a base de incidência 
do impôsto que fôr cobrado sôbre a transação, abatendo-se o 
custo para o cedente, quando o valor que servir de base para 
a cobrança dêsse impôsto corresponder ao valor do imóvel; 

g) nos casos em que houver compra e venda e cessão, 
simultâneas, o preço da cessão será abatido do valor do imóvel, 
arbitrado na conformidade das letras anteriores, para os efeitos 
da revisão do valor da venda declarado na guia referente ao 
vendedor; 

h) nas operações de compra e venda definitiva, quando 
tenha havido cessão anterior, a parcela correspondente ao pre
ço da cessão não deverá ser computada no valor da venda, 
arbitrado para os fins da tributação; 

i) o arbitramento do valor de venda do imóvel não po
derá exceder a 800/0 (oitenta por cento) do valor básico de 
incidência dos impostos a que se referem as letras a, e e f, 
excetuados os casos de que trata a parte final da letra b; 

j) na falta de elementos para determinar o valor básico 
de incidência do impôsto de transmissão, o valor de venda ou 
da cessão será arbitrado com base no que tenha sido estabe
lecido para os fins de incidência do impôsto predial ou terri
torial, pela repartição fiscal competente. 

Parágrafo único. O valor de venda, arbitrado na confor
midade do disposto neste artigo, será aceito como custo do 
imóvel, para os fins previstos neste Regulamento, quando ocor
rer a sua revenda. 
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SEÇÃO VI 

DA CORREÇÃO MONETARIA DO CUSTO DO IMóVEL 

Art. 1:42. É facultado à pessoa física vendedora efetuar a 
correção monetária do custo de aquisição do imóvel, do impôsto 
de transmissão pago e das benfeitorias realizadas, sem o gôzo 
cumulativo de abatimento das percentagens previstas no § 1.0 
do art. 133 (Lei n.O 4.357, art. 4.0). 

§ 1.0 Do valor do custo corrigido das benfeitorias será 
deduzida a percentagem de 2% (dois por cento), para cada ano 
que tiver decorrido entre o término de sua realização e a data 
da alienação (Lei n.o 4.357, art. 4.°, § 1.0). 

§ 2.° A correção monetária será processada mediante apli
cação dos coeficientes a que se refere o art. 261, observando-se 
em relação ao custo de aquisição do imóvel as seguintes nor
mas (Lei n.o 4.357, art. 4.°): 

a) quando o custo de aquisição tiver sido pago em par
celas, computar-se-ão destacadamente as importâncias desem
bolsadas em cada ano civil; 

b) em se tratando de prédio construído em época poste
rior à aquisição do terreno, bem como nos casos de benfeito
rias acrescidas, computar-se-ão, igualmente, as importâncias de
sembolsadas em cada ano civil; 

c) no caso da alínea b, quando ocorrer a impossibilidade 
de comprovação das importâncias desembolsadas em cada ano 
civil, considerar-se-á como data da respectiva aquisição a do 
término de sua realização; 

d) na hipótese de inexistência de documentos comproba
tórios do custo real das benfeitorias, computar-se-á o valor ar
bitrado na forma do artigo 140. 

Art. 143. A diferença entre o valor global de aquisição 
do imóvel, de que trata o artigo anterior, e o seu valor cor
rigido monetàriamente nos têrmos do § 2.° do mesmo artigo, 
observado o disposto no seu § 1.0, ficará sujeita tão-somente 
ao impôsto à razão de 5% (cinco por cento), pago de uma só 
vez (Lei n.o 4.357, art. 4.°, § 2.°). 

Parágrafo único. O impôsto de que trata êste artigo, cor
respondente ao exercício financeiro de 1966, será pago com o 
adicional de 10% (dez por cento) instituído pelo art. 28 da Lei 
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n.O 4.863, de 29 de novembro de 1965, regulamentado pelo De
creto n.o 57.585, de 6 de janeiro de 1966. 

Art. 144. O pagamento do impôsto previsto no artigo an
terior será dispensado, quando a pessoa física vendedora optar 
pela aquisição de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacio
nal, em valor nominal unitário atualizado, correspondente ao 
dôbro do que seria devido como impôsto (Lei nY 4.357, arts. 
1.0, § 7.0, e 4.0, § 2.°). 

Art. 145. Salvo nos casos de partilha em inventário ou 
arrolamento judicial, as Obrigações adquiridas nos têrmos do 
artigo anterior serão intransferíveis durante o prazo de 5 (cin
co) anos, a contar da data da respectiva aquisição, podendo 
ser liquidadas após o transcurS0 daquele prazo, mediante sua 
apresentação em qualquer agência do Banco do Brasil S.A (Lei 
n.O 4.357, art. 4.°, § 3.°). 

Art. 146 As guias a que se referem o art. 148 e o seu 
§ 1.0 serão visadas pelas autoridades competentes, nos casos de 
correção monetária do valor global de aquisição do imóvel, so
mente depois de feita a prova de haver o vendedor depositado 
no Banco do Brasil S.A, em conta vinculada ao Tesouro Na~ 
cional, à ordem do Departamento do Impôsto de Renda ou De
legacias e Inspetorias, importância igual ao dôbro do impôstd 
de que trata o art. 143. 

Parágrafo único. Será dispensada a prova de depósito a 
que se refere êste artigo, quando, por ato irreversível, a pessoa 
física vendedora efetuar o recolhimento do impôsto indicado 
no art. 143, ou tornar efetiva a aquisição das Obrigações, nos 
têrmos do art. 144, antes de solicitar o visto nas guias de que 
trata êste artigo. 

Art. 147. Dentro do prazo improrrogável de 30 (trinta) 
dias, a contar da data de instrumento de alienação ou de pro
messa de alienação do imóvel, ou do direito à aquisição, a pes
soa física vendedora, promitente vendedora ou cedente deverá 
optar pela compra efetiva das Obrigações ou pelo pagamento 
do impôsto, de acôrdo com os arts. 143 e 144, mediante a apre
sentação de petição, instruída com certidão ou traslado do do
cumento comprobatório da operação, dirigida à repartição do 
Impôsto de Renda, que providenciará junto à agência do Banco 
do Brasil S.A, no sentido da utilização total ou parcial do de
pósito, conforme a opção. 

Parágrafo único. Se a pessoa física vendedora, promitente 
vendedora ou cedente não efetivar a opção dentro do prazo 
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estabelecido neste artigo, a repartição do Impôsto de Renda 
promoverá junto à agência do Banco do Brasil S.A. a conver
são de 50% (cinqüenta por cento) do depósito em renda tri
butária, ficando liberado o saldo para devolução ao depositante. 

SEÇÃO VII 

DAS OBRIGAÇõES DOS NOTARIOS púBLICOS 

Art. 148. Os tabeliães de notas e serventuários que exer
çam função de notário público ou de oficial de registro, fede
rais ou estaduais, não poderão lavrar ou registrar escritura de 
compra e venda de propriedades imobiliárias ou escrituras de 
promessa de compra e venda ou de cessão de direito de pro
messa de compra e venda sôbre propriedades imobiliárias, ou 
atos equivalentes com cláusula de quitação de preço, sem que 
seja feita, pelo vendedor ou cedente, prova de recolhimento do 
impôsto de que trata o artigo 129, mediante exibição da guia 
própria, com o respectivo recibo, cujo número, data, preço de 
venda ou cessão e valor arbitrado deverão ser indicados na 
mesma escritura (Lei n.o 3.470, art. 5.0 ). 

§ 1.0 Quando a transação não proporcionar lucro tributá
velou houver isenção do impôsto, será admitida, em substitui
ção à prova exigida neste artigo, a guia negativa ou de isenção, 
conforme o caso, as quais serão visadas pelas repartições do 
Impôsto de Renda ou pelas exatorias federais nas localidades 
onde não houver repartição dêste impôsto. 

§ 2.0 Na hipótese a que se refere o § 1.0, deverão constar 
da escritura o número e a data da guia negativa e a reparti
ção em que foi visada, bem como a declaração de que o ven
dedor se compromete a, no prazo de 10 (dez) dias, contado 
da ciência do débito fiscal, recolher o impôsto que as reparti
ções do Impôsto de Renda venham a apurar na revisão da 
mesma guia. 

§ 3.0 Os tabeliães e serventuários referidos neste artigo 
não poderão lavrar a escritura por valor superior ao constante 
da guia. 

§ 4.0 Nos casos de inobservância do disposto neste artigo 
será aplicada a multa prevista na letra c do art. 446 (Lei n.O 

3.470, art. 5.0 ). 

§ 5.0 No caso de dispensa do impôsto previsto no § 2.0 

do art. 130, a guia de isenção somente será visada pelas auto-
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ridades competentes, depois de feita a prova de depósito no 
Banco do Brasil S.A. da importância destinada à subscrição 
das Obrigações do. Tesouro Nacional ali referidas. 

SEÇÃO VIII 

DO RECOLHIMENTO DO IMPôSTO 

Art. 149. O recolhimento do impôsto de que trata o art. 
129 compete ao vendedor do imóvel e será feito por meio de 
guia própria, conforme modêlo aprovado pela repartição (De
creto-Lei n.o 9.330, art. 3.°). 

§ 1.0 Quando se fixar no contrato que a obrigação do pa
gamento do impôsto sôbre lucro imobiliário e acréscimos, de
vidos pelo alienante, é transferida ao adquirente, dever-se-á 
explicitar o montante que tal obrigação atingir, se sua satis
fação se desse na data da escritura (Lei n.O 4.591, art. 47). 

§ 2.° No caso do parágrafo anterior, o adquirente será 
tido, para todos os efeitos, como responsável perante o Fisco 
(Lei n.O 4.591, art. 47, § 1.0); 

§ 3.° Para efeitos fiscais, não importará em aumento do 
preço de aquisição a circunstância de obrigar-se o adquirente 
ao pagamento do impôsto sôbre o lucro imobiliário e acrésci
mos (Lei n.o 4.591, art. 47, § 2.°). 

§ 4.° Quando o adquirente fizer a retenção do impôsto 
sôbre o lucro imobiliário e respectivos acréscimos e adicionais 
devidos pelo alienante, ficará responsável, para todos os efeitos, 
perante o Fisco, pelo seu recolhimento, inclusive pelos reajus
tamentos que vier a sofrer o débito fiscal (Lei n.o 4.591, art. 
46 parágrafo único). 

§ 5.0 O impôsto a que se refere êste artigo deverá ser 
recolhido até a data da escritura, quando houver quitação do 
preço, e dentro de 30 (trinta) dias, contados do pagamento da 
última prestação, nos demais casos (Lei n.o 3.470, art. 4.°, § 1.0). 

§ 6.° Nos casos de incorporação de imóveis a capital de 
sociedade, o impôsto deverá ser recolhido dentro de 30 (trinta) 
dias contados da data da assembléia geral que deliberar sôbre 
a incorporação, em se tratando de sociedade por ações, ou da 
data do respectivo registro contábil, ou escritura pública, nos 
demais tipos de sociedade (Lei n.O 4.154, art. 21, § 3.°). 
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§ 7.° O recolhimento do impôsto deverá ser feito à repar
tição local do domicílio fiscal do vendedor, ressalvado o cumpri· 
mento das obrigações fiscais por procurador no local da situa
ção do imóvel. 

§ 8.° O disposto neste artigo e no parágrafo anterior apli
ca-se igualmente ao cedente, nos casos de cessão a que se refere 
o § 1.0 do art. 129. 

§ 9.° As disposições dêste artigo e de seus §§ 7.° e 8.° apli
cam-se igualmente, ao impôsto de que trata o art. 143. 

§ 10.° Quando ficar apurado que o valor real da opera
ção imobiliária foi superior ao preço de venda, computado na 
guia, o comprador ficará solidàriamente responsável com o ven
dedor pelas respectivas diferenças de impôsto e multas (Lei 
n.O 4.154, art. 21, § 1.0). 

Art. 150. No caso de pagamento a prazo do preço de alie
nação de imóvel, contratada a partir de 17 de julho de 1964, 
o impôsto de que trata o art. 129 terá o seu montante corrigido 
monetàriamente nos têrmos do art. 428, sempre que o alienante 
tiver recebido mais de 70% (setenta por cento) do valor da 
alienação do imóvel ou do direito à sua aquisição, sem que haja 
efetuado o recolhimento do referido impôsto (Lei n.O 4.357, 
art. 4.°, § 5.°). 

Título IV 

DOS RENDIMEtolTOS DAS PESSOAS FfSICAS DOMICILIADAS NO BRASIL, 
AUSENTES NO ESTRANCEIRO, A SERViÇO DA NAÇÃO OU POR 

MOTIVO DE ESTUDOS 

CAPÍTULO I 

DA ARRECADAÇÃO NA FONTE 

Art. 151. Os domiciliados no País, ausentes no estran
geiro, a serviço da Nação ou por motivo de estudos, que rece
berem rendimentos, em moeda estrangeira, através da Delega
cia do Tesouro Brasileiro no Exterior ou de qualquer autarquia 
ou sociedade de economia mista, sofrerão desconto do impôsto 
de renda na fonte, mediante a aplicação de alíquotas progres~ 
sivas, acrescidas, no exercício financeiro de 1966,· do adicional 
de lQ% (dez por cento) instituído pelo art. 28, da Lei n.o 4.863, 
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de 29 de novembro de 1965, regulamentado pelo Decreto n.o 
57;585, de 6 de janeiro de 1966, a saber (Lei n.o 4.506, art. 11): 

Classes de renda líquida Alíquotas AdiciOna!i Alíquotas 
US$ 1.00 da Lei n.O da Lei Totais 

4.506 n.O 4.863 

Até 300 Isento 
De 301 a 600 3% 0,3% 3,3% 
De 601 a 900 5% 0,5% 5,5% 
De 901 a 1.200 7% 0,7% 7,7% 
De 1.201 a 1.500 9% 0,9% 9,9% 
De 1.501 a 1.800 11% 1,1% 12,1% 
De 1.801 a 2.200 13% 1,3% 14,3% 
De 2.201 a 2.700 15% 1,5% 16,5% 
De 2.701 a 3.400 17% 1,7% 18,7% 
De 3.401 a 4.200 19% 1,9% 20,9% 
Acima de 4.200 21% 2,1% 23,1% 

§ 1.0 Para determinação da renda líquida sujeita à taxa
ção na fonte, prevista neste artigo, serão admitidos os seguin
tes abatimentos (Lei n.o 4.506, art. 11, § 1.0): 

a) os prêmios de seguro de vida e os destinados à cober
tura de despesas com hospitalização e cuidados médicos e 
dentários, até 5% (cinco por cento) da renda bruta, quando 
comprovados; 

b) os encargos de família, à razão de US$ 150,00 (cento e 
cinqüenta dólares), mensalmente, para o outro cônjuge e para 
cada filho menor ou inválido, filha solteira, viúva sem arrimo 
ou abandonada sem recursos pelo marido, descendente menor 
ou inválido sem arrimo de seus pais, desde que residam no 
estrangeiro às expensas do contribuinte; 

. c) as contribuições para constituição de fundo de benefi
cência, até 1% (um por cento) da renda bruta recebida em 
dólares; 

d) 20% (vinte por cento) a título de representação, cal
culados sôbre o total de remuneração recebida, salvo em rela
ção aos chefes de missões diplomáticas ou militares, de repar
tições oficiais ou órgãos de caráter permanente, cujas deduções 
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serão admitidas na base de 30% (trinta por cento) do total 
das respectivas remunerações. 

§ 2.° As autarquias e sociedades de economia mista que 
descontarem impôsto na fonte, nos têrmos dêste artigo, deverão 
efetuar o seu recolhimento, global e mensalmente, à Delegacia 
do Tesouro Brasileiro no Exterior, dentro do mês seguinte àque
le em que houver sido efetuado o pagamento ou o crédito aos 
beneficiários. 

§ 3.° A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do 
impôsto, ainda que não o tenha retido (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 103). 

CAPÍTULO II 

DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS 

Art. 152. Os contribuintes sujeitos à taxação na fonte, de 
conformidade com o que dispõe o artigo anterior, se não tive
rem percebido no ano de base outros rendimentos de qualquer 
natureza, ficam dispensados de apresentar declaração de ren
dimentos (Lei n.o 4.506, art. 11, § 2.°). 

§ 1.0 Se as pessoas previstas neste artigo perceberem, além 
dos rendimentos do trabalho, taxados na fonte, outros de qual
quer natureza, deverão apresentar declaração de rendimentos 
à Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior, incluindo nela, 
também, os rendimentos já taxados em dólares, declaração esta 
que será encaminhada posteriormente à repartição competente 
no Brasil, para fins de contrôle (Lei n.O 4.506, art. 11, § 3.°). 

§ 2.° Para a inclusão dos rendimentos do trabalho de que 
trata o parágrafo anterior, será computada na declaração 
apenas a quinta parte da remuneração total recebida em dó
lares norte-americanos, cuja conversão em cruzeiros será feita 
pela taxa média de dólar fiscal adotado no ano de base (Lei 
n.O 4.506, art. 11, § 4.°). 

§ 3.° O impôsto descontado na fonte, de acôrdo com o 
disposto no artigo anterior, será convertido em moeda nacional 
na conformidade do parágrafo anterior e deduzido do total 
apurado na declaração de rendimentos da pessoa física (Lei 
n.o 4.506, art. 11, § 5.°). 
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Livro 111 

DA TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS JURlDICAS 
DOMICILIADAS NO BRASIL 

Título r 

DOS RENDIMENTOS SUJEITOS A DECLARAÇÃO 

CAPÍTULO I 

DO LUCRO REAL 

Art. 153. Constitui lucro real o lucro operacional da em
prêsa individual ou da pessoa jurídica, acrescido ou diminuído 
dos resultados líquidos de transações eventuais (Lei n.O 4.506, 
art. 37, § 2.°). 

CAPÍTULO II 

DO LUCRO OPERACIONAL 

Art. 154. Constitui lucro operacional o resultado das ati
vidades normais da emprêsa com personalidade jurídica de 
direito privado, seja qual fôr a sua forma ou objeto, e das 
emprêsas individuais (Lei, n.O 4.506, art. 41). 

Art. 155. O lucro operacional será determinado pela es
crituração da emprêsa, feita com observância das prescrições 
legais (Lei n.o 4.506, art. 42). 

Art. 156. O lucro operacional apurado será formado pela 
düerença entre a receita bruta operacional e os custos, as des
pesas operativas, os encargos, as provisões e as perdas autori
zadas por êste Regulamento (Lei n.O 4.506, art. 43). 

Art. 157. Integram a receita bruta operacional (Lei n.O 
4.506, art. 44): 

a) o produto da venda dos bens e serviços, nas transações 
ou operaçõel; de conta própria; 

b) o resultado auferido nas operações de conta alheia; 

c) as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou 
provisões; 
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d) as subvenções Correntes para custeio ou operação, re
cebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou 
de pessoas naturais. 

Art. 158. Será classificado como lucro operacional da em
prêsa o resultado auferido em qualquer atividade econômica 
destinada à venda de bens ou serviços a terceiros, tais como 
(Lei n.O 4.506, art. 40): 

a) extração de recursos minerais ou vegetais, pesca, ati
vidades agrícolas e pecuárias; 

b) indústrias de qualquer espécie, construção, serviços de 
transporte, comunicações, serviços de energia elétrica, forneci
mento de gás e água, exploração de serviços públicos conce
didos ou de utilidade pública; 

c) comerciais ou mercantis, de compra e venda de quais
quer bens, inclusive imóveis, títulos e valôres, distribuição e 
armazenamento; 

d) bancárias, de seguros e outras atividades financeiras 
de serviços de qualquer natureza, inclusive hotéis e diverti
mentos públicos. 

Parágrafo único. Incluem-se nas disposições dêste artigo 
a prestação ou venda de serviços a terceiros, a locação de bens, 
imóveis ou móveis, a cessão de direitos de propriedade indus
trial e quaisquer operações semelhantes, realizadas com habi": 
tualidade pelas firmas ou sociedades em geral. 

Art. 159. Não serão consideradas na apuração do lucro 
operacional as despesas, inversões ou aplicações de capital, quer 
referentes à aquisição ou melhorias de bens ou direitos, quer à 
amortização ou ao pagamento de obrigações relativas àquelas 
aplicações (Lei n.O 4.506, art. 45). 

Parágrafo único. Salvo disposições especiais, o custo dos 
bens adquiridos ou das melhorias realizadas, cuja vida útil 
ultrapasse o período de um exercício, deverá ser capitalizado 
para ser depreciado ou amortizado (Lei n.O 4.506, art. 45, § 1.0). 

Art. 160. Estão excluídos do lucro operacional os proven
tos em moeda estrangeira ou em títulos e participações acio
nárias emitidos no exterior, enviados ao Brasil e correspon
dentes à prestação de serviços técnicos, de assistência técnica, 
administrativa e semelhantes, prestados por emprêsas nacio
nais a emprêsas no exterior (Lei n.O 4.506, art. 43, parágrafo 
único) . 
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CAPÍTulo !lI 

DOS CUSTOS, DAS DESPESAS OPERACIONAIS 
E DOS ENCARGOS 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 161. São custos as despesas e os encargos relativos 
à aquisição, produção e venda dos bens e serviços objeto das 
transações de conta própria, tais como (Lei n.o 4.506, art. 46): 

a) o custo de aquisição dos bens ou serviços revendidos 
ou empregados na produção dos bens ou serviços vendidos; 

b) os encargos de depreciação, exaustão e amortização; 

c) os rendimentos pagos ou creditados a terceiros; 

d) os impostos, taxas e contribuições fiscais ou parafis
cais, exceto o impôsto de renda; 

e) as quebras e perdas razoáveis, de acôrdo com a na
tureza do bem e da atividade, ocorridas na fabricação, no trans
porte e manuseio; 

f) as quebras ou perdas de estoque por deterioração e 
obsolescência ou pela ocorrência de riscos não cobertos por 
seguro, desde que comprovadas: 

I - por laudo ou certificado de autoridade sanitária ou 
de segurança, que especifique e identifique as quantidades des
truídas ou inutilizadas e as razões da providência; 

H - por certificado de autoridade competente, nos casos 
de incêndios, inundações ou outros eventos semelhantes; 

IH - mediante laudo de autoridade fiscal chamada a cer
tificar a destruição de bens obsoletos, invendáveis ou danifi
cados, quando não houver valor residual apurável. 

Art. 162. São operacionais as despesas não computadas 
nos custos, necessárias à atividade da emprêsa e à manuten
ção da respectiva fonte produtora (Lei n.O 4.506, art. 47). 

§ 1.0 São necessárias -as despesas pagas ou incorridas para 
a realização das transações ou operações exigidas pela ativi
dade da emprêsa (Lei n.o 4.506, art. 47, § 1.°). 
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S 2.° As despesas óperacionais admitidas são as usuais ou 
normais no tipo de transações, operações ou atividades da em
prêsa (Lei n.o 4.506, art. 47, § 2.°). 

Art. 163. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as 
disposições sôbre dedutibilidade de rendimentos pagos a ter
ceiros (Lei n.O 4.506, art. 45, § 2.°). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às 
gratificações ou participações no resultado, atribuídas aos di
rigentes ou administradores de pessoa jurídica, as quais não 
serão dedutíveis como custos ou despesas operacionais (Lei 
n.o 4.506, art. 45, § 3.°). 

SEÇÃO 11 

DOS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇõES 

Art. 164. Somente serão dedutíveis como custo ou despe
sas os impostos, taxas e contribuições cobrados por pessoas 
jurídicas de direito público, ou por seus delegados, que sejam 
efetivamente pagos durante o exercício financeiro a que cor
responderem, ressalvados os casos de reclamação ou de recurso, 
tempestivos, e os casos em que a firma ou sociedade tenha 
crédito vencido contra entidades de direito público, inclusive 
emprêsas estatais, autarquias e sociedades de economia mista, 
em montante não inferior à quantia do impôsto, taxa ou con
tribuição devida (Lei n.O 4.506, art. 50). 

§ 1.0 Não será dedutível o impôsto de renda pago pela 
emprêsa, qualquer que seja a modalidade de incidência (Lei 
n.o 4.506, art. 50, § 1.0). 

§ 2.° As contribuições de melhoria não serão admitidas 
como despesas operacionais, devendo ser acrescidas ao custo de 
aquisição dos bens respectivos (Lei n.O 4.506, art. 50, § 2.°). 

§ 3.° Os impostos incidentes sôbre a transferência da pro
priedade de bens ou direitos, objeto de inversões, poderão ser 
considerados, a critério do contribuinte, como despesas opera
cionais ou como acréscimo do custo de aquisição dos mesmos 
bens ou direitos (Lei n.o 4.506, art. 50, § 3.°). 

§ 4.° Não serão dedutíveis as multas por infrações fiscais 
pagas pela emprêsa. 
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SEÇÃO III 

DA PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 

Art. 165. Poderão ser registradas como custo ou despesas 
operacionais as importâncias necessárias à formação de provi
sões para créditos de liquidação duvidosa (Lei n.o 4.506, art. 60). 

Art. 166. A importância dedutível como provisão para 
créditos de liquidação duvidosa será a necessária a tornar a 
provisãó suficiente para absorver as perdas que provàvelmente 
ocorrerão no recebimento dos créditos existentes ao fim de 
cada exercício (Lei n.O 4.506, art. 61). 

§ 1.0 O saldo adequado da provisão será fixado periàdi
camente pelo Departamento do Impôsto de Renda, a partir qe 
1.0 de janeiro de 1965, para vigorar durante o prazo mínimo 
de um exercício, como percentagem sôbre o montante dos cré
ditos verificados no fim de cada ano, atendida a diversidade 
de operações e excluídos os de que trata o § 4.Q (Lei n.o 4.506, 
art. 61, § 1.0). 

§ 2.° Enquanto não forem fixadas as percentagens pre
vistas no parágrafo anterior, o saldo adequado da provisão será 
de 3% (três por cento) sôbre o montante dos créditos, excluí
dos os provenientes de vendas com reserva de domínio, ou de 
operações com garantia real, podendo essa percentagem ser 
excedida até o máximo da relação, observada nos últimos 3 
(três) anos, entre os créditos não liquidados e o total dos cré
ditos da emprêsa (Lei n.o 4.506, art. 61, § 2.°). 

§ 3.° As provisões existentes no último balanço, encerra
do anteriormente a 1.° de janeiro de 1965, se ultrapassarem 
os limites do § 2.°, deverão ter o excesso eliminado durante os 
4 (quatro) anos seguintes (Lei n.o 4.506, art. 61, § 3.°). 

§ 4.0 Além da percentagem a que se refere o § 2.°, a pro
visão poderá ser acrescida de (Lei n.o 4.506, art. 61, § 4.°): 

a) a diferença entre o montante do crédito e a proposta 
de liquidação pelo concordatário, nos casos de concordata, des
de o momento em que esta fôr requerida; 

b) até 50% (cinqüenta por cento) do crédito, nos casos 
de falência do devedor, desde o momento de sua decretação. 

§5.0 Nos casos de concordata ou falência do devedor, não 
serão admitidos como perdas os créditos que não forem ha-
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bilitados ou que tiverem a sua habilitação denegada (Lei n.o 
4.506, art. 61, § 5.°). 

§ 6.° Os prejuízos realizados no recebimento de créditos 
serão obrigatoriamente debitados à provisão referida neste ar
tigo (Lei n.O 4.506, art. 61, § 6.°). 

SEÇÃO IV 

DA PROVISÃO PARA INDENIZAÇõES TRABALHISTAS 

Art. 167. Poderão ser registradas como custo ou despesas 
operacionais as importâncias nec~!;5árias à formação de provi
sões em face das responsabilidades pela eventual despedida de 
empregados, observado o disposto no art. 168 (Lei n.O 4.506, 
art. 60). 

Art. 168. Os contribuintes do impôsto de renda, como 
pessoa jurídica ou como emprêsa jndividual, são obrigados a 
constituir o Fundo de Indenizações Trabalhistas, dedutível n~ 
apuração do lucro operacional, a fim de assegurar a sua res
ponsabilidade eventual pela indenização por dispensa dos seus 
empregados estáveis ou não, nos limites da lei, e as impor
tâncias pagas em cada exercício, a êsse título, correrão obri
gatoriamente por conta dêsse Fundo, desde que haja saldo cre
dor suficiente, obedecidas as normas baixadas pelo Decreto 
n.o 54.252, de 3 de setembro de 1964 (Lei n.O 4.357, art. 2.°, 
§ 2.°, e Lei n.o 4.506, art. 62). 

§ 1.0 A obrigação mensal da constituição do Fundo referido 
neste artigo corresponderá a 2 % (dois por cento) sôbre o 
total da remuneração mensal paga aos empregados, não compu
tada a gratificação salarial de Natal (13.° salário) (Lei n.O 4.090, 
art. 1.0, Lei n.O 4.357, art. 2.0 , § 3.0 ; e Lei n.O 4.923, art. 6.°, 
parágrafo único, alínea a). 

§ 2.° Para as emprêsas exclusivamente destinadas à agri
cultura e à pecuária, a obrigação de que trata o parágrafo 
anterior será de 1 1/2% (um e meio por cento), somente até 
o exercício de 1970 (Lei n.O 4.357, art. 2.°, § 4.°). 

§ 3.° Será suspensa a obrigação mensal de que trata êste 
artigo, quando o saldo do Fundo de Indenizações Trabalhistas 
atingir o montante das responsabilidades totais do contribuinte, 
relativas aos seus empregados sem estabilidade (Lei n.o 4.357, 
art. 2.°, § 13). 
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§ 4.° Os recursos do Fundo de Indenizações Trabalhistas, 
a que se refere êste artigo, serão, obrigatOriamente, aplicados 
na aquisição, no Tesouro Nacional ou na Bôlsa de Valôres, 
de Obrigações da emissão mencionada no art. 1.° da Lei n.o 
4.357, de 16 de julho de 1964 (Lei n.o 4.357, art. 2.°). 

§ 5.° As correções monetárias do valor do principal das 
Obrigações em que fôr aplicado o Fundo de Indenizações 
Trabalhistas acrescerão ao valor do Fundo (Lei n.o 4.357, art. 
2.°, § 11). 

§ 6.° Na constituição da cota mensal do Fundo de que 
trata êste artigo, serão desprezadas as frações inferiores ao valor 
nominal unitário, atualizado, das Obrigações referidas no § 4.°. 

SEÇÃO V 

DA PROVISÃO PARA AJUSTE DO CUSTO DE BENS DO ATTNO 

Art. 169. Poderão ser registradas como custo ou despe
sas operacionais as importâncias necessárias à formação de pro
visões para o ajuste do custo de ativos ao valor de mercado, 
nos casos em que êste ajuste é determinado por lei (Lei n.o 
4.506, art. 60). 

SEÇÃO VI 

DAS DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇõES 

Art. 170. Serão admitidas como custos ou despesas ope
racionais as despesas com reparos e conservação de bens e 
instalações destinadas a mantê-los em condições eficientes de 
operação (Lei n.o 4.506, art. 48). 

Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da 
substituição de partes resultar aumento da vida útil prevista 
no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas correspon
dentes, quando aquêle aumento fôr superior a um ano, deve
rão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a deprecia
ções futuras (Lei n.o 4.506, art. 48, parágrafo único). 

SEÇÃO VII 

DOS JUROS SóBRE O CAPITAL SOCIAL 

Art. 171. Não serão admitidas como custos ou despesas 
operacionais as importâncias creditadas ao titular ou aos sócios 
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da emprêsa, a título de juros sôbre o capital· social, ressalvado o 
disposto no parágrafo único dêste artigo (Lei n.O 4.506, art. 49). 

Parágrafo único. São admitidos juros de até 12% (doze 
por cento) ao ano sôbre o capital, pagos pelas cooperativas de 
acôrdo com legislação em vigor (Lei n.o 4.506, art. 49, pará
grafo único). 

SEÇÃO VIII 

DAS PERDAS DE CAMBIO 

Art. 172. Serão dedutíveis como despesas operacionais, ou 
registráveis como complemento do custo de aquisição dos bens 
ou direitos, conforme o caso, as perdas de câmbio, em relação 
à taxa de conversão adotada na última correção monetária dos 
valôres do balanço, efetivamente verificadas no decurso do 
ano-base, mediante (Lei n.o 4.506, art. 56): 

a) compra ou venda de moeda estrangeira ou de valôres 
expressos em moeda estrangeira, desde que efetuada de acôrcÍo 
com a legislação sôbre câmbio; 

b) a extinção de dívida pela liquidação, total ou parcial, 
do valor de empréstimo em moeda estrangeira, através da res
pectiva conversão em moeda nacional, com autorização da 
Carteira de Câmbio, para a subscrição de capital social da 
emprêsa devedora. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplicar-se-á igual
mente às obrigações contraídas em moeda nacional, quando 
indexadas, ou sujeitas a correção ou atualização monetária 
(Lei n.o 4.506, art. 56, parágrafo único). 

SEÇÃO IX 

DAS DESPESAS COM PESQUISAS CIENTíFICAS 

OU TECNOLóGICAS 

Art. 173. Serão admitidas como operacionais as despesas 
com pesquisas científicas ou tecnológicas, inclusive com expe
rimentação para criação ou aperfeiçoamento de produtos, 
processos, fórmulas e técnicas de produção, administração ou 
venda (Lei n.o 4.506, art. 53). 
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§ 1.0 Serão igualmente dedutíveis as despesas com pros
pecção e cubagem de jazidas ou depósitos, realizadas por con
cessionários de pesquisas ou lavra de minérios, sob a orienta
ção técnica de engenheiro de minas (Lei n.O 4.506, art. 53, § 1.°). 

§ 2.° Não serão incluídas como despesas operacionais as 
inversões de capital em terrenos, instalações fixas ou equipa
mentos adquiridos para as pesquisas referidas neste artigo (Lei 
n.o 4.506, art. 53, § 2.°). 

§ 3.° Nos casos previstos no parágrafo anterior, poderá 
ser deduzida como despesa a depreciação anual ou o valor re
sidual de equipamentos ou instalações industriais no ano em 
que a pesquisa fôr abandonada por insucesso, computado como 
receita e valor do salvado dos referidos bens (Lei n.O 4.506, 
art. 53, § 3.°). 

SEÇÃO X 

DOS ALUGUÉIS OU ROYALTIES E DAS DESPESAS DE 
ASSISTÉNCIA TÉCNICA, CIENTíFICA OU ADMINISTRATIVA 

Art. 174. A dedução de despesas com aluguéis ou royalties 
será admitida (Lei n.o 4.506, art. 71): 

a) quando necessárias para que a emprêsa mantenha a 
posse, uso ou fruição do bem ou direito que produz o ren-
dimento; , 

b) se o aluguel não constituir aplicação de capital na aqui
sição do bem ou direito, nem distribuição disfarçada de lucros. 

Parágrafo único. Não são dedutíveis (Lei n.O 4.506, art. 71, 
parágrafo único): 

a) os aluguéis pagos a sócios ou dirigentes de emprêsas, 
e a seus parentes ou dependentes, em relação à parcela que 
exceder do preço ou valor do mercado; 

b) as importâncias pagas a terceiros para adquirir os di
reitos de uso de um bem ou direito e os pagamentos para 
extensão ou modificação do contrato, que constituirão aplica
ção de capital amortizável durante o prazo do contrato; 

c) os royalties pagos a sócios ou dirigentes de emprêsas, 
e a seus parentes ou dependentes; 
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d) os Toyalties pelo uso de patentes de invenção proces
sos e fórmulas de fabricação ou pelo uso de marcas de indús
tria ou de comércio, quando: 

I - pagos pela filial no Brasil de emprêsa com sede no 
exterior, em benefício de sua matriz; 

II - pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa 
com domicílio no exterior, que mantenha, direta ou indireta
mente, contrôle do seu capital com direito a voto; 

e) os Toyalties pelo uso de patentes de invenção, processos 
e fórmulas de fabricação, pagos ou creditados a beneficiário 
domiciliado no exterior: 

I - que não sejam objeto de contrato registrado no Banco 
Central da República do Brasil e que não estejam de acôrdo 
com o Códigb da Propriedade Industrial; 

II - cujos montantes excedam dos limites periodicamente 
fixados pelo Ministro da Fazenda para cada grupo de ativi
dades ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade e em 
conformidade com o que dispõe a legislação específica sôbre 
a remessa de valôres para o exterior; 

f) os Toyalties pelo uso de marcas de indústria e comér
cio pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior: 

I - que não sejam objeto de contrato registrado no Banco 
Central da República do Brasil e que não estejam de acôrdo 
com o Código da Propriedade Industrial; 

II - cujos montantes excedam dos limites periodicamente 
fixados pelo Ministro da Fazenda para cada grupo de ativi
dades ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade, de 
conformidade com a legislação específica sôbre remessas de 
valôres para o exterior. 

Art. 175. As somas das quantias devidas a título de Toyal
ties pela exploração de patentes de invenção ou uso de marca 
de indústria e de comércio, e por assistência técnica, cientí ... 
fica, administrativa ou semelhante poderão ser deduzidas como 
despesas operacionais até o limite máximo de 5% (cinco por 
cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido (Lei 
n.o 3.470, art. 74, e Lei n.o 4.131, art. 12). 

§ 1.0 Serão estabelecidos e revistos periodicamente, me
diante ato do Ministro da Fazenda, os coeficientes percentuais 
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admitidos para as deduções a que se refere êste artigo, con
siderados os tipos de produção ou atividades, reunidos em gru
pos, segundo o grau de essencialidade (Lei n.Q 3.470, art. 74, 
§ 1.0, e Lei n.o 4.131, art. 12, § 1.0). 

§ 2.° Não são dedutíveis as quantias devidas a título de 
royalties pela exploração de patentes de invenção ou uso de 
marcas de indústria e de comércio, e por assistência técnica, 
científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem 
as condições previstas neste regulamento ou excederem os limi
tes referidos no parágrafo anterior (Lei n.o 4.131, arts. 12 e 13) 

Art. 176. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou na
turais domiciliadas no exterior, a título de assistência técnica, 
científica, administrativa ou semelhante, quer fixas quer como 
percentagens da receita ou do lucro, somente poderão ser de
duzidas como despesas operacionais quando satisfizerem aos 
seguintes requisitos (Lei n.o 4.506, art. 52): 

a) constarem de contrato por escrito registrado no Banco 
Central da República do Brasil; 

b) corresponderem a serviços efetivamente prestados à 
emprêsa através de técnicos, desenhos ou instruções enviados 
ao País, ou estudos técnicos realizados no exterior, por conta 
da emprêsa; 

c) o montante anual dos pagamentos não exceder ao limi
te fixado por ato do Ministro da Fazenda, de conformidade 
com a legislação específica. 

§ 1.0 As despesas de assistência técnica, científica, admi
nistrativa e semelhantes, somente poderão ser deduzidas nos 5 
(cinco) primeiros anos de funcionamento da emprêsa ou da 
introdução do processo especial de produção, quando demons
trada sua necessidade, podendo êste prazo ser prorrogado até 
mais cinco anos, por autorização do Conselho Monetário Na
cional (Lei n.O 4.131, art. 12, § 3.°). 

§ 2.° Não serão dedutíveis as despesas referidas neste 
artigo quando pagas ou creditadas (Lei n.o 4.506, art. 52, pa
rágrafo único): 

a) pela filial de emprêsa com sede no exterior, em be
nefício da sua matriz; 

b) pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domicilia
da no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, o con
trôle de seu capital com direito a voto. 

390 



SEÇÃO XI 

DA REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS, DIRETORES 

OU ADMINISTRADORES 

Art. 177. O valor da remuneração dos sócios, diretores ou 
administradores, individual ou colegialmente considerados, de 
sociedades comerciais ou civis, de qualquer espécie, assim como 
a dos negociantes em firma individual, não poderá exceder para 
cada beneficiado a (Lei n.o 4.506, art. 51): 

a) Cr$ 252.000 (duzentos e cinqüenta e dois mil cruzeiros) 
mensais, quando o capital da firma ou sociedade não ultrapas
sar de Cr$ 31.500.000 (trinta e um milhões e quinhentos mil 
cruzeiros) ; 

b) Cr$ 378.000 (trezentos e setenta e oito mil cruzeiros) 
mensais, quando o capital da firma ou sociedade fôr superior 
a Cr$ 31.500.000 (trinta e um milhões e quinhentos mil cru
zeiros) e não ultrapassar de Cr$ 63.000.000 (sessenta e três 
milhões de cruzeiros); 

c) Cr$ 504.000 (quinhentos e quatro mil cruzeiros) men
sais, quando o capital da firma ou sociedade fôr superior a 
Cr$ 63.000.000 (sessenta e três milhões de cruzeiros)' e não ul
trapassar de Cr$ 630.000.000 (seiscentos e trinta milhões de 
cruzeiros) ; 

d) Cr$ 756.000 (setecentos e cinqüenta e seis mil cruzei
ros) mensais, quando o capital da firma ou sociedade ~ôr su
perior a Cr$ 630.000.000 (seiscentos e trinta milhões de cru
zeiros) e não ultrapassar de Cr$ 1.260.000.000 (um bilhão e du
zentos e sessenta milhões de cruzeiros); 

e) Cr$ 1.260.000 (um milhão e duzentos e sessenta mil 
cruzeiros) mensais, quando o capital da firma ou sociedade 
fôr superior a Cr$ 1.260.000.000 (um bilhão e duzentos e ses
senta milhões de cruzeiros). 

§ 1.0 Para efeito de dedutibilidade da remuneração dos 
sócios, diretores ou administradores de firmas ou sociedades, na 
apuração do lucro operacional da emprêsa, serão observadas 
as seguintes normas (Lei n.O 4.506, art. 51, § 1.0): 

a) quando o capital realizado não ultrapassar de Cr$ 
63.000.000 (sessenta e três milhões de cruzeiros) o total de só
cios, diretores ou administradores não poderá exceder o número 
de 3 (três). beneficiados i 



b) quando o capital realizado ficar compreendido entre 
Cr$ 63.000.000 (sessenta e três milhões de cruzeiros) e 
Cr$ 126.000.000 (cento e vinte e seis milhões de cruzeiros), o 
total de sócios, diretores ou administradores não poderá exce
der o número de 5 (cinco) beneficiados; 

c) quando o capital realizado ultrapassar de Cr$ 126.000.000 
(cento e vinte e seis milhões de cruzeiros) o total de sócios, 
diretores ou administradores não poderá exceder o número de 
7 (sete) beneficiados. 

§ 2.° A remuneração de cada um dos conselheiros fiscais 
ou consultivos de sociedades comerciais ou civis, de qualquer 
espécie, não poderá ultrapassar de Cr$ 630.000 (seiscentos e 
trinta mil cruzeiros) anuais (Lei n.o 4.506, art. 51, § 2.°). 

§ 3.° A restrição de que trata o § 1.° dêste artigo não 
se aplica às firmas ou sociedades cuja receita bruta seja cons
tituída, em mais de 80% (oitenta por cento), de rendimentos 
oriundos de serviços profissionais ou de assistência técnica 
administrativa (Lei n.o 3.470, art. 42, § 4.°). 

§ 4.° Para efeito da limitação de retiradas mensais, con
siderar-se-á como capital da emprêsa individual a soma dos 
recursos próprios de seu titular aplicados nas atividades eco
nômicas que a caracterizam. 

Art. 178. Os pagamentos, de qualquer natureza, a titular, 
sócio ou dirigente da emprêsa, ou a parente dos mesmos, po
derão ser impugnados pela autoridade lançadora, se o contri
buinte não provar (Lei n.o 4.506, art. 47, § 5.°): 

a) no caso de compensação por trabalho assalariado, autô
nomo ou profissional, a prestação efetiva dos serviços; 

b) no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a ori
gem e a efetividade da operação ou transação. 

Parágrafo único. Incluem-se, entre os pagamentos de que 
trata êste artigo, as despesas feitas direta ou indiretamente, 
pelas emprêsas, com viagens para o exterior, equiparando-se 
os gerentes a dirigentes de firma ou sociedade (Lei n.O 4.506, 
art. 47, § 7.°). 

Art. 179. No caso de emprêsa individual, a autoridade 
lançadora poderá impugnar as despesas pessoais do titular da 
emprêsa que não forem expressamente previstas na lei como 
deduções admitidas, se êle não puder provar a relação da 
despesa com a atividade da emprêsa (Lei n.o 4.506, art. 47, § 4.°). 
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SEÇÃO XII 

DAS GRATIFICAÇÕES DE EMPREGADOS 

Art. 180. As gratificações recebidas pelos empregados, 
seja qual fôr a designação que tiverem, excluída a gratifica
ção salarial de Natal (13° salárie), não poderão exceder da 
importância anual de Cr$ 1.905.120 (um milhão, novecentos e 
cinco mil e cento e vinte cruzeiros) para cada um dos bene
ficiados (Lei n.O 3.470, art. 43, e Lei n.o 4.090, art. 1.0). 

SEÇÃO XIII 

DAS COMISSõES, BONIFICAÇÕES OU 
GRATIFICAÇÕES NÃO INDIVIDUALIZADAS 

• Art. 181. Não são dedutíveis as importâncias declaradas 
como pagas ou creditadas a título de comissões, bonificações, 
gratificações ou semelhantes, quando não fôr indicada a ope
ração ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o 
comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário 
do rendimento (Lei n.O 3.470, art. 2.°). 

SEÇÃO XIV 

DOS PREJUíZOS POR DESFALQUE, APROPRIAÇAO 
INDÉBITA E FURTO 

Art. 182. Somente serão dedutíveis como despesas os pre
juízos por desfalque, apropriação indébita e furto, por empre
gados ou terceiros, quando houver inquérito instaurado nos 
têrmos da legislação trabalhista ou quando apresentada queixa 
perante a autoridade policial (Lei n.O 4.506, art. 47, § 3.°). 

SEÇÃO XV 

DAS PERDAS EXTRAORDINARIAS DE BENS 

Art. 183. Poderão ser deduzidas como despesas operacio
nais as perdas extraordinárias de bens objeto da inversão, 
quando decorrerem de condições excepcionais de obsolescência, 
de casos fortuitos ou de fôrça maior, cujos riscos não estejam 
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cobertos por seguro, desde que não compensados por indeni
zações de terceiros (Lei n.o 4.506, art. 47, § 6.°). 

SEÇÃO XVI 

DAS CONTRmUIçõES E DOAÇõES 

Art. 184. Serão admitidas como despesas operacionais 
as contribuições e doações efetivamente pagas (Lei n.O 4.506, 
art. 55): 

a) a organizações desportivas, recreativas e culturais, cons
tituídas para os empregados da emprêsa; 

b) a pessoa jurídica de direito público; 

c) a instituições filantrópicas, para educação, pesquisas 
científicas e tecnológicas, desenvolvimento cultural ou artístico; 

• 
d) sob a forma de bôlsas de estudo e prêmios de estímulo 

à produção intelectual. 

§ 1.0 Somente serão dedutíveis do lucro operacional as 
contribuições e doações a instituições filantrópicas, de educação, 
pesquisas científicas e tecnológicas, desenvolvimento cultural 
ou artístico, que satisfaçam aos seguintes requisitos (Lei n.o 
4.506, art. 55, § 1.0): 

a) estejam legalmente constituídas no Brasil em funcio
namento regular; 

b) estejam registradas nas repartições do Impôsto de 
Renda; 

c) não distribuam lucros, bonificações ou vantagens aos 
seus administradores, mantenedores ou associados, sob qual
quer forma ou pretexto; 

d) tenham remetido às repartições do Impôsto de Renda, 
no ano anterior ao da doação, se já então constituídas, de
monstração da receita e despesa e relação das contribuições ou 
doações recebidas. 

§ 2.° Somente poderão ser deduzidas como despesas ope
racionais as contribuições ou doações sob a forma de prêmios 
de estímulo à produção intelectual, de bôlsas de estudo ou es
pecialização, no País ou no exterior, que sejam concedidos (Lei 
n. ° 4.506, art. 55, § 2.°): 
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a) por intermédio de universidades, faculdades, institutos 
de educação superior, academias de letras, entidades de classe, 
estabelecimentos de ensino, órgãos de imprensa de grande cir
culação, emprêsas de radiodifusão ou de televisão, sociedades 
ou fundações de ciência e cultura, inclusive artísticas, legal
mente constituídas e em funcionamento no País; 

b) mediante concurso público, de livre inscrição pelos 
candidatos que satisfa/;am às condições divulgadas com antece
dência, cujo julgamento seja organizado de modo a garantir 
decisão imparcial e objetiva; 

c) a empregados da emprêsa, desde que freqüentem enti
dades legalmente constituídas, em funcionamento regular, regis
tradas nas repartições do Impôsto de Renda e que não estejam, 
direta ou indiretamente, vinculadas à própria emprêsa. 

§ 3.° Em qualquer caso, o total das contribuições ou doa
ções admitidas como despesas operacionais não poderá exceder, 
em cada exercício, de 5% (cinco por cento) do lucro opera
cional da emprêsa, antes de computada essa dedução (Lei n.o 
4.506, art. 55, § 3.°). 

SEÇÃO XVII 

DAS DESPESAS DE PROPAGANDA 

Art. 185. Somente serão admitidas como despesas de pro
paganda, desde que diretamente relacionadas com a atividade 
explorada pela emprêsa (Lei n.O 4.506, art. 54): 

a) os rendimentos específicos de trabalho assalariado, 
autônomo ou profissional, pagos ou creditados a terceiros, e a 
aquisição de direitos autorais de obra artística; 

b) as importâncias pagas a emprêsas jornalísticas, corres
pondentes a anúncios ou publicações; 

c) as importâncias pagas a emprêsas de radiodifusão ou 
televisão, correspondentes a anúncios, horas locadas ou pro
gramas; 

d) as despesas pagas a quaisquer emprêsas, inclusive de 
propaganda, desde que sejam registradas como contribuintes 
do impôsto de renda e mantenham escrituração regular; 

e) o valor das amostras, tributáveis ou não pelo impôsto 
de consumo, distribuídas gratuitamente por laboratóriosquími-
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cos ou farmacêuticos, e por outras emprêsas que utilizem êsse 
sistema de promoção de venda de seus produtos, sendo indis
pensável: 

l-que a distribuição das amostras seja contabilizada nos 
livros de escrituração da emprêsa, pelo preço de custo real; 

U - que a saída das amostras esteja documentada com 
a emissão das correspondentes notas fiscais; 

lU - que o valor das amostras distribuídas em cada ano 
não ultrapasse os limites estabelecidos pelo Departamento do 
lmpôsto de Renda, até o máximo de 5% (cinco por cento) 
da receita bruta obtida na venda dos produtos, tendo em vista 
a natureza do negócio. 

§ 1.0 Poderá ser admitido, a critério do Departamento do 
lmpôsto de Renda, que as despesas de que trata a letra e ul
trapassem, excepcionalmente, os limites previstos no item lU, 
nos casos de planos especiais de divulgação destinados a pro
duzir efeito além de um exercício, devendo a importância 
excedente daqueles limites ser amortizada no prazo mínimo de 
3 (três) anos, a partir do ano seguinte ao da realização das 
despesas (Lei n.O 4.506, art. 54, parágrafo único). 

§ 2.° As despesas de que trata êste artigo deverão ser 
escrituradas destacadamente em conta própria. 

SEÇÃO XVIII 

DA DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO 

Art. 186. Poderá ser computada como custo ou encargo, 
em cada exercício, a importância correspondente à diminuição 
do valor dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, 
ação da natureza e obsolescência normal (Lei n.o 4.506, art. 57). 

§ 1.° A cota de depreciação registrável em cada exercício 
será estimada pela aplicação da taxa anual de depreciação sôbre 
o custo de aquisição dos bens depreciáveis, atualizadomone
tàriamente (Lei n.o 4.506 art. 57, § 1.0). 

§ 2.° Nos exercícios de 1965 e de 1966, as cotas de depre
ciação ou amortização, dedutíveis do lucro operacional, serão 
calculadas, respectivamente, sôbre 50% (cinqüenta por cento) 
e 70% (setenta por cento) do valor da correção monetária dos 
bens (Lei n.O 4.357, art. 3.°, § 15). 
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§ 3.° A taxa anual de depreciação serã fixada em função 
do prazo durante o qual se possa esperar a utilização econô
mica do bem pelo contribuinte, na produção dos seus rendi
mentos (Lei n.o 4.506, art. 57, § 2.0). 

§ 4.° O Departamento do Impôsto de Renda publicará pe
riodicamente o prazo de vida útil admissível a partir de 1.0 
de janeiro de 1965, em condições normais ou médias, para cada 
espécie do bem, ficando assegurado ao contribuinte o direito 
de computar a rota efetivamente adequada às condições de 
depreciação dos seus bens, desde que faça a prova dessa 
adequação, quando adotar taxa diferente (Lei n.O 4.506, 
art. 57, § 3.0). 

§ 5.° No caso de dúvida, o contribuinte ou a autoridade 
lançadora do impôs to de renda poderão pedir perícia do Ins
tituto Nacional de Tecnologia, ou de outra entidade oficial de 
pesquisa científica ou tecnológica, prevalecendo os prazos de 
vida útil recomendados por essas instituições, enquanto os 
mesmos não forem alterados por decisão administrativa supe
rior ou por sentença judicial, baseados, igualmente, em laudo 
técnico idôneo (Lei n.O 4.506, art. 57, § 4.°). 

§ 6.° Com o fim de incentivar a implantação, renovação 
ou modernização de instalações e equipamentos, o Poder Exe
cutivo poderá, mediante decreto, autorizar condições de depre
ciação acelerada, a vigorar durante prazo certo para determi
nadas indústrias ou atividades (Lei n.o 4.506, art. 57, § 5.°). 

§ 7.° Em qualquer hipótese, o montante acumulado das co
tas de depreciação não poderá ultrapassar o custo de aquisição 
do bem, atualizado monetàriamente (Lei n.o 4.506, art. 57, § 6.°). 

§ 8.° A depreciação será deduzida pelo contribuinte que 
suporta o encargo econômico do desgaste ou obsolescência, de 
acôrdo com as condições de propriedade, posse ou uso do bem. 
(Lei n.o 4.506, art. 57, § 7.°). 

§ 9.0 A cota de depreciação é dedutível a partir da época 
em que o bem é instalado, pôsto em serviço ou em condições 
de produzir (Lei n.O 4.506, art. 57, § 8.°). 

§ 10. Podem ser objeto de depreciação todos os bens físi
cos sujeitos a desgaste pelo uso ou por causas naturais, ou 
obsolescência normal, inclusive edifícios e construções (Lei n.o 
4.506, art. 57, § 9.°). 

§ 11. Não será admitida cota de depreciação referente a 
(Lei n.o 4.506, art. 57, § 10): 

a) terrenos, salvo em relação aos melhoramentos ou 
construções j 
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b )prMios ou construções não alugados nem utilizados 
pelo proprietário na produção dos seus rendimentos ou desti
nados à revenda; 

c) bens que normalmente aumentam de valor com o tem
po, como obras de arte ou antiguidades. 

§ 12. O valor não depreciado dos bens sujeitos à depre
ciação, que se tornarem imprestáveis, ou cairem em desuso, 
importará na redução do ativo imobilizado (Lei n.o 4.506, art. 
57, § 11). 

§ 13. Quando o registro do imobilizado fôr feito por conjun
to de instalação ou equipamentos, sem especificação suficiente 
para permitir aplicar as diferentes taxas de depreciação de acôr
do com a natureza do bem, e o contribuinte não tiver elementos 
para justificar as taxas médias adotadas para o conjunto, será 
obrigado a utilizar as taxas aplicáveis aos bens de maior vida 
útil que integrem o conjunto (Lei n.o 4.506, art. 57, § 12). 

§ 14. Não será admitida depreciação dos bens para os quais 
seja registrada cota de exaustão (Lei n.o 4.506, art. 57, § 13). 

§ 15. A cota de depreciação dos bens aplicados exclusiva
mente na exploração de minas, jazidas e florestas, registrável 
em cada exercício, poderá ser determinada de acôrdo com o § 
2.° do art. 189 se o período de exploração total da mina, jazida 
ou floresta fôr inferior ao tempo de vida útil dos mesmos bens 
(Lei n.O 4.506, art. 57, § 14). 

Art. 187. No cálculo da cota de depreciação ou amortiza
ção dos bens integrantes do ativo imobilizado das firmas ou 
sociedades, que tenham por atividade predominante a explo
ração de empreendimentos industriais ou agrícolas, com sede 
na Amazônia ou no Nordeste, nas áreas de atuação da SPVEA 
ou da SUDENE, será tomado por base o valor corrigido mo~ 
netàriamente, limitado porém aos coeficientes estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Economia (Lei n.o 4.357, art. 6.°). 

SEÇÃO XIX 

DA AMORTIZAÇAODE DIREITOS, BENS, 

CUSTOS OU DESPESAS 

Art. 188. Poderá ser computada como custo ou encargo, 
em cada exercício, a importância correspondente à recupera
ção do capital aplicado na aquisição de direitos cuja existência 
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ou exercício tenha duração limitada, ou de bens cuja utilização 
pelo contribuinte tenha o prazo legal ou contratualmente limi
tado, tais como (Lei n.o 4.506, art. 58): 

a) patentes de invenção, fórmulas e processos de fabri
cação, direitos autorais, licenças, autorizações ou concessões; 

b) investimento em bens que, nos têrmos da lei ou con
trato que regule a concessão, de serviço público, devem rever
ter ao poder concedente, ao fim do prazo da concessão sem 
indenização; 

c) custo de aquisição, prorrogação ou modificação de con
tratos e direitos de qualquer natureza, inclusive de explora-
ção de fundos de comércio; 

d) custo das construções ou benfeitorias em bens locados 
ou arrendados, ou em bens de terceiros, quando não houver 
direito ao recebimento do seu valor. 

§ 1.0 A cota anual de amortização será fixada com base 
no custo de aquisição do direito ou bem, atualizado monetà
riamente, e tendo em vista o número de anos restantes de exis
tência do direito, observado o disposto nos §§ 1.0 e 2.° do art. 
186 (Lei n.o 4.506, art. 58, § 1.0). ' 

§ 2.° Em qualquer hipótese, o montante acumulado das 
cotas anuais de amortização não poderá ultrapassar o custo de 
aquisição do direito ou bem, atualizado monetàriamente (Lei 
n.O 4.506, art. 58, § 2.°). 

§ 3.° Poderão ser também amortizados, no prazo mínimo 
de 5 (cinco) anos (Lei n.o 4.506, art. 58, § 3.0): 

a) a partir do início das operações, as despesas de orga
nização pré-operacionais ou pré-industriais; 

b) o custo de pesquisas referidas no art. 173 e seu § 1.0, 
se o contribuinte optar pela sua capitalização; 

c) a partir da exploração da jazida ou mina, ou do início 
das atividades das novas instalações, os custos e as despesas 
de desenvolvimento de jazidas e minas ou de expansão de ati-' 
vidades industriais, que foram classificados como ativo até o 
término da construção ou da preparação para exploração; 

d) a partir do momento em que é iniciada a operação ou 
atingida a plena utilização das instalações, a parte dos custos, 
encargos e despesas operacionais registrados como ativo duran
te o período em que a emprêsa, na fase inicial de operação, 

399 



utilizou apenas pardaimente o seu equipamento ou às suàS 
instalações. 

§ 4.° Se a existência ou exercício do direito, ou a utiliza
ção do bem, terminar antes da amortização integral do seu 
custo, o saldo não amortizado constituirá prejuízo no ano em 
que se extinguir o direito ou terminar a utilização do bem 
(Lei n.o 4.506, art. 58, § 4.°). 

§ 5.° Somente são admitidas as amortizações de custos ou 
despesas que observem as condições estabelecidas neste Regu
lamento (Lei n.O 4.506, art. 58, § 5.°). 

§ 6.0 Não será admitida amortização de bens, custos ou 
despesas, para os quais seja registrada cota de exaustão (Lei 
n.o 4.506, art. 58, § 6.°). 

SEÇÃO XX 

DA COTA DE EXAUSTÃO DOS RECURSOS 
MINERAIS E FLORESTAIS 

Art. 189. Poderá ser computada como custo ou encargo, 
em cada exercício, a importância correspondente à diminuição 
do valor de recursos minerais e florestais, resultante da sua 
exploração (Lei n.o 4.506, art. 59). 

§ 1.0 A cota anual de exaustão será determinada de acôr
do com os princípios de depreciação a que se referem os §§ 1.0 
e 2.° do art. 186, com base (Lei n.o 4.506, art. 59, § 1.0): 

a) no custo de aquisição ou· prospecção, corrigido mone
tàriamente, dos recursos minerais explorados; 

b) no custo de aquisição ou plantio, corrigido monetàriã
mente, dos recursos florestais explorados. 

§ 2.° O montante anual da cota de exaustão será deter
minado tendo em vista o volume da produção no ano e sua 
relação com a possança conhecida da mina, ou a dimensão 
da floresta explorada, ou em função do prazo de concessão ou 
do contrato de exploração (Lei n.o 4.506, art. 59, § 2.°). 

§ 3.° A cota de exaustão na exploração dos recursos mi
nerais, cuj o relatório de pesquisa venha a ser aprovado a par
tir de 30 de novembro de 1964, poderá ser determinada como 
equivalente a 15% (quinze por cento) da receita bruta ou 
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dos royalties percebidos na sua exploração (Lei n.O 4.506, 
art. 59, § 4.°). 

§ 4.° A receita bruta que servirá de base à cota de exaus
tão, no caso do parágrafo anterior, será a correspondente ao 
valor dos minerais extraídos no local da extração, deduzidos 
os royalties pagos a terceiros pelo direito à exploração da mina 
(Lei n.o 4.506, art. 59, § 5.°). 

§ 5.° A cota de exaustão, para aquêle que recebe royal
ties da exploração das minas referidas no § 3.°, será calculada 
sôbre o montante dos royalties recebidos, deduzidos os royalties 
porventura pagos a terceiros em relação à mesma mina (Lei 
n.O 4.506, art. 59, § 6.°). 

Art. 190. As pessoas jurídicas, quando explorarem recur
sos florestais, poderão optar entre a dedução da cota anual de 
exaustão e a do custo de novas aquisições ou de plantio de 
árvores destinadas ao corte como custo ou encargo no ano em 
que forem efetivamente realizados os dispêndios, até o mon
tante da média do valor dos recursos florestais indicados nos 
balanços dos últimos 5 (cinco) anos (Lei n.O 4.862, art. 40, § 1.0). 

CAPÍTULO IV 

DOS RESULTADOS DE TRANSAçõES EVENTUAIS 

Art. 191. Os resultados líquidos de transações eventuais 
serão demonstrados pela escrituração da emprêsa, feita de 
acôrdo com as prescrições legais, destacadamente do lucro ope
racional. 

Art. 192. Não são dedutíveis os prejuízos havidos em vir
tude de alienação de ações, títulos ou cotas de capital, com 
deságio superior a 10% (dez por cento) dos respectivos valôres 
de aquisição, salvo se a venda obedecer às seguintes condições 
(Lei n.o 3.470, art. 84): 

a) houver sido realizada em Bôlsa de Valôres ou, onde 
esta não existir, tenha sido efetuada através de leilão público, 
com divulgação do respectivo edital, na forma da lei, durante 
3 (três) dias no período de um mês; 

h) houver comunicação, por escrito, à competente repar
tição do Impôsto de Renda, dentro de 30 (trinta) dias da ven
da, com demonstração de que há correspondência entre o preço 
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de venda e o valor das ações, títulos ou cotas de capital no 
mercado ou com base ao acervo líquido da emprêsa a que 
se referem. 

Parágrafo único. As disposições dêste artigo não se apli
cam às sociedades de investimentos fiscalizadas pelo Banco 
Central da República do Brasil (Lei n.O 3.470, art. 84, pa
rágrafo único). 

Art. 193. Para a apuração do deságio referido no artigo. 
anterior só será admitido valor de aquisição das ações, títulos 
ou cotas de capital, superior ao do mercado ou do acervo líqui
do, além de 10% (dez por cento), quando a pessoa jurídica 
adquirente comunicar a transação à competente repartição do 
Impôsto de Renda, com demonstração idêntica à prevista na 
letra b daquele artigo, dentro de 30 (trinta) dias contados a 
partir da data da aquisição (Lei n.o 3.470, art. 85). 

Parágrafo único. Para efeito da apuração de deságio a que 
se refere êste artigo, nos casos de aquisição anterior à vigência 
da Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 1958, será admitido o 
ágio superior a 10% (dez por cento) do valor nominal dos 
títulos, ações ou cotas de capital, somente quando provada a 
correspondência entre o valor da aquisição e o valor real do 
acervo líquido da emprêsa, na data da aquisição (Lei n.o 3.470, 
art. 85, parágrafo único). 

CAPÍTULO V 

DO LUCRO PRESUMIDO 

Art. 194. A pessoa jurídica cujo capital não ultrapassar de 
Cr$ 529.200 (quinhentos e vinte e nove mil e duzentos cruzei
ros) , e cuja receita bruta anual não exceder a Cr$ 3.175.200 (três 
milhões, cento e setenta e cinco mil e duzentos cruzeiros), pode
rá optar pela tributação baseada no lucro presumido, segundo a 
forma estabelecida no art. 195 (Lei n.O 4.357, art. 25, § 2.°). 

§ 1.0 O disposto neste artigo não se aplica às sociedades 
por ações ou por cotas de responsabilidade limitada, nem às 
filiais, sucursais, agências ou representações, no País, das firmas 
e sociedades com sede no estrangeiro, as quais serão sempre tri
butadas pelo lucro real (Lei n.o 2.354, art. 3.°, e Lei n.o 3.470, 
art. 76). 
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§ 2.° A opção é irrevogável e será feita, em cada exercício, 
na própria declaração de rendimentos, devidamente subscrita 
(Decreto-Lei n.o 5.844, art. 33, § 2.°). 

§ 3.° As sociedades de qualquer especle, que explorarem 
exclusivamente atividades agrícolas e pastoris, e cuja receita 
bruta não fôr superior a Cr$ 6.350.400 (seis milhões, trezentos 
e cinqüenta mil e quatrocentos cruzeiros) poderão optar pela 
tributação baseada no lucro presumido de que trata êste artigo 
(Lei n.O 4.357, art. 25, § 3.°). 

Art. 195. O lucro presumido será determinado pela apli
cação do coeficiente de 12% (doze por cento) sôbre a receita 
bruta definida no § 1.0 dêste artigo, quando esta exceder, anual
mente, a Cr$ 1.058.400 (hum milhão e cinqüenta e oito mil e 
quatrocentos cruzeiros) (Lei n.O 4.357, art. 25). 

§ 1.0 Considera-se receita bruta o total das operações rea
lizadas por conta própria e das importâncias recebidas como 
preço de serviços prestados (Lei n.o 2.354, art. 19). 

§ 2.° Serão incluídas na receita bruta, para os efeitos da 
aplicação do coeficiente de 12% (doze por cento), as receitas 
totais das transações alheias ao objeto do negócio, quando não 
forem apurados os respectivos resultados (Lei n.o 2.354, art. 19, 
e Lei n.o 4.357, art. 25). 

§ 3.° Os resultados das transações de que trata o parágrafo 
anterior, quando forem conhecidos, serão adicionados ao rendi
mento calculado na forma dêste artigo, para os efeitos da de
terminação do lucro presumido (Lei n.o 2.354, art. 19). 

Art. 196. A comprovação da receita bruta das operações 
de conta própria será feita segundo os elementos relativos ao 
registro das vendas realizadas durante o ano civil imediata
mente anterior ao exercício em que o impôsto fôr devido, e com 
os lançamentos registrados pela firma ou sociedade em sua 
escrituração no mesmo ano (Lei n.O 2.354, art. 20). 

Parágrafo único. Nos casos em que as operações realiza
das não sejam, obrigatàriamente, lançadas nos livros de regis
tro de vendas, as quantias recebidas deverão ser registradas 
em livro Caixa, para os fins previstos neste artigo (Lei n.o 
3.470, art. 27). 

Art. 197. Do lucro presumido não será permitida dedução 
de qualquer espécie (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 42). 
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CAPÍTULO VI 

DO LUCRO ARBITRADO 

Art. 198. A falta de escrituração de acôrdci com as dispo
sições das leis comerciais e fiscais dará ao fisco a faculdade 
de arbitrar o lucro à razão de 30% (trinta por cento) sôbre 
a soma dos valôres do ativo imobilizado, disponível e reali
zável a curto e a longo prazo, ou de 15% (quinze por cento) 
a 50.% (cinqüenta por cento) do capital ou da receita bruta 
definida nos §§ 1.0 e 2.° do art. 195, a juízo da autoridade 
lançadora, observada a natureza do negócio (Lei n.o 2.354, art. 
2.°, e Lei n.o 3.470., art. 29). 

§ 1.0 Nos casos em que ficar provado, de maneira ine
quívoca, haver a pessoa jurídica obtido rendimento superior a 
50.% (cinqüenta por cento) do capital ou da receita bruta, os 
coeficientes de arbitramento estabelecidos neste artigo poderão 
ser aumentados até 75% (setenta e cinco por cento) (Lei n.o 
3.470., art. 29, § 1.0) .. 

§ 2.° Para os efeitos do arbitramento do lucro, quando 
forem conhecidos os resultados das transações alheias ao objeto 
do negócio, serão excluídas da receita bruta as quantias rela
tivas a essas transações e adicionados aqueles resultados ao 
rendimento calculado na conformidade dêste artigo (Lei n.o 
3.470., art. 29, § 2.°). 

§ 3.° As disposições dêste artigo se aplicam igualmente 
aos casos de reçusa de apresentação de livros aos agentes do 
fisco, sem prejuízo da imposição da multa de lançamento 
ex officio cabível (Lei n.o 3.470., art. 29, § 3.°). 

§ 4.° Quando não forem regularmente apurados os resul
tados das operações de conta alheia, a que se refere a parte 
final do § 3.° do art. 224, será arbitrado o lucro, observado o 
disposto neste artigo (Lei n.o 3.470., art. 76, § 2.°). 

Art. 199. No caso de serem efetuadas vendas, no País, 
por intermédio de agentes ou representantes de pessoas estabe
lecidas no exterior, quando faturadas diretamente ao compra
dor, o rendimento tributável será arbitrado à razão de 2()% 
(vinte por cento) do preço total da venda (Lei n.o 3.470., 
art. 76, § 3.°). 

Parágrafo único. Considera-se efetuada a venda no País 
para os efeitos dêste artigo, quando seja concluída na confor-



midade das disposições da legislação comercial entre o com
prador e o agente ou representante do vendedor, no Brasil. 

CAPÍTULO VII 

DOS RESULTADOS ORIUNDOS DE ATIVIDADES EXERCI
DAS PARCIALMENTE NO BRASIL E NO ESTRANGEIRO 

Art. 200. As pessoas jurídicas, cujos resultados provenham 
de atividades exercidas parcialmente fora e dentro do País, 
ficam sujeitas ao impôsto, mediante a tributação, apenas, dos 
resultados derivados de fontes nacionais (Decreto-Lei n.o 
5.844, art. 35). 

§ 1.° Consideram-se resultados derivados de atividades 
exercidas parcialmente fora e dentro do País os que provierem 
(Lei n.o 2.354, art. 4.°, e Lei n.o 4.506, art. 63, § 1.°): 

a) das operações de comércio e outras atividades lucra
tivas iniciadas no Brasil e ultimadas no exterior, e vice-versa; 

b) da exploração da matéria-prima no território nacional, 
embora beneficiada, vendida ou utilizada no estrangeiro, e 
vice-versa; 

c) dos transportes e outros meios de comunicações com 
os Países estrangeiros. 

§ 2.° Se a pessoa jurídica que explorar atividades nas 
condições previstas neste artigo não puder apurar separadamen
te o lucro operacional produzido no País, será êle estimado ou 
arbitrado como equivalente a 20% (vinte por cento) da receita 
bruta operacional (Lei n.o 4.506, art. 63, § 2.°). 

CAPiTULO VIII 

DOS RESULTADOS OBTIDOS NO BRASIL POR DEPEN
D1tNCIAS DE EMPR1!:SAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR 

Art. 201. As disposições dos Capítulos I, II, III, IV e VI 
do Título I do Livro lU aplicam-se também às filiais, sucursais, 
agências ou representações no País, das pessoas jurídicas com 
sede no estrangeiro e, igualmente,' aos comitentes domiciliados 
no exterior, quanto aos resultados das operações realizadas por 
seus mandatários ou comissários no Brasil (Lei n.o 2.354, art. 
2.°, e Lei n.O 3.470, ÇU't. 7Q), 



Art. 202. As emprêsas domiciliadas no exterior e autori
zadas a funcionar no País somente poderão deduzir como custos 
ou despesas aquêles realizados por suas dependências no terri
tório nacional, bem como (Lei n.o 4.506, art. 64): 

a) as cotas de depreciação, amortização ou exaustão dos 
bens situados no País; 

b) as provisões relativas às operações de suas dependên
cias no País. 

Parágrafo único. Não serão dedutíveis como custos ou 
despesas quaisquer adicionais ou reajustamentos de preços após 
o faturamento original das mercadorias enviadas às suas de
pendências no País, por emprêsas com sede no estrangeiro (Lei 
n.o 4.506, art. 64, parágrafo único). 

CAPÍTULO IX 

DOS RESULTADOS DAS EMPRtSAS QUE EXPLORAM A 
VENDA DE PROPRIEDADES E DIREITOS IMOBILIARIOS 

A PRESTAÇõES 

Art. 203. As emprêsas que exploram a venda de proprie
dades ou direitos imobiliários a prestações, ou a construção 
de imóveis, para a venda a prestações, deverão destacar na 
sua escrituração, em relação às prestações recebidas em cada 
exercício (Lei n.o 4.506, art. 66): 

a) os juros; 

b) a parcela correspondente aos custos de aquisição ou 
construção dos bens ou direitos vendidos; 

c) a parcela do lucro na transação; 

d) a parcela de reajustamento monetário de que trata o 
art. 500. 

§ 1.0 Nos casos de construções, poderão ser computadas no 
custo dos imóveis as despesas efetivamente pagas e as contra
tadas (Lei n.o 4.506, art. 66, § 1.0). 

§ 2.° No caso de terrenos loteados, sem construção, as des
pesas correspondentes às obras e melhoramentos a que se obri
gar a emprêsa vendedora somente serão computadas no custo 
dos lotes vendidos, na medida em que forem efetivamente pagas 
(Lei n.O 4.506, art. 66, § 2.°). 



§ 3.° A parcela de que trata a letra d dêste artigo não 
constitui rendimento tributável (Lei n.o 4.380, art. 57). 

CAPÍTULO X 

DOS RESULTADOS DAS EMPRESAS QUE EXPLORAM 
A AGRICULTURA E A PECUARIA 

Art. 204~ As emprêsas que tenham. por objeto a explora
ção agrícola e pastoril poderão incluir como custos ou despesas 
operacionais (Lei n.O 4.506, art. 65): 

a) o custo de demarcação de terrenos, inclusive cêrcas, 
muros ou valas; 

b) as despesas com a conservação e proteção do solo e das 
águas, inclusive obras de prevenção contra a erosão, canaliza
ção de águas e saneamento; 

c) o custo do plantio de florestas destinadas à proteção 
do solo (Lei n.o 4.506, art. 65, e Lei n.o 4.862, art. 40); 

d) o custo de construção e manutenção de escolas primá
rias e vocacionais, hospitais e ambulatórios para os seus em
pregados; 

e) as despesas de qualquer espécie com fertilizantes; 

f) as despesas com a conservação de prédios residenciais 
dos titulares da emprêsa ou dos sócios e diretores que habitem 
permanentemente a propriedade agrícola ou pastoril; 

g) o valor dos produtos alimentares de produção da pro
priedade agrícola ou pastoril consumidos na alimentação das 
pessoas referidas na letra anterior, e de seus dependentes; 

h) o custo de novas aquisições ou de plantio de árvores 
destinadas ao corte, até o montante da média do valor dos re
cursos florestais indicados nos balanços dos últimos cinco anos 
(Lei n.o 4.862, art. 40). 

§ 1.0 O valor dos prédios residenciais e o dos bens de con
sumo de que tratam as letras f e 9 dêste artigo não serão 
computados como rendimentos das pessoas ali referidas (Lei 
n.o 4.506, art. 65, § 1.0). 

§ 2.° As emprêsas agrícolas podErão calcular as cotas 
anuais de depreciação de máquinas e equipamentos agrícolas 
com base na metade do prazQ à.~ viqÇl, útil dêsses bens (Lei 
n.o 4.506f art. 65, ~ 2.°), 
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CAPÍTULO XI 

DOS RESULTADOS DA EXPLORAÇAO DE PELíCULAS 
CINEMATOGRAFICAS ESTRANGEIRAS 

Art. 205. Na determinação do lucro operacional da distri
buição, no território brasileiro, de películas cinematográficas 
estrangeiras, serão observadas as seguintes normas (Lei n.o 4.506, 
art. 70): 

a) considera-se receita bruta operacional a obtida na ati
vidade de distribuição, excluída, quando fôr o caso, a parcela 
do resultado correspondente ao setor de exibição; 

b) os custos ou despesas operacionais correspondentes à 
participação, a qualquer título, dos produtores, distribuidores ou 
intermediários no exterior, não poderão ultrapassar de: 

I - 70% (setenta por cento) da receita bruta produzida 
pelas fitas comuns; e 

II - 80% (oitenta por cento) da receita bruta produzida 
pelas superproduções, limitadas estas a 12 (doze) em cada 
ano, em relação a cada produtor ou distribuidor; 

c) não serão admitidas como custos ou despesas do dis
tribuidor, no País, as despesas com as películas cinematográ
ficas, inclusive as de frete, direitos aduaneiros, taxas de cen
sura ou fiscalização, cópias e material de propaganda, as quais 
correrão por conta da participação dos produtores, distribuido
res ou intermediários no exterior. 

CAPÍTULO XII 

DOS RESULTADOS DAS COMPANHIAS DE SEGUROS 
E DE CAPITALIZAÇAO 

Art. 206. As companhias de seguros e de capitalização po
derão computar como encargo, de cada exercício, as impor
tâncias destinadas a completar as provisões técnicas para ga
rantia de suas operações, cuja constituição é exigida pela legis
lação especial a elas aplicável (Lei n.o 4.506, art. 67). 

CAPÍTULO XIII 

DOS RESULTADOS DAS EMPR:G:SAS DE NAVEGAÇAO 
MARíTIMA E AÉREA 

Art. 207. Para os efeitos da tributação, as importâncias 
correspondentes ao adicional ao frete, cobradas pelos armado-



res sob a denominação de Taxa de Renovação da Marinha Mer
cante, não integrarão a receita bruta operacional das emprêsas 
de navegação (Lei n.O 3.381, art. 8.°, e Lei n.o 4.506, art. 68). 

§ 1.0 As importâncias referidas neste artigo serão regis
tradas como depreciação adicional dos navios a que correspon
derem, sem prejuízo da inclusão da depreciação calculada nos 
têrmos do art. 186, como custo ou despesa operacional. 

§ 2.° Não serão computados no lucro operacional os prê
mios à construção naval. 

Art. 208. Não serão computados no lucro operacional do 
proprietário da embarcação, nem do respectivo armador, os 
prêmios à construção naval concedidos de conformidade com 
a legislação em vigor (Lei n.o 3.381, art. 3.°, IV, e Lei n.O 4.506, 
art. 68, § 2.°). 

Art. 209. Para os efeitos da tributação, não serão compu
tadas no lucro operacional das emprêsas que executam linhas 
aéreas regulares as contribuições por elas recebidas por fôrça 
da legislação específica em vigor (Lei n.O 4.200, art. 24, e Lei 
n.O 4.506. art. 69). 

CAPÍTULO XIV 

DOS RESULTADOS DE EMPREITADAS DE CONSTRUÇAO 
DE ESTRADAS E SEMELHANTES 

Art. 210. Em casos como os de empreitadas de construção 
de estradas e semelhantes, a tributação abrangerá a totalidade 
dos resultados apurados em balanço final, relativo ao período 
da construçã9 (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 56). 

Parágrafo único. Os empreiteiros de construção de estra
das e semelhantes, que apurarem lucro em balanço anual, po
derão, também, pagar o impôsto, em cada exercício financeiro, 
com base nesse lucro (Lei n.O 2.862, art. 24). 

CAPÍTULO XV 

DOS LUCROS DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

Art. 211. Tôdas as sociedades de economia mista de que 
participem a União, os Estados, os Municípios ou os Territó
rios, inclusive por intermédio de autarquias, estão sujeitas, a 
partir de 1.0 de janeiro de 1965, à tributação dos lucros apura-
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dos em cada ano, relativamente às parcelas atribuídas a seus 
acionistas que sejam pessoas físicas ou jurídicas de direito pri
vado, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior, fican
do revogadas as isenções de impôsto de renda anteriormente 
concedidas (Lei n.o 4.506, art. 32). 

Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo, consideram
se vinculados aos acionistas os lucros apurados anualmente, 
ainda que não distribuídos (Lei n.o 4.506, art. 32, parágrafo 
único). 

CAPÍTULO XVI 

DA TRIBUTAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. E DE 
OUTROS BANCOS. CONTROLADOS PELO 

GOVtRNO DA UNIÃO 

Art. 212. O Banco do Brasil S.A., o Banco do Nordeste 
do Brasil S.A. e o Banco de Crédito da Amazônia S.A. reco
lherão, em cada exercício financeiro, o impôsto de renda numa 
cota fixa igual ao dividendo que houverem distribuído no ano 
social ou civil imediatamente anterior (Decreto-Lei n.O 6.071, 
art. 2.°, Lei n.o 3.470, art. 97, e Lei n.O 4.595, art. 50). 

CAPÍTULO XVII 

DOS RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM DESCONTO DE 
IMPóSTO RETIDO PELAS FONTES PAGADORAS 

Art. 213. Na determinação dos rendimentos auferidos com 
desconto do impôsto de renda retido pelas fontes pagadoras, se
rão observadas, nas emprêsas beneficiadas, as seguintes normas: 

a) o rendimento percebido será, necessàriamente, escritu
rado como receita pela respectiva importância bruta, verificada 
antes de sofrer o desconto do impôsto na fonte; 

b) o impôsto descontado na fonte pagadora será escritu..; 
rado, na emprêsa beneficiária do rendimento, como despesa ou 
encargo não dedutível na apuração do lucro real; 

c) quando se tratar de rendimentos especificados nas le
tras a, b, c e d do art. 307, o impôsto descontado na fonte 
pagadora, a título de antecipação, será escriturado como par
cela do ativo realizável da emprêsa beneficiária. 

§ 1.0 Na distribuição dos rendimentos a que se refere a 
letra c dêst~ artigo, f~ita pela emprêsa beneficiária, será comp~ .. 
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tada, obrigatoriamente, como distribuição complementar, a res
pectiva parcela de impôsto descontado na fonte, a título de 
antecipação. 

§ 2.° Em se tratando de juros e prêmios de títulos da 
dívida pública ao portador não identificado, e de juros de de
bêntures de portador identificado, os impostos a que se referem 
os incisos 1.0 e 2.°, letra d, do art. 301, descontados na fonte, 
serão deduzidos do que fôr apurado na declaração de rendi
mentos da emprêsa beneficiária. 

Art. 214. Até 31 de dezembro de 1966, o deságio auferido 
pelas firmas ou sociedades em operações habituais ou even
tuais de compra e venda de debêntures, letras de câmbio ou 
outros títulos de crédito, fica sujeito, tão-somente, ao impôsto 
a que se refere o art. 305, mediante desconto nas fontes, de
vendo o mesmo rendimento ser excluído do lucro real cor
respondente aos exercícios de 1965, 1966 e 1967, para efeito 
da tributação prevista no art. 248 (Lei n.O 4.506, art. 20, § 2.°, 
e Lei n.o 4.728, art. 53, §§ 6.° e 8.°). 

§ 1.0 A partir do exercício financeiro de 1966, os lucros 
obtidos pelas pessoas jurídicas na aquisição e revenda, ou liqui
dação, de debêntures ou obrigações ao portador, letras de câm
bio ou outros títulos de crédito integrarão o respectivo lucro 
real, sem compensação de qualquer impôsto retido na fonte, 
observado o disposto no parágrafo seguinte (Lei n.O 4.728, art. 
53, §§ 6.° e 8.°). 

§ 2.° Será abatida do lucro real a correção monetária do 
capital aplicado pelas pessoas jurídicas em debêntures ou obri
gações ao portador, letras de câmbio ou outros títulos de cré
dito, quando o prazo entre a aquisição e o valor* do título 
fôr superior a 12 (doze) meses obedecidas as seguintes regras 
(Lei n.O 4.728, art. 53, §§ 5.° e 6.°): 

a) a correção será procedida entre as datas de aquisiçãó 
e liquidação do título, segundo os coeficientes de correção 
monetária fixados pelo Conselho Nacional de Economia, para 
a correção das Obrigações do Tesouro Nacional; 

b) a data e o valor de aquisição serão comprovados atra
vés de documento fornecido pela pessoa jurídica vendedora 
do título. 

§ 3.° No caso dos títulos a que se refere o parágrafo an
terior, considera-se percebido o rendimento no ano de sua liqui
dação (Lei n.o 4.728, art. 53, § 7.°). 

• V. Advertência, pág. XI. 
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Art. 215. Para fins de apuração do lucro real das firmas 
ou sociedades cujos rendimentos provenham de fontes diver
sificadas, inclusive de deságios em operações de compra e ven
da de títulos de crédito, os respectivos custos e despesas, ope
racionais ou eventuais, deverão ser determinados em conso
nância com as diferentes receitas obtidas. 

§ 1.° Na apuração do lucro real das firmas ou sociedades 
que tiverem adquirido, com deságio, títulos de que trata o ar
tigo anterior, o impôsto de renda previsto no art. 305 será 
computado como parcela integrante do custo dos valôres mo
biliários negociados. 

§ 2.° Nos casos de que trata o caput do artigo anterior, 
os prejuízos apurados na revenda de títulos adquiridos com 
deságio não poderão ser compensados com os lucros proveni
entes de outras fontes. 

§ 3.° O disposto neste artigo terá vigência até o exercí
cio de 1967, inclusive. 

Título 11 

DA DETERMINAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 
PELAS PESSOAS JUR(DICAS 

CAPÍTULO I 

DA APURAÇAO ANUAL DOS LUCROS 

Art. 216. As pessoas jurídicas serão tributadas de acôrdo 
com os lucros reais verificados, anualmente, segundo o balanço 
e a demonstração da conta de lucros e perdas (Decreto-Lei n.o 
5.844, art. 32). 

§ 1.0 Quando ocorrer a alteração do exercício social, a tri-
o butação será feita com base nos lucros reais verificados no 
período inferior ou superior a 12 (doze) meses entre a data 
do balanço que instruiu a declaração anterior e a do último 
balanço realizado (Lei n.O 2.354, art. 15). 

§ 2. ° Nos casos de alteração do exercício social, quando 
a pessoa jurídica instruir a sua declaração de rendimentos com 
os resultados de operações correspondentes a período inferior a 
12 (doze) meses, ficará sujeita à pena compensatória prevista no 
art. 444, letra i, se já houver procedido a mudança do exercício 
social no decurso do triênio precedente (Lei n.o 4.506, art. 80). 
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CAPÍTULO rI 

DO INíCIO DE NEGóCIO 

Art. 217. Para as pessoas jurídicas que iniciarem transa
ções em um ano, a base do impôsto, para o exercício seguinte, 
será dada pelos lucros apurados de acôrdo com êste Regula
mento e que corresponderem ao período entre o início do ne
gócio e o dia 31 de dezembro (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 62). 

§ 1.° As pessoas jurídicas, que iniciarem transações e se 
extinguirem no mesmo ano, ficam obrigadas à apresentação 
imediata da declaração, compreendendo os resultados do perío
do em que exercerem suas atividades (Lei n.o 154, art. 1.°). 

§ 2.° Quando a firma ou sociedade não houver realizado 
balanço até 31 de dezembro, por não estar obrigada a fazê-lo, 
em virtude de disposição contratual ou estatutária, poderá exi
mir-se da obrigação de apresentar declaração de rendimento 
no exercício financeiro seguinte ao início das suas operações, 
desde que requeira à autoridade fiscal competente, até o último 
dia útil de abril, a dispensa dêsse ônus (Lei n.o 3.470, art. 26). 

§ 3.° A falta de escrituração regular desde o início das 
operações ou o não encerramento do balanço até 31 de de": 
zembro, quando existente a obrigação contratual ou estatutária 
de fazê-lo, determinará o arbitramento do lucro em conformi
dade com o art. 198, se a pessoa jurídica não puder optar pela 
tributação baseada no lucro presumido (Lei n.o 3.470, art. 26). 

§ 4.° No caso de que trata o § 2.°, ficará a pessoa jurídica 
obrigada a declarar, no exercício subseqüente, o lucro real cor
respondente ao período entre o início do negócio e a data do 
encerramento do primeiro balanço que estiver obrigada a rea
lizar (Lei n.o 3.470, art. 26). 

CAPÍTULO UI 

DA LIQUIDAÇÃO, EXTINÇÃO E SUCESSÃO 

Art. 218. As firmas e sociedades em liquidação serão tri
butadas, até findar-se esta, de acôrdo com as normas estabele
cidas no Livro lU (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 51). 

Parágrafo único. Ultimada a liquidação, proceder-se-á de 
conformidade com o disposto no artigo seguinte (Decreto-Lei 
n.o 5.844, art. 51, parágrafo único). 



Art. 219. No exercício em que se verificar a extinçâo, a 
firma ou sociedade, além da declaração correspondente aos re
sultados do ano-base, deverá apresentar a relativa aos resultados 
do período imediato até a data da extinção (Lei n.o 154, art. 1.0). 

Parágrafo único. A declaração de que trata a parte final 
dêste artigo será apresentada dentro de 30 (trinta) dias conta
dos da data em que se ultimar a liquidação. 

Art. 220. A extinção de uma firma ou sociedade de pes
soas não exime o titular ou os sócios da responsabilidade soli
dária do débito fiscal (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 53). 

Art. 221. Na extinção das sociedades que houverem rea
lizado a amortização de suas ações, nenhum impôsto será devido 
pelo acionista, na sua declaração ou na fonte, sôbre as quantias 
atribuídas às ações amortizadas, até a importância do respectivo 
valor nominal (Lei n.o 2.862, art. 26, parágrafo único). 

Art. 222. Ressalvado o disposto no art. 194, o impôsto con
tinuará a ser pago como se não houvesse alteração nas firmas 
ou sociedades nos casos de (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 54): 

a) sucessão na forma da legislação em vigor; 

b) transformação de uma firma ou sociedade em outra de 
qualquer espécie; 

c) continuação da atividade explorada pela sociedade ou 
firma extinta, por qualquer sócio remanescente ou pelo espólio, 
sob a mesma ou nova razão social, ou firma individual. 

Art. 223. Os continuadores e sucessores respondem pelo 
pagamento do débito fiscal da firma ou sociedade anterior (De
creto-Lei n.o 5.844, art. 55). 

CAPÍTULO IV 

DA ESCRITURAÇÃO 

Art. 224. As pessoas jurídicas su~eitas à tributação com 
base no lucro real devem comprová-lo por meio de escritura
ção em idioma e moeda nacionais e pela forma estabelecida 
nas leis comerciais e fiscais (Lei n.o 2.354, art. 2.°). 

§ 1.0 A escrituração deverá abranger tôdas as operações 
do contribuinte, bem como os resultados apurados anualmente 
nas suas atividades no território nacional (Lei n.o 2.354, art. 2.°). 



§ 2.° ]f: facultado às pessoas jurídicas que possuírem 
filiais, sucursais ou agências manter contabilidade não centra
lizada, devendo incorporar, na escrituração da matriz, os resul
tados de cada uma delas (Lei n.o 2.354, art. 2.°). 

§ 3.° As disposições dêste artigo aplicam-se também às 
filiais, sucursais, agências ou representações no Brasil, das pes
soas jurídicas com sede no estrangeiro, devendo o agente ou 
representante do comitente com domicílio fora do País escri
turar os seus livros comerciais de modo que demonstre, além 
dos próprios rendimentos, os lucros reais apurados nas opera
ções de conta alheia, em cada ano (Lei n.O 2.354, art. 2.°, e 
Lei n.O 3.470, art. 76, § 1.0). 

Art. 225. As pessoas jurídicas, além dos livros de conta
bilidade previstos em leis e regulamentos, deverão possuir 
ainda (Lei n.o 154, art. 2.°): 

a) um livro para registro de inventário das matérias-pri
mas, das mercadorias ou produtos manufaturados existentes 
na época do balanço; 

b) um livro para registro das compras. 

§ 1.0 As pessoas jurídicas poderão criar modelos próprios 
que satisfaçam as necessidades do seu negócio, ou utilizar os 
livros exigidos por outras leis fiscais, para os fins indicados 
neste artigo (Lei n.o 154, art. 2.°). 

§ 2.° No livro de inventário deverão ser arrolados, pelos 
seus valôres e com especificações que facilitem sua identifi
cação, as mercadorias e os produtos manufaturados existentes
nas datas dos balanços (Lei n.O 154, art. 2.°). 

§ 3.° No caso das indústrias, os produtos em fabricação 
deverão constar no livro de inventário pelo seu preço de custo, 
figurando também, em separado e pelo seu preço do custo, as 
matérias-primas existentes sem qualquer beneficiamento (Lei 
n.o 154, art. 2.°). 

§ 4.° O valor das mercadorias ou produtos deverá figurar 
no livro de inventário pelo custo da aquisição ou de fabricação 
ou pelo preço corrente no mercado ou Bôlsa, prevalecendo o 
critério da estimação pelo preço corrente, quando êste fôr in
ferior ao preço de custo (Lei n.o 154, art. 2.°). 

§ 5.° Não serão permitidas reduções globais dos valôres 
inventariados nem formação de reservas ou provisões para 
fazer face à sua desvalorização, ressalvado o disposto no art. 169. 
Permite-se, entretanto, a formação dêsses fundos, desde que não 
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sejam deduzidos do lucro real para efeito de pagamento de 
impostos (Lei n.o 154, art. 2.°). 

§ 6.° Os livros de inventário e de compras poderão ser 
substituídos por séries de fichas numeradas, desde que autenti
cadas pelas repartições indicadas no art. 226 (Lei n.O 154, art. 2.°). 

Art. 226. Os livros de que trata o artigo anterior serão 
registrados e autenticados pelo Departamento Nacional de Re
gistro de Comércio e pelas Juntas Comerciais ou repartições 
encarregadas de Registro do Comércio, com isenção de quais
quer emolumentos, e pelas repartições do Impôsto de Renda, 
quando se tratar de livros das sociedades civis ou das pessoas 
a que se refere a alínea b do § 1.0, do art. 16 (Lei n.o 154, art. 3.°). 

§ 1.° A autenticação de nôvo livro será feita mediante 
a exibição do livro ou registro anterior a ser encerrado (Lei 
n.O 154, art. 3.°, parágrafo único). 

§ 2.° As disposições dêste artigo aplicam-se, igualmente, 
às filiais, sucursais, agências ou representações, no Brasil, das 
pessoas jurídicas com sede no estrangeiro. 

Art. 227. As pessoas jurídicas que não tiverem escritura
ção deverão posuir um livro Caixa para o registro das suas 
operações, quando gozarem do direito de optar pela tributação 
com base no lucro presumido e as operações realizadas não 
estiverem, no todo ou em parte, sujeitas ao impôsto de vendas 
e consignações (Lei n.O 3.470, art. 27). 

Parágrafo único. Nos casos em que as operações efetua
das sejam obrigatoriamente registradas em livros instituídos 
por leis fiscais, embora isentas do impôsto de vendas e con
signações, a pessoa jurídica não ficará sujeita ao disposto 
neste artigo. 

Art. 228. O livro a que se refere o artigo anterior deverá 
ser autenticado pelas repartições do Impôsto de Renda ou, ex
cepcionalmente, pelas exatorias federais, no caso das pessoas 
jurídicas domiciliadas fora da sede daquelas repartições (Lei 
n.O 3.470, art. 27, § 1.0). 

Art. 229. Os livros de que tratam as letras a e b do art. 
225, não são obrigatórios para as pessoas jurídicas com capital 
até Cr$ 1.058.400 (um milhão, cinqüenta e oito mil e quatro
centos cruzeiros) (Lei n.O 4.154, art. 33). 

Art. 230. A pessoa jurídica cuja escrituração dos livros 
Diário e Registro de Compras contiver atrasos superiores, res
pectivamente, a 180 (cento e oitenta) e 60 (sessenta) dias, fica-
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rá sujeita às multas estabelecidas nas letras e e· i do art. 450 
(Lei n.o 4.357, art. 24. § 2.°). 

CAPÍTULO V 

DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS A INSTRUÇAO 
DA DECLARAÇAO DE RENDIMENTOS 

Art. 231. As pessoas jurídicas instruirão suas declarações 
com os seguintes documentos relativos a um período de 12 
(doze) meses consecutivos de operações, encerrado em qual
quer data do ano civil que anteceder imediatamente ao exer
cício financeiro em que o impôsto fôr devido, ressalvado o dis
posto no art. 236 (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 38; Lei n.o 2.354, 
art. 18; Lei n.o 4.357, art. 2.°; e Lei n.o 4.506, arts. 57 e 61): 

a) cópia do balanço de ativo e passivo no início e no 
encerramento do exercício; 

b) cópia da demonstração da conta de lucros e perdas; 

c) desdobramento, por natureza de gastos, da conta de 
despesas gerais; 

d) demonstração da conta de mercadorias, fabricação ou 
produção; 

e) relação discriminativa dos créditos considerados inco
bráveis e debitados à conta de provisão ou de lucros e perdas, 
com indicação do nome e enderêço do devedor, do valor e da 
data do vencimento da dívida e da causa que impossibilitou a 
cobrança; 

f) demonstrativo da provisão para perdas em créditos de 
liquidação duvidosa; 

g) demonstrativo do Fundo para Indenizações Trabalhistas; 

h) mapas analíticos da depreciação, amortização e exaus
tão dos bens do ativo imobilizado. 

Parágrafo único. As sociedades que operam em seguros, 
além dos documentos enumerados nas letras a, b, c, f, e h 
apresentarão mais os seguintes (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 38, 
parágrafo único): 

a) mapa estatístico das operações de cada semestre; 

b) relação discriminativa dos prêmios recebidos, com in
dicação das importâncias globais e dos períodos correspondentes; 
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c) relação discriminativa das reclamações ajustadas em 
seus valôres reais, com indicação de terem sido ajustadas em 
Juízo ou fora dêle, bem como das por ajustar, baseadas na 
estimativa feita pela sociedade. 

Art. 232. É obrigatória, nos balanços das emprêsas, inclu
sive sociedades anônimas, a discriminação da parcela de capital 
e dos créditos pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas, re
sidentes, donliciliadas ou com sede no exterior, registrados no 
Banco Central da República do Brasil (Lei n.o 4.131, art. 21). 

Parágrafo único. Na conta de lucros e perdas das pessoas 
jurídicas de que trata êste artigo será evidenciada a parcela 
de lucros, dividendos, juros e outros quaisquer proventos atri
buídos a pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliadas 
ou com sede no estrangeiro, cujos capitais estejam registrados 
no Banco Central da República do Brasil (Lei n.o 4.131, art. 22). 

Art. 233. As pessoas jurídicas ficam obrigadas a indicar, 
nos documentos que instruírem as suas declarações de rendi
mentos, o número e a data do registro do livro Diário no Re
gistro de Comércio competente, assim como o número da página 
do mesmo livro onde se acharem transcritos o balanço e a de
monstração da conta de lucros e perdas (Lei n.o 3.470, art. 71). 

Parágrafo único. As sociedades civis ficam, igualmente, 
obrigadas a indicar nos documentos que instruírem as suas de
clarações de rendimentos o número e a data do registro do 
livro Diário no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, assim como 
o número da página do mesmo livro onde se acharem trans
critos o balanço e a demonstração da conta de lucros e perdas 
(Lei n.o 3.470, art. 71). 

Art. 234. As pessoas jurídicas que optarem pela tributa
ção com base no lucro presumido deverão instruir as declara
ções de rendimentos com uma discriminação da receita mensal 
e um demonstrativo com as importâncias das principais des
pesas, tais como aluguéis, retiradas pro labore, salários de em
pregados, telefones, luz, fôrça e compras de mercadorias o~ 
matérias-primas (Lei n.o 3.470, art. 28). 

Art. 235. No caso a que se refere a parte final do § 3.° 
do art. 224, a declaração apresentada pelo agente ou represen
tante, em nome do comitente, na conformidade do disposto no 
art. 320 e no parágrafo único do art. 494, será instruída com 
demonstrações das contas em que tenham sido registradas as 
respectivas operações, efetuadas no País, durante o ano de base 
(Lei n.o 3.470, art. 76, § 1.0). 
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Art. 236. Nos casos de mudança de data de encerramento 
de balanços e alterações do período do exercício social, as pes
soas jurídicas instruirão suas declarações com os documentos 
enumerados no art. 231 e referentes aos balanços encerrados 
nos dois últimos exercícios sociais (Lei n.o 2.354, art. 18). 

Art. 237. As pessoas jurídicas que abaterem do impôsto 
devido na sua declaração o retido na fonte deverão instruí-la 
com uma das vias do documento a que se refere o art. 367 
(Lei n.o 4.154, art. 13, § 3.°). 

Art. 238. Os balanços, demonstrações da conta de lucros 
e perdas, extratos, discriminações de contas ou lançamentos e 
quaisquer outros documentos de contabilidade, deverão ser 
assinados por atuários, peritos-contadores, contadores, guarda
livros ou técnicos em contabilidade legalmente registrados, com 
indicação do número dos respectivos registros (Decreto-Lei n.o 
5.844, art. 39). 

Parágrafo único. ~sses profissionais, dentro do âmbito de 
sua atuação e no que se referir à parte técnica, serão respon
sabilizados, juntamente com os contribuintes, por qualquer 
falsidade dos documentos que assinarem e pelas irregularida
des de escrituração praticadas no sentido de fraudar o impôsto 
de renda (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 39, § 1.0). 

Art. 239. Verificada a falsidade do balanço ou de qual
quer outro documento de contabilidade, assim como da escrita 
dos contribuintes, o profissional que houver assinado tais do
cumentos será, pelo Diretor do Impôsto de Renda ou pelos 
delegados regionais, independentemente da ação criminal que 
no caso couber, declarado sem idoneidade para assinar quais
quer peças ou documentos contábeis sujeitos à apreciação das 
repartições do Impôsto de Renda (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 
39, § 2.°). 

§ 1.0 Do ato do Diretor do Impôsto de Renda ou dos dele
gados regionais declarando a falta de idoneidade referida neste 
artigo, caberá recurso, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, para 
o Diretor-Geral da Fazenda Nacional e para o Diretor do Im
pôsto de Renda, respectivamente (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 39, § 3.°). 

§ 2.° Passada em julgado, na esfera administrativa, a deci
são proferida em processo de que conste fraude ou falsidade, aos 
profissionais considerados não idôneos será aplicada a multa pre
vista na letra h do art. 450 (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 39, § 4.°). 
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Art. 240. Juntamente com os documentos de que trata êste 
Capítulo, será apresentado certüicado do Conselho Regional de 
Contabilidade da respectiva jurisdição atestando que o profis
sional responsável pelos mesmos está legalmente habilitado 
(Lei n.O 4.154, art. 28). 

Art. 241. Ficam dispensadas da exigência de que tratam 
os arts. 238 e 240 as pessoas jurídicas domiciliadas em locali
dades onde não houver profissionais devidamente habilitados 
para o exercício da profissão de atuário, perito-contador, con
tador, guarda-livros ou técnico em contabilidade (Decreto-Lei 
n.o 9.530, art. 1.0). 

Título 111 

DA BASE E DA INCIDINCIA DO IMPOSTO 

CAPÍTULO I 

DA BASE DO IMPOSTO 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 242. A base do impôsto será dada pelo lucro real ou 
presumido correspondente ao ano social ou civil anterior ao 
exercício financeiro em que o impôsto fôr devido, ressalvado 
o disposto no § 1.0 do art. 216 (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 43, 
e Lei n.o 2.354, art. 15). 

Parágrafo único. As importâncias recebidas dos subscrito
res a título de ágio, na emissão de ações, não serão conside
radas rendimento tributável da pessoa jurídica e constituirão 
obrigatoriamente reserva específica, enquanto não forem incor
poradas ao capital da sociedade (Lei n.o 4.862, art. 49). 

SEÇÃO 11 

DOS ACRÉSCIMOS AO LUCRO REAL 

Art. 243. Serão adicionados ao lucro real, para tributação 
em cada exercício financeiro: 

a) as retiradas não debitadas em despesas gerais ou con
tas subsidiárias e as que, mesmo escrituradas nessas contas, 
não correspondam à remuneração mensal fixa por prestaçãc> 
de serviços (Decreto-Lei n.o 5.844J art. 43, § 1.0, b); 



b) as quantias excedentes aos limites fixados nos arts. 
177 e 180 (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 43, § 1.0, c; Lei n.o 3.470, 
art. 43; e Lei n.O 4.506, art. 51); 

c) as percentagens e ordenados pagos a membros das di
retorias das sociedades por ações, que não residam no País 
(Decreto-Lei n.O 5.844, art. 43, § 1.0, d); 

d) os juros sôbre o capital ou cota social, atribuídos ao 
titular e sócios das firmas e sociedades, salvo o disposto no 
art. 23, parágrafo único, alínea a (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 
43, § 1.0, e, e Lei n.o 4.506, art. 31, § 1.0, alínea a); 

e) as cotas destinadas a fundos de reservas, quaisquer 
que sejam as designações que tiverem, inclusive lucros sus
pensos, ressalvadas as reservas técnicas constituídas pelas com4 

panhias de seguro e de capitalização, na forma da legislação 
especial a elas aplicável, para garantia obrigatória de suas 
operações (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 43, § 1.0, f, e Lei n.o 
4.506, art. 67); 

f) as quantias tiradas de quaisquer fundos ainda não tri
butados, para aumento do capital social (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 43, § 1.0, g); 

g) as quantias correspondentes ao aumento do valor do 
ativo, em conseqüência de novas avaliações, ou à venda de 
parte do mesmo, desde que não representem restituições de 
capital, excetuada quanto às sociedades mútuas de seguros a 
valorização do ativo legalmente autorizada e devidamente ins
crita nos seus balanços como reserva técnica (Decreto-Lei n.o 
7.377, arts. 1.0 e 2.°; Decreto-Lei n.O 9.781 e Lei n.o 154, art. 1.0); 

h) as quantias relativas às ações novas e interêsses dis
tribuídos com recursos tirados de quaisquer fundos ainda não 
tributados (Decreto-Lei n,o 5.844, art. 43, § 1.0, i); 

i) as quantias correspondentes ao aumento das reservas 
livres mediante a conversão de fundos não tributáveis nos têr
mos dêste regulamento; 

j) as quantias levadas à conta de reservas ou provisões, 
constituídas para fazer face à desvalorização de estoques de 
matérias-primas, produtos acabados ou mercadorias em geral, 

k) as gratificações ou participações nos lucros atribuídos 
aos dirigentes ou administradores da pessoa jurídica (Lei n.O 
4.506, art. 45. § 3.°); 

l) as quantias que tenham sido deduzidas do lucro bruto 
ressalvado o disposto no art. 169 (Lei n.o 154, art. 2.°, § 5.°); 
com inobs~r.Y~nçta çlaª disposi~ões <;lçstç re~ulamento. 



Art. 244. Não sofrerão nova tributação as quantias reI a
tiv~ aos aumentos de capital das pessoas jurídicas, mediante 
utÍlIzação de acréscimos de valor do ativo decorrentes de au
mentos de capital realizados, nos têrmos do art. 286, por socie
dades das quais aquelas sejam acionistas ou sócias (Lei n.o 
3.470, art. 83, § 8.°). 

Parágrafo único. Não sofrerão também nova tributação as 
quantias relativas aos aumentos do ativo imobilizado das pes
soas jurídic8~ decorrentes de aumentos de capital realizados, 
nos têrmos do art. 268, por sociedades das quais aquelas sejam 
acionistas ou sócias (Lei n.o 3.470, art. 57, § 16, e Lei n.o 4.728, 
art. 68, § 1.0). 

SEÇÃO III 

DAS EXCLUSõES DO LUCRO REAL 

Art. 245. Serão excluídos do lucro real, para os efeitos de 
tributação: 

a) as porcentagens dos empregados nos lucros das em
prêsas (Lei n.o 2.354, art. 6.°, I); 

b) as participações, a qualquer título, dos governos da 
União, dos Estados e dos Municípios, nos lucros de quaisquer 
emprêsas, observado o disposto no art. 211 (Lei n,o 2.354, art. 
6.°, I e Lei n.o 4.506, art. 32); 

c) os lucros e dividendos sujeitos à tributação em poder 
de firmas ou sociedades que os distribuíram, observado o dis
posto no art. 246 (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 43, § 2.°, c, e Lei 
n.o 3.470, art. 70); 

d) os rendimentos e prêmios de títulos ao portador, salvo 
os juros de debêntures de portador identificado (Decreto-Lei 
n.o 5.844, art. 43, § 2.°, e Lei n.O 4.154, art. 30); 

e) o capital das apólices de seguro ou pecúlio em favor 
da pessoa jurídica, pago por morte do sócio segurado (Lei n.o 
154, art. 1.°); 

f) durante os exercícios financeiros de 1966 e 1967, os ren
dimentos, inclusive deságio, das letras imobiliárias emitidas 
pelo Banco Nacional de Habitação e sociedades de crédito 
imobiliário, quando adquiridas voluntàriamente, dispensada 
nesse período a exigência de que trata o § 2.° do art. 305 (Lei 
n.o 4.862, art. 28, e Lei n.o 4.380, art. 44); 



g) as diferenças, em moeda corrente, resultantes da atua
lização do valor nominal unitário das Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional (Lei n.o 4.357, art. 1.0, § 7.°); 

h) a variação do valor dos depósitos em dinheiro, resul
tante de correção monetária procedida de acôrdo com o § 3.° 
do art. 428 (Lei n.o 4.506, art. 20, § 4.°); 

i) a variação correspondente aos reajustamentos monetá
rios de que trata o art. 500; 

j) até 31 de dezembro de 1970, os lucros resultantes de 
operações de construção e primeira transação, inclusive alie
nação e locação, relativos aos prédios residenciais que vierem 
a ser construídos em Brasília, D.F., cujo valor não ultrapasse 
de Cr$ 3.175.200 (três milhões cento e setenta e cinco mil e 
duzentos cruzeiros) (Lei n.o 4.154,* art. 58); 

k) os juros e comissões recebidos por instituições finan
ceiras e emprêsas de seguros, quando os respectivos emprésti
mos forem contraídos pelo Banco Nacional de Habitação ou 
por êle aprovados, em favor de entidades que integrem o sis
tema financeiro de habitação, e se destinem ao financiamento de 
construção residencial, diretamente ou por intermédio de sindi
catos profissionais, cooperativas e outras entidades sem fina
lidade lucrativa estabelecidas no Brasil (Lei n.o 4.862, art. 26). 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto na letra a 
dêste artigo, consideram-se percentagens somente as previstas 
em lei ou constantes de contrato individual de trabalho reves
tido das formalidades legais. 

Art. 246. Para os efeitos previstos na letra c do artigo 
anterior, quando as pessoas jurídicas distribuírem rendimentos 
já tributados como lucros de outras pessoas jurídicas, deverão 
fazê-lo separadamente dos que apurarem nas suas próprias 
atividades, ficando aquêles rendimentos, nesse caso, imunes à 
incidência de nôvo impôsto, em poder de outras pessoas jurí
dicas que os receberem em virtude de novas distribuições (Lei 
n.O 3.470. art. 70). 

§ 1.0 Os rendimentos a que se refere êste artigo, perce
bidos de outra pessoa jurídica, não poderão ser absorvidos em 
mais de 10% (dez por cento) do seu valor pelas deduções do 
lucro na pessoa jurídica que os receber, não computados nes
sas deduções os tributos de qualquer natureza, ficando o ex
cesso a êsse limite sujeito à tributação como lucro (Lei n.o 
4.154, art. 8.°, § 5.°). 

• V. Advertência, pág. XI. 
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§ 2.° Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior os 
rendimentos percebidos por sociedades de investimentos e por 
companhias de seguros e de capitalização (Lei n.o 4.154, art. 
8.0, § 5.0). 

§ 3.° A incorporação ao capital da reserva especial, a que 
se refere a letra f do artigo anterior,· não sofrerá qualquer 
tributação, quer na pessoa física ou jurídica, quer na fonte 
(Lei nP 4.862, art. 49). 

SEÇÃO IV 

DA COMPENSAÇAO DE PREJUíZOS 

Art. 247. O prejuízo verificado num exercício poderá ser 
deduzido, para compensação total ou parcial, no caso da ine
xistência de fundos de reserva ou lucros suspensos, dos lucros 
reais apurados dentro dos 3 (três) exercícios subseqüentes (Lei 
n.o 154, art. 10). 

Parágrafo único. Decorridos êsses 3 (três) exercícios não 
será permitida a dedução, nos seguintes, do prejuízo porven
tura não compensado (Lei n.o 154, art. 10). 

CAPÍTULO II 

DA INCIDtNCIA DO IMPóSTO 

SEÇÃO I 

DA TAXAÇAO DOS LUCROS APURADOS 

Art. 248. As pessoas jurídicas, inclusive as emprêsas indi
viduais, seja comercial ou civil o seu objeto, pagarão o impôsto 
de renda sôbre os lucros apurados de conformidade com êste 
regulamento, à razão de 28% (vinte e oito por cento), obser
vado o disposto no § 5.° (Lei n.O 4.506, art. 37, e Lei n.o 4.863, 
art. 28). 

§ 1.° Não se compreendem nas disposiç.ões dêste artigo: 

a) as emprêsas concessionárias de serviços públicos, cujos 
lucros não excederem de 12% (doze por cento) do capital, as 
quais pagarão o impôsto de 15% (quinze por cento), 9bser~ 

• v. Aclver~ncla, p~. ~, 



vado o disposto no § 5.° (Lei n.O 4.506, art. 37, § 1.°, e Lei 
n.o 4.863, art. 28); 

b) as pessoas jurídicas civis, organizadas exclusivamente 
para a prestação de serviços profissionais de médico, enge
nheiro, advogado, dentista, veterinário, contador, pintor, escul
tor, despachante e de outros que se lhes possam assemelhar, 
com capital até Cr$ 793.800 (setecentos e noventa e três mil e 
oitocentos cruzeiros), as quais pagarão o impôsto de 10% (dez 
por cento) (Lei n.O 4.506, art. 37, § 1.0, e Lei n.o 4.863, art. 28). 

§ 2.° Para efeito do disposto na alínea a do § 1.0, será 
determinada a percentagem de lucro em relação ao capital a 
remunerar, reconhecido pela autoridade competente e conside
rado no cálculo das tarifas dos respectivos serviços (Lei n.O 
4.154, art. 18, § 2.°). 

§ 3.° Se a pessoa física efetuar, em qualquer época, o pa
gamento de impôsto sôbre lucro auferido na venda de pro
priedades imobiliárias, e vier a ser caracterizada como em
prêsa individual, do impôsto sôbre o lucro real, calculado na 
forma dêste artigo, será deduzido o que já tiver sido pago pelo 
vendedor, em relação às receitas computadas na determinação 
do lucro da emprêsa. 

§ 4.° O disposto no § 3.° não se aplica aos casos em que 
o impôsto devido pela pessoa física na venda de propriedades 
imobiliárias tenha sido transferido ao comprador. 

§ 5.° Os impostos a que se refere êste artigo, correspon
dentes ao exercício de 1966, serão cobrados com o adicional 
de 10% (dez por cento), previsto no art. 28 da Lei n.O 4.863, 
de 29 de novembro de 1965, regulamentado pelo Decreto n.O 
57.585, de 6 de janeiro de 1966. 

SEÇÃO li 

DA TAXAÇãO DOS LUCROS DISTRIBUíDOS 

Art. 249. Além do impôsto de que trata o artigo anterior, 
será cobrado o impôsto de 7% (sete por cento) sôbre os lucros 
distribuídos sob qualquer título ou forma, exceto os atribuídos 
ao titular da emprêsa individual e aos sócios das entidades 
referidas na alínea b do § 1.0 daquele artigo, observado o dis
posto no § 5.° dêste artigo (Lei [l.o 4:.506/ art. 38, e Lei n,o 4.863, 
~t, 28), 



§ 1.0 o disposto neste artigo não se aplica às bonifica
ções em ações novas, resultantes de correção monetária do 
ativo imobilizado ou de incorporação de lucros ou reservas, 
procedidas nos têrmos do § 3.° do art. 246 e dos arts. 261 e 286 
(Lei n.o 4.506, art. 38, § 1.0). 

§ 2.° Em se tratando de filiais, sucursais ou agências no 
Brasil, de emprêsas com sede no estrangeiro, o impôsto a que 
se refere êste artigo incidirá sôbre os lucros creditados, entre
gues, pagos ou remetidos à matriz no exterior (Lei n.o 4.506, 
art. 38, § 2.°). 

§ 3.° As disposições dêste artigo não se aplicam às socie
dades de qualquer espécie, cuja soma de capital social mais re
servas não ultrapasse de Cr$ 100.800.000 (cem milhões e oitocen
tos mil cruzeiros) (Lei n.O 4.862, art. 48, e Lei n.o 4.506, art. 3.°). 

§ 4.° A distribuição de lucros a que se refere o art. 246 
não fica sujeita a nova incidência, se os mesmos lucros já ti
verem sido submetidos, anteriormente, ao impôsto de que trata 
êste artigo. 

§ 5.° O impôsto previsto neste artigo, correspondente ao 
exercício financeiro de 1966, será cobrado com o adicional de 
10% (dez por cento) instituído pelo art. 28 da Lei n.o 4.863, 
de 29 de novembro de 1965, regulamentado pelo Decreto n.o 
57.585, de 6 de janeiro de 1966. 

Art. 250. O impôsto especificado no artigo anterior tam
bém não será exigido das sociedades anônimas de capital 
aberto, assim consideradas as que se enquadrarem nas condi
ções periodicamente fixadas pelo Conselho Monetário Nacional 
(Lei n.o 4.506, art. 39, e Lei n.o 4.728, art. 59). 

CAPÍTULO IH 

DA DISTRIBUIÇAO DISFARÇADA DE LUCROS 

Art. 251. Consideram-se formas de distribuição disfarçada 
de lucros ou dividendos pela pessoa jurídica (Lei n.o 4.506, 
art. 72): 

a) a alienação, a qualquer título, a acionista, sócio, diri
gente ou participante nos lucros de pessoa jurídica, ou aos res
pectivos parentes ou dependentes, de bem ou direito, por valor 
notoriamente inferior ao de mercado; 
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b) a aquisição, de qualquer das pessoas referidas na letra 
anterior, de bem ou direito, por valor notoriamente superior 
ao de mercado; 

c) o pagamento de remuneração por trabalho assalariado, 
autônomo ou profissional, que não corresponda a serviços efe
tivamente prestados; 

d) o pagamento de aluguéis ou T.oyalties, a qualquer das 
pessoas referidas na letra a, que não corresponda ao efetivo 
uso, exploração ou fruição de bem ou direito, ou em montante 
que exceda o valor do mercado; 

e) o pagamento de despesas particulares das pessoas re
feridas na letra a, salvo quando satisfizerem as condições legais 
para serem classificadas como remuneração do trabalho assa
lariado, autônomo ou profissional; 

f) o não exercício de direito à aquisição de bem ou direito 
pertencente a qualquer das pessoas referidas na letra a; quan
do dêle resultar a perda do sinal, depósito em garantia, ou 
importância paga para obter opção de aquisição; 

g) os empréstimos concedidos a quaisquer das pessoas re
feridas na letra a, se a pessoa jurídica dispõe de lucros acumu
lados ou reservas não impostas pela lei, salvo se: . 

I - revestirem forma escrita; 

II - estabelecerem as condições de juros, deságios, inde
xação ou correção monetária, semelhantes aos empréstimos 
mais onerosos tomados pela pessoa jurídica; 

III - sejam resgatados no prazo máximo de 3 (três) anos. 

h) a redução do capital social e conseqüente amortização 
de ações ou cotas, devolução de participação de sócios, antes 
de decorridos 2 (dois) anos da incorporação de reservas ou 
lucros ao capital social; 

i) o resgate, dentro de dois anos da sua emissão, de ações 
preferenciais resultantes da incorporação de lucros ou reservas 
ao capital; 

j) a transferência aos sócios ou acionistas, sem pagamen
to ou por valor inferior ao do mercado, de direito de prefe
rência à subscrição de ações no capital de outra sociedade; 

k) a incorporação ao capital, com a conseqüente distri
buição de ações, de dividendos fixos ou mínimos de ações pre
ferenciais, devidos há menos de dois anos; 
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I) a amortização ou resgate de partes beneficiárias antes 
de 5 (cinco) anos da sua emissão, se emitidas para colocação 
gratuita. 

§ 1.0 O disposto na letra 9 não se aplica aos empréstimos 
concedidos a seus acionistas por bancos, emprêsas de seguro e 
capitalização, sociedades de crédito ou financiamento e de in
vestimento (Lei n.O 4.506, art. 72, § 1.0). 

§ 2.° No caso de lucros ou reservas acumuladas após a 
concessão de empréstimo, o disposto na letra 9 aplicar-se-á a 
partir do momento em que atingirem o montante do emprés
timo (Lei n.o 4.506, art. 72, § 2.°). 

Art. 252. Nas hipóteses previstas no artigo anterior, serão 
classificados como dividendos os lucros distribuídos (Lei n.o 
4.506, art. 72, § 3.°): 

a) nos casos das letras a e b, a diferença entre o valor 
de mercado e o de alienação, ou aquisição, respectivamente; 

b) nos casos da letra c, a remuneração que não corres
ponder a serviços efetivos; 

c) nos casos da letra d, os aluguéis ou Toyalties que não 
cOÍ'responderem ao efetivo uso, exploração ou fruição de bem 
ou direito, ou que excederem do valor de mercado; 

d) nos casos da letra e, as despesas pagas; 

e) nos casos da letra f, as importâncias perdidas; 

f) nos casos da letra g, a' importância mutuada; 

g) nos casos da letra h, o valor das ações, cotas ou par
ticipações correspondentes ao aumento de capital que fôr objeto 
de redução do capital; 

h) nos casos da letra i, o valor das ações resgatadas; 

i) nos casos da letra j, o valor do direito de transferên
cia, ou a diferença entre êsse valor e o pago pelos sócios; 

j) nos casos da letra k, o valor dos dividendos incorpo
rados ao capital; 

k) nos casos da letra 1, o valor da amortização ou resgate. 

Art. 253. Sôbre os lucros ou dividendos disfarçadamente 
distribuídos, nos casos previstos no art. 251, incidirá o impôsto 
de 50% (cinqüenta por cento), sem prejuízo do impôsto q~e 
couber ~ pessoa físicÇ\ p~nefiçi9-d~ (Lei n.o 4.506, 9,rt. 73), . 
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§ 1.0 o impôsto de que trata êste artigo, correspondente 
ao exercício financeiro de 1966, será cobrado com o adicional 
de 10% (dez por cento) instituído pelo art. 28 da Lei n.o 4.863, 
de 29 de novembro de 1965, regulamentado pelo Decreto n.o 
57.585, de 6 de janeiro de 1966. 

§ 2.° No cálculo do impôs to serão considerados os tribu
tos cobrados de acôrdo com os arts. 248 e 249. 

CAPÍTULO IV 

DO AUMENTO DOS FUNDOS DE RESERVA DAS 
SOCIEDADES ANôNIMAS 

Art. 254. O aumento dos fundos de reserva das socieda
des anônimas com o aproveitamento de lucros apurados, quan
do êsses fundos já tenham atingido o valor do capital social 
realizado, ficará sujeito ao impôsto na fonte, à razão de 15% 
(quinze por cento), observado o disposto no § 6.°, indepen
dentemente do impôsto devido pela pessoa jurídica na forma 
do art. 248 (Lei n.o 1.474, art. 2.°, § 1.0 e Lei n.o 4.862, art. 6.°). 

§ 1.0 Não será considerado para efeito da tributação pre
vista neste artigo o fundo de reserva constituído: 

a) de 5:% (cinco por cento) dos lucros líquidos verifica
dos, destinado a assegurar a integridade do capital social, até 
atingir a 20% (vinte por cento) do mesmo capital (Decreto
Lei n.o 2.627. art. 130); 

b) com os resultados das correções monetárias do ativo 
imobilizado e do capital de giro próprio, efetuadas até 16 de 
julho de 1965 (Lei n.O 4.357, art. 3.°, § 6.°, e art. 27; Lei n.o 
4.663, art. 3.°, e Lei n.o 4.728, art. 68, § 2.°); 

c) com o montante da variação do valor do capital das 
pessoas jurídicas, decorrente da correção monetária, nos casos 
em que essa variação tenha sido superior a 3 (três) vêzes a 
importância do capital registrado e que o Ministro da Fazenda 
haja autorizado a constituir reserva de capital, excluída da 
limitação de que trata êste artigo, mas a ser aplicada obriga
toriamente no aumento do capital social, dentro dos 5 (cinco) 
anos seguintes ao balanço da correção, sem qualquer outro 
ônus (Lei n.o 4.357, art. 3.°, § 6.°); 

d) com as diferenças resultantes da atualização do valor 
nominal unitário das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na
cional (Lei n.o 4.357, art. 1.0, § 7.°); 
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e) com os resultados das correçôes monetârias do ativo 
imobilizado e do capital de giro das emprêsas, cuja exclusão, 
para efeito da tributação de que trata êste artigo, seja auto
rizada pelo Conselho Monetário Nacional (Lei n.o 4.728, art. 
68, § 3.°); 

f) no período de 2 de dezembro de 1965 a 2 de dezembro 
de 1966, com a diferença entre o aumento líquido do ativo 
imobilizado e as compensações estabelecidas no § 1.0 do art. 
281, quando se tratar de firmas ou sociedades que tenham por 
atividade predominante a exploração de empreendimentos in
dustriais ou agrícolas com sede no Nordeste, na área de atua
ção da SUDENE (Lei n.O 4.869, art. 26); 

g) com a variação da correção monetária do custo de 
aquisição ou de plantio dos recursos florestais explorados pelas 
emprêsas, mantida obrigatàriamente em conta do passivo não 
exigível (Lei n.o 4.862, art. 40, § 2.°); 

h) com o ágio de que trata o parágrafo único do art. 242; 

i) com os reajustamentos monetários de que trata o art. 500. 

§ 2.° O recolhimento do impôsto a que se refere êste ar-
tigo excluirá nôvo desconto na fonte nos têrmos da letra d 
do art. 125, das letras a e b do inciso 2.° do art. 301 e da~ 
letras a e d do art. 307, quando ocorrer a distribuição dos men
cionados acréscimos de reservas, sob a forma de rendimentos 
atribuídos diretamente aos titulares de ações nominativas, no
minativas endossáveis e ao portador identificado (Lei n.O 4.154, 
art. 12, e Lei n.o 4.728, art. 55). 

§ 3.° O recolhimento previsto neste artigo sujeitará os 
titulares de ações ao portador não identificados ao pagamento 
da diferença de impôsto até perfazer o montante do devido 
na fonte, na forma do § 3.° do art. 302, na ocasião da distri
buição dos mencionados acréscimos de reservas (Lei n.O 4.506, 
art. 84, e Lei n.O 4.728, art. 55). 

§ 4.° No caso de distribuição dos excessos de reservas a 
que se refere o § 2.°, os proprietários de ações nominativas ou 
de ações ao portador, quando identificados, deverão incluir em 
suas declarações os aludidos rendimentos, observado o disposto 
no § 1.0 do art. 97 (Lei n.O 4.154, art. 3.°). 

§ 5.° Considera-se obrigatória a retenção do impôsto de 
que trata êste artigo na data da assembléia geral que tenha 
aprovado o aumento das reservas, e o seu recolhimento deverá 
ser feito, por meio de guia, aos órgãos competentes, no prazo 
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de 30 (trinta) dias contados da data da mesma assembléia 
geral (Lei n.o 1.474, art. 2.0, § 1.0). 

§ 6.° O impôsto de que trata êste artigo, correspondente 
ao exercício financeiro de 1966, será cobrado com o adicional 
de 10% (dez por cento) instituído pelo art. 28, da Lei n.O 4.863, 
de 29 de novembro de 1965, regulamentado pelo Decreto n.O 
57.585, de 26 de janeiro de 1966. 

CAPÍTULO V 

DOS INCENTIVOS FISCAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO REGIONAL 

Art. 255. Os incentivos fiscais concedidos aos empreendi
mentos industriais ou agrícolas instalados ou que se instalarem 
na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento 
Econômico do Nordeste (SUDENE) deverão ser pleiteados na 
forma da Lei n.O 4.239, de 27 de junho de 1963, regulamentada 
pelo Decreto n.o 55.334, de 31 de dezembro de 1964, e com as 
alterações da Lei n.o 4.869, de 1.0 de dezembro de 1965. 

Parágrafo único. Continuam em vigor os incentivos fis
cais previstos na Lei n.O 3.995, de 14 de dezembro de 1961, 
regulamentada pelo Decreto n.o 1.166, de 8 de junho de 1962, 
alterado pelo Decreto n.o 51.730, de 21 de fevereiro de 1963. 

Art. 256. As pessoas jurídicas poderão pleitear, para in
vestimento na área de atuação da SUDENE, o desconto de até 
50% (cinqüenta por cento) do impôsto de renda que devam 
pagar, com observância das normas da Lei n.O 4.239, de 27 de 
junho de 1963, regulamentada pelo Decreto n.o 55.334, de 31 
de dezembro de 1964. 

Art. 257. As importâncias depositadas no Banco do Nor
deste do Brasil S.A., na forma do § 2.° do art. 20 da I,.ei n.O 
4.239, de 27 de janeiro de 1963, com a nova redação dada pela 
art. 2f da Lei n.O 4.869, de 1.0 de dezembro de 1965, destinadas 
a investimentos na área de atuação da SUDENE, devem ser 
registradas em conta especial no ativo realizável das emprêsas 
depositantes, não sendo dedutíveis no cálculo do seu impôsto 
de renda (Lei n.o 4.869, art. 21, § 2.°). 

Art. 258. As pessoas jurídicas poderão pleitear, optativa
mente, o desconto previsto no art. 256, para aplicação em in
vestimentos na área de atuação da Superintendência do Plano 
de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), com obser-
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vância das disposições da Lei n.O 4.216, de 6 de maio de 1963, 
regulamentada pelo Decreto n.o 52.149, de 25 de junho de 1963, 
alterado pelos Decretos n.os 52.350 e 57.050, de 12 de agôsto 
de 1963 e 11 de outubro de 1965, respectivamente, atendido, 
ainda, o disposto no art. 27 da Emenda Constitucional n.O 18, 
de 1.0 de dezembro de 1965, que estabelece serem extensivos à 
Região Amazônica todos os incentivos fiscais, favores credití
cios e demais vantagens concedidas pela legislação à Região 
Nordeste do Brasil. 

Parágrafo único. É vedada a acumulação dos incentivos 
de que trata êste artigo com os previstos no art. 256 (Lei n.ú 

4.357, art. 35). 

Art. 259. As pessoas jurídicas localizadas na região geo
gráfica compreendida pelos Estados do Pará, Amazonas e Acre, 
pelos Territórios Federais do Amapá e Guaporé, abrangendo 
parte do Estado de Mato Grosso ao Norte do paralelo 16.°, a 
do Estado de Goiás ao Norte do paralelo 13.° e do Estado do 
Maranhão a Oeste do meridiano 44.°, região essa que a lei de
nomina Amazônia Brasileira, quando promoverem o beneficia
mento ou a manufatura de matéria-prima regional, como seja, 
borracha, juta e similares ou sementes oleaginosas, estarão 
isentas do impôsto de renda (Lei n.o 4.069, arts. 1.0 e 2.°, e 
Lei n.o 1.806, art. 2.°). 

Parágrafo único. O prazo da isenção prevista neste ar
tigo é de 5 (cinco) anos para as indústrias de simples bene
ficiamento e de 20 (vinte) anos para as de transformação, 
contado a partir de 12 de junho de 1962 para os empreendi
mentos já em atividade, e do início do funcionamento para 
os que se venham a instalar (Lei n.o 4.069-B, art. 1.0, pará
grafo único). 

Art. 260. Até o exercício financeiro de 1968, inclusive, 
continua em vigor a redução de 50% (cinqüenta por cento) 
do impôsto de renda, concedida às indústrias químicas que 
aproveitem matéria-prima local, ou indústrias de outra natu
reza que também a utilizem, nomeadamente as indústrias de 
fertilizantes, celulose, álcalis, côcos, óleos vegetais e de cêra de 
carnaúba, beneficiamento e tecelagem de caroá, agave e fibras 
nativas, beneficiamento e metalurgia de rutilo, ferro, tungstê
nio, magnésio, cobre, cromo, manganês, chumbo, zinco, ilmenita 
e de outros minérios cuja extração e industrialização sejam 
declaradas de interêsse de desenvolvimento regional, localiza
das no Norte e no Nordeste do País, inclusive Sergipe e Bahia, 
ou que venham a ser instaladas nessas regiões (Lei n.o 3.692, 
art. 19). 



Parágrafo único. As novas indtistrias, previstas neste ãr
tigo, que se tenham instalado a partir de 26 de novembro de 
1956 até 31 de dezembro de 1963, continuam isentas do impôsto 
de renda até 31 de dezembro de 1968, desde que, satisfeitas as 
condições estabelecidas na lei, a isenção tenha sido reconhe
cida pelo Departamento do Impôsto d~ Renda (Lei n.O 3.692, 
art. 19, § 1.°). 

Livro IV 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATIVO E DA 
INCORPORAÇÃO DE RESERVAS AO CAPITAL 

DAS EMPRfSAS 

Titulo I 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATIVO 

CAPÍTULO I 

DAS PESSOAS OBRIGADAS A FAZER A 
CORREÇAO MONETARIA 

Art. 261. As pessoas jurídicas procederão, obrigatoriamen
te, à correção monetária, em seus registros contábeis, do valor 
original dos bens do seu ativo imobilizado, no limite das va
riações resultantes da aplicação de coeficientes fixados, anual
mente, pelo Conselho Nacional de Economia, para que traduza 
a variação do poder aquisitivo da moeda nacional, entre o mês 
de dezembro do último ano e a média anual de cada um dos 
anos anteriores (Lei n.o 4.357, art. 3.°). 

§ 1.° As filiais, sucursais, agências ou representações de 
sociedades estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil ficam 
também obrigadas a corrigir, na forma do presente artigo, o 
registro contábil dos bens do ativo imobilizado que possuam no 
País, podendo o correspondente aumento de capital refletir-se 
apenas sôbre a parte destinada às operações no Brasil (Lei n.o 
4.357, art. 3.°, § 19). 

§ 2.° Ficam dispensadas da obrigatoriedade de correção 
monetária de que trata êste artigo (Lei n.O 4.357, art. 3.°, §§ 
21 e 22): 



a) as sociedades de economia mista, nas quais pelo mé
nos 51 % (cinqüenta e um por cento) das ações com direito a 
voto pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios; 

b) as emprêsas concessionárias de serviços públicos, cujos 
lucros não excederem de 12% (doze por cento) do capital; 

c) as pessoas jurídicas civis, organizadas exclusivamente 
para prestação de serviços profissionais de médico, enge
nheiro, advogado, dentista, veterinário, contador, pintor, es
cultor e de outros que se lhes possam assemelhar, com capital 
até Cr$ 793.800 (setecentos e noventa e três mil e oitocentos 
cruzeiros) ; 

d) as pessoas jurídicas cujo capital social realizado não 
exceda de Cr$ 2.646.000 (dois milhões seiscentos e quarenta e 
seis mil cruzeiros); 

e) as firmas individuais e os que praticarem habitual e 
profissionalmente, em seu próprio nome, operações de natureza 
civil ou comercial com o fim especulativo de lucro, equipara
dos às pessoas jurídicas nos têrmos dos §§ 1.0 e 2.° do art. 16. 

§ 3.0 As pessoas jurídicas a que se refere o parágrafo an
terior, embora desobrigadas de proceder à correção monetária 
prevista neste artigo, poderão realizá-la, desde que se sujeitem 
às normas pertinentes àquela correção. 

Art. 262. Ficam desobrigadas de promover a correção mo
netária de que trata o artigo anterior, as sociedades que se 
encontrarem em concordata, falência, liquidação promovida por 
autoridades administrativas ou judiciais, e aquelas cujos bens 
imóveis estejam situados em áreas demarcadas para desapro
priação ou em relação aos quais haja processo em andamento 
visando a êsse fim (Lei n.O 4.506, art. 77). 

CAPÍTULO II 

DAS NORMAS PARA A CORREÇAO MONETARIA 

Art. 263. Integram o ativo imobilizado, para os efeitos de 
correção monetária, os bens que se destinem à exploração do 
objeto social ou à manutenção das atividades da pessoa jurídica. 

Parágrafo único. Não integram o ativo imobilizado, para 
os efeitos de correção monetária: 
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a) os bens adquiridos para revenda, os destinados a éonS
tituir parte integrante dos bens produzidos para revenda, ou a 
serem consumidos na produção de bens ou serviços para venda; 

b) os demais bens que constituam o ativo realizável ou 
disponível, inclusive os imóveis adquiridos para revenda o~ 
construídcs para venda. 

Art. 264. A correção monetária a que se refere o art. 
261 será efetuada dentro de 4 (quatro) meses contados da data 
do encerramento do balanço a que corresponder a correção, e 
a nova tradução monetária vigorará, para todos os efeitos le
gais, até nova correção pela pessoa jurídica (Lei n.o 4.357, art. 
3.0, § 4.°). 

Art. 265. A alteração da tradução monetária do ativo imo
bilizado terá por limite a diferença entre a variação resultante 
da aplicação, ao registro contábil do valor original de cada 
bem, do coeficiente fixado para o ano de sua aquisição, pela 
sociedade e as depreciações e amortizações e contabilizadas, 
desde a aquisição, corrigidas aos mesmos coeficientes, de acôr
do com o ano de sua contabilização (Lei n.O 3.470, art. 57, § 2.°). 

§ 1.0 Entende-se por valor original do bem a importância 
em moeda nacional pela qual tenha sido adquirido pela socie
dade, ou a importância em moeda nacional pela qual tenha 
sido o bem incorporado à sociedade, nos casos de despesas ou 
valor de incorporação expresso em moeda estrangeira (Lei n.O 
3.470, art. 57, § 3.°). 

§ 2.° A conversão do valor em moeda estrangeira para 
moeda nacional será feita à taxa vigorante na época da aqui
sição (Lei n.o 3.470, art. 57, § 3.°). 

§ 3.° Se a taxa de conversão vigorante na data da aquisi
ção ou de incorporação do bem não fôr conhecida, será adotada 
a taxa média do ano (Lei n.O 3.470, art. 57, § 3.°). 

§ 4.° Em se tratando de bem adquirido com recurso pro
veniente de financiamento externo, a taxa de conversão po
derá ser determinada em correlação com as variações cam
biais no saldo devedor do respectivo empréstimo em moeda 
estrangeira. 

§ 5.° O disposto no parágrafo anterior será aplicável 
quando a variação do valor original dos bens adquiridos em 
moeda estrangeira, nos têrmos dêste artigo, fôr inferior às va
riações cambiais da respectiva dívida. 

§ 6.° É facultado ao contribuinte reduzir o valor dos bens 
imóveis, para efeito da correção monetária de que trata o art. 
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261, na mesma proporção existente entre o salário-mínimo da 
região onde êles estiverem situados e o maior salário-mínimo 
do País (Lei n.O 4.862, art. 33). 

Art. 266. Não serão corrigidas monetàriamente (Lei n.o 
3.470, art. 57, § 4.°): 

"') a parcela do ativo correspondente a auxílios, subven
ções ou outros recursos públicos não exigíveis, recebidos pela 
firma ou sociedade para auxílio na realização do ativo; 

b) a parcela do ativo imobilizado correspondente ao sal
do devedor do empréstimo tomado no Banco Nacional do De
senvolvimento Econômico, salvo se a sociedade acordar com 
êsse Banco a correção simultânea do saldo devedor do em
préstimo, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do 
ativo. 

Art. 267. Simultâneamente à correção do ativo prevista no 
art. 261, serão registradas as diferenças do passivo resultante 
de variações cambiais no saldo devedor de empréstimo em 
moeda estrangeira ou das operações do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico, realizadas na forma do art. 16 
da Lei n.O 2.973, de 26 de novembro de 1956 (Lei n.o 3.470, 
art. 57, § 5.°). 

Parágrafo único. A variação no ativo poderá ser compen
sada por prejuízos (Lei n.O 3.470, art. 57, § 5.°). 

Art. 268. O resultado da correção monetária, efetuada 
obrigatoriamente em cada ano, será registrado no passivo não 
exigível, a crédito de conta com intitulação própria, nela per
manecendo, facultativamente, até a sua aplicação no aumento 
do capital social, observado o disposto no art. 254, § 1.0, alínea 
b (Lei n.O 4.357, art. 3.°, § 3.°, e Lei n.O 4.728, art. 68 e § 2.°). 

§ 1.0 Entende-se como resultado da correção monetária a 
diferença entre o aumento líquido do ativo imobilizado e o 
reajuste do passivo exigível de que trata o art. 267. 

§ 2.° Para fins de aprovação da correção monetária e do 
destino a lhe ser dado, os acionistas poderão :ceunir-se em as
sembléia para deliberar, em primeira convocação, com a pre
sença de qualquer número (Lei n.o 4.481, art. 1.0, pa:tágrafo 
único e Lei n.O 4.728, art. 68). 

Art. 269. A falta de integralização do capital não impede 
a correção prevista neste título, mas o aumento líquido do 
ativo e do capital que dela resultar não poderá ser aplicado 
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na integralização das ações ou cotas anteriores (Lei n.O 3.470, 
art. 57, § 13). 

Art. 270. Se da correção não resultar aumento líquido do 
ativo, a sociedade submeterá à competente repartição do Im
pôsto de Renda, dentro de 30 (trinta) dias dos registros con
tábeis, um demonstrativo dos cálculos e registros efetuados 
(Lei n.O 3.470, art. 57, § 9.°). 

Art. 271. A pessoa jurídica que, por fôrça de lei, possua, 
em seu ativo, títulos de capital de outras emprêsas, poderá 
distribuir, mediante autorização do Ministro da Fazenda, por 
vários exercícios sucessivos, até o máximo de 5 (cinco), os lu
cros decorrentes do aumento de capital das emprêsas de que 
seja acionista, realizado nos têrmos do art. 268 (Lei n.O 4.357, 
art. 33). 

CAPÍTULO IH 

DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO OU DA SUBSCRIÇAO 
DE OBRIGAçõES ESPECIAIS 

Art. 272. O aumento líquido do ativo imobilizado resul
tante da correção monetária, independentemente da sua incor
poração ao capital, ficará sujeito unicamente ao impôsto de 
5% (cinco por cento), como ônus da pessoa jurídica, observado 
o disposto no § 4.° e ressalvado o disposto no art. 281 (Lei 
n.o 4.357, art. 3.°, § 7.0, e Lei n.o 4.728, art. 68, § 1.0). 

§ 1.° No cálculo do impôsto devido pelas sociedades de 
economia mista referidas na letra a do § 2.0 do art. 261, que 
procederem à correção monetária, serão excluídas as partici
pações dos Governos da União, dos Estados e dos Municípios, 
e respectivas autarquias. 

§ 2.° O recolhimento do impôsto de que trata êste artigo 
será feito em 12 (doze) prestações iguais, mensais e sucessi
vas, devendo a primeira prestação ser recolhida dentro de 30 
(trinta) dias contados da data da correção monetária, sendo 
facultada a antecipação dos recolhimentos (Lei n.O 4.357, art. 
3.°, § 7.°, e Lei n.O 4.728, art. 68, § 1.0). 

§ 3.° O im!Jôsto a que se refereêste artigo será recolhido 
à repartição competente por meio de guias, instruídas com um 
demonstrativo dos cálculos e lançamentos efetuados e, no caso 
das sociedades por ações, com cópia da ata da assembléia geral 
que aprovou a correção monetária nos têrmos do § 2.0 do art. 
268 (Lei n.o 3.470, art. 57, § 8.°, e Lei n.O 4.728, art. 68). 
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§ 4.° O impôsto de que trata êste artigo, correspondente 
ao exercício financeiro de 1966, será pago com o adicional de 
10% (dez por cento) instituído pelo artigo 28 da Lei n.O 4.863, 
de 29 de novembro de 1965, regulamentado pelo Decreto n.o 
57.585, de 6 de janeiro de 1966. 

§ 5.° Quando o Poder Executivo promover a alienação de 
ações de propriedade da União, representativas do capital de 
sociedades de economia mista e de suas subsidiárias, a reava
liação obrigatória do ativo que preceder a operação ficará isenta 
do recolhimento de que trata êste artigo proporcionalmente à 
participação da União no capital social daquelas emprêsas (Lei 
n.O 4.728, arts. 60 e 61, I). 

Art. 273. O pagamento do impôsto estabelecido no artigo 
anterior será dispensado, desde q~ o contribuinte prefira ad
quirir Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, para ven
cimento em prazo não inferior a 5 (cinco) anos contados da 
data do balanço que consignar a correção monetária geradora 
da obrigação tributária, em valor nominal atualizado corres
pondente ao dôbro do que seria devido como impôsto (Lei n.o 
4.357, arts. 1.0, § 7.°, e 3.°, § 8.°). 

§ 1.0 A aquisição das Obrigações a que se refere êste ar
tigo será efetuada mediante tantos pagamentos mensais quan
tos corresponderiam à quitação do impôsto pela remissão do 
qual a pessoa jurídica tiver optado (Lei n.o 4.357, art. 3.0, § 9.°). 

§ 2.° Para determinação do montante a ser aplicado na 
aquisição de Obrigações, serão desprezadas as importâncias in
feriores ao valor unitário daquelas (Lei n.O 4.357, art. 3.°, § 10). 

Art. 274. O recolhimento do impôsto, a que se refere o 
art. 272, poderá ser efetuado em tantas prestações mensais 
quantas necessárias a que cada uma não ultrapasse a quinta 
parte da média mensal do lucro tributável indicado pelo con
tribuinte em seu último balanço, observado o limite máximo 
de 24 (vinte e quatro) prestações (Lei n.o 4.357, art. 3.°, § 16). 

Art. 275. Quando o pagamento, na forma dos arts. 272 e 
273, importar em exigência de prestações mensais superiores a 
2% (dois por cento) da média mensal da receita bruta da 
pessoa jurídica, indicada no seu último balanço, poderá ela 
recolher o impôsto, ou as quantias destinadas à subscrição das 
Obrigações, em tantas prestações mensais quantas necessárias 
a que cada uma não exceda o limite referido (Lei n.o 4.506, 
art. 78). 
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§ 1.0 o número de prestações de que trata êste artigo 
poderá ser limitado ao mínimo de 24 (vinte e quatro), desde 
que o aumento líquido do ativo imobilizado seja reduzido a 
valor cuja tributação corresponda às aludidas prestações (Lei 
n.O 4.506, art. 78, e Lei n.O 4.728, art. 68). 

§ 2.° Considera-se receita bruta o total das operações rea
lizadas por conta própria e das importâncias recebidas como 
preço de serviços prestados. 

Art. 276. Quando se tratar de emprêsas de seguros, de 
capitalização, bancos e outras, cujos aumentos decapitaI depen
dam de aprovação go,-ernamental, o recolhimento do impôsto 
ou a aquisição das Obrigações, no caso da correção monetária 
do ativo imobilizado com o simultâneo aumento de capital, 
poderá ser efetuado como depósito em dinheiro, o qual será 
convertido em renda ou em títulos somente após aquela apro
vação (Lei n.O 1.772, art. 1.0, e Lei n.O 4.728, art. 68). 

Art. 277. A inobservância do disposto nos arts. 261, 263, 
264, 265, 266, 267 e 268, sujeitará a pessoa jurídica (Lei n.O 
4.357, art. 3.°, § 20): 

a) à correção monetária do ativo imobilizado, ex officio, 
para efeito de tributação; 

b) à perda do direito de optar pela aquisição de Obriga
ções Reajustáveis do Tesouro Nacional, na forma do art. 273; 

c) à multa em importância igual ao valor do impôsto 
devido. 

Art. 278. O recolhimento do impôsto, ou aquisição das 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional pela pessoa jurí-' 
dica, na forma dos arts. 272 e 273, exime do pagamento de 
qualquer outro impôsto sôbre os mesmos rendimentos os acio
nistas ou sócios das sociedades que os tenham distribuído, sem
pre que incorporados ao capital (Lei n.O 3.470, art. 57, § 18, 
Lei n.o 4.357, art. 3.°, § 6.0, e Lei n.o 4.728, art. 68). 

Parágrafo único. Aplicar-se-á também o disposto neste 
artigo aos acionistas ou sócios de sociedades isentas do impôsto 
de renda, desde que seja efetuado pela pessoa jurídica o reco·v 

lhimento do impôsto, ou a aquisição das Obrigações, de acôrdo 
com as disposições dos arts. 272 e 273 (Lei n.O 3.470, art. 57, § 19). 

Art. 279. Não sofrerão nova tributação na fonte os aumen
tos do ativo imobilizado das pessoas jurídicas decorrentes de 
aumentos de capital realizados, nos têrmos do art. 268, por 
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sociedades das quais aquelas sejam acionistas ou sócias (Lei 
n.O 3.470, art. 57, § 16, e Lei n.O 4.728, art. 68, § 1.0). 

Parágrafo único. No caso de aumento de capital das pes
soas jurídicas com o aproveitamento dos acréscimos do valor 
do ativo imobilizado de que trata êste artigo, as ações novas 
ou cotas distribuídas não sofrerão, também, nova tributação 
nas declarações das pessoas físicas (Lei n.O 3.470, art. 53, § 
16, e Lei n.O 4.728, art. 68, § 1.0). 

Art. 280. A partir de 1.° de janeiro de 1967, o aumento 
líquido do ativo imobilizado das emprêsas decorrente da cor
reção monetária, na forma do art. 261, não sofrerá nenhum 
ônus financeiro a título de impôsto (Lei n.O 4.506, art. 76, e 
Lei n.O 4.728, art. 68). 

Parágrafo único. A disposição dêste artigo não atinge as 
prestações a pagar a partir de 1.0 de janeiro de 1967, que 
correspondam a correções monetárias procedidas anteriormen
te à referida data (Lei n.o 4.506, art. 76, parágrafo único). 

CAPÍTULO IV 

DOS CASOS ESPECIAIS DE CORREÇÃO MONETARIA 

Art. 281. As firmas ou sociedades que tenham por ativi
dade predominante a exploração de empreendimentos indus
triais ou agrícolas com sede no Nordeste, na área de atuação 
da SUDENE, poderão corrigir, com isenção do impôsto de 
renda, até 2 de dezembro de 1966, o registro contábil do valor 
original dos bens do seu ativo imobilizado, deduzido das res
pectivas cotas de depreciação ou amortização, desde que a rea
valiação fique compreendida nos limites dos coeficientes fixados 
pelo Conselho Nacional de Economia, nos têrmos do art. 261 
(Lei n.O 4.869, art. 26). 

§ 1.0 Simultâneamente à correção do ativo imobilizado 
prevista neste artigo, serão registradas, obrigatoriamente, as 
diferenças do passivo resultantes de variações cambiais no saldo 
devedor de empréstimos em moeda estrangeioo, devendo, ainda, 
ser feita a compensação de prejuízos apurados em balanço, no 
caso de inexistência de reservas (Lei n.O 4.357, art. 5.°, § 1.0). 

§ 2.° Ficam também isentos de impôsto de renda (Lei n.O 
4.357, art. 5.°, § 3.°): 

a) o valor do aumento do capital das firmas ou socieda
des feito com o aproveitamento da diferença entre o aumento 
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líquido do ativo imohilizado e as compensações estabelecidas 
no parágrafo anterior; 

b) o recebimento de ações novas, quinhões ou cetas de 
capital pelos acionistas, sócios ou cotistas, quando decorrentes 
do aumento de que trata êste parágrafo, inclusive os acrésci
mos de capital que beneficiem os titulares de firmas individuais. 

§ 3.° As isenções previstas neste artigo não beneficiam as 
pessoas que tiverem quaisquer débitos com a Fazenda Nacional, 
ressalvados os pendentes de decisão administrativa oU judicial 
(Lei n.o 4.357, art. 5.°, § 4.°). 

Art. 282. As emprêsas rurais, organizadas sob a forma de 
sociedade civil, é facultado reajustar, em sua escrituração con
tábil, o valor dos imóveis rurais, sem que seja tributável o 
aumento de patrimônio resultante dêsse reajustamento (Lei 
n.O 4.504, art. 53, § 8.°). . 

§ 1.0 A falta de integralização do capital das emprêsas 
rurais não impede a correção do ativo prevista neste artigo 
(Lei n.o 4.504, art. 53, § 9.0). 

§ 2.° O aumento do ativo líquido e do capital da emprêsa, 
resultante dessa correção, não poderá ser aplicado na inte
gralização de ações ou cotas (Lei n,o 4.504, art. 53, § 9.°). 

§ 3.° Os aumentos de capital das pessoas jurídicas resul
tantes da incorporação, a seu ativo, de ações distribuídas em 
virtude da correção monetária realizada por emprêsas rurais 
de que sejam acionistas ou sócias, nos têrmos dêste artigo, não 
sofrerão qualquer tributação, vigorando idêntica isenção rela
tivamente às ações resultantes daquele aumento de capital 
(Lei n.o 4.504, art. 53, § 10). 

§ 4.° Os valôres de que trata êste artigo não poderão ser 
inferiores ao preço de aquisição do imóvel e das inversões em 
benfeitorias, atualizadas de acôrdo com os coeficientes de cor
reção monetária, fixados pelo Conselho Nacional de Economia 
(Lei n.o 4.504, art. 53, § 11). 

Art. 283. As sociedades que tenham por objeto a compra 
e venda de imóveis construídos ou em construção, a constru
ção e a venda de unidades habitacionais, a incorporação de edi
ficações ou conjunto de edificações em condomínio e a venda 
de terrenos loteados e construídos ou com a construção con
tratada, poderão corrigir monetàriamente, em cada operação, 
o custo do terreno e da construção objeto de suas transações, 
com base nos coeficientes a que se refere o § 1.0 do art. 7.° 
da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964 (Lei n.o 4.728, art. 64). 
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§ 1.0 As variações provenientes da atualização monetária 
de que trata êste artigo terão o mesmo tratamento, no que lhes 
fôr aplicável, que o previsto no art. 3.° da Lei n.o 4.357, de 16 
de julho de 1964, para a correção monetária do valor original 
dos bens do ativo imobilizado das pessoas jurídicas (Lei n.o 
4.728, art. 64). 

§ 2.° Para efeito da apuração do lucro operacional das 
emprêsas referidas neste artigo, a variação da correção mone
tária será acrescentada ao custo do terreno e da construção 
objeto das suas transações (Lei n.o 4.728, art. 64). 

Art. 284. As pessoas jurídicas, quando explorarem recur
sos florestais, poderão corrigir monetàriamente o custo de aqui
sição ou de plantio dêsses recursos, desde qua a variação fique 
compreendida nos limites dos coeficientes fixados pelo Con
selho Nacional de Economia, nos têrmos do art. 261 (Lei n.o 
4.862, art. 40, § 2.0). 

Parágrafo único. A variação resultante da correção mo
netária deverá ser mantida obrigatoriamente em conta do pas-. 
sivo não exigível e figurar, destacadamente, no ativo, em conta 
especial (Lei n.o 4.862, art. 40, § 2.<». 

Art. 285. As pessoas jurídicas de que trata êste capítulo 
deverão anexar às suas declarações anuais de rendimentos qua
dros demonstrativos das correções monetárias realizadas. 

Título 11 

DA INCORPORAÇÃO DE RESERVAS AO CAPITAL 

CAPÍTULO I 

DA TRIBUTAÇAO ESPECIAL DOS AUMENTOS DE CAPITAL 

Art. 286. Os aumentos de capital das sociedades em geral, 
com recursos provenientes de reservas ou lucros em suspenso, 
ficam sujeitos ao impôsto de renda na fonte, à razão de 15% 
(quinze por cento), como ônus da pessoa jurídica, observado 
o disposto no § 4.° dêste artigo e o disposto no art. 287 (Lei 
n.o 3.470, art. 83). 

§ 1.0 Para os efeitos dêste artigo, somente se computarão 
as provisões, fundos ou reservas, inclusive lucros em suspenso, 
objeto de lançamento ou já tributados em poder da pessoa ju-
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rídica, além da reserva para manutenção do capital de giro 
próprio criada na forma do art. 27 da Lei n.O 4.357, de 16 de 
julho de 1964, e constituída dos lucros remanescentes de ba
lanço encerrado no ano-base de 1964, desde que deduzida do 
lucro excedente no cálculo do impôsto adicional das pessoas 
jurídicas em relação ao capital social e às reservas, corres
pondente ao exercício de 1965 (Lei n.O 3.470, art. 83, § 1.0, e 
Lei n.O 4.862, art. 42). 

§ 2.° Inclui-se, também, entre as reservas mencionadas 
no parágrafo anterior, a referente à manutenção do capital de 
giro próprio criada na forma do art. 3.C da Lei n.O 4.663, de 3 
de junho de 1965, constituída dos lucros dos balanços encer
rados nos anos-base de 1965 e 1966, desde que deduzida do 
lucro operacional, a título de estímulo fiscal, nos exercícios 
de 1966 e 1967 (Lei n.O 4.862, art. 42, parágrafo único). 

§ 3.° A faculdade de aumentar o capital com a taxação 
prevista neste artigo não será permitida (Lei n.O 3.470, art. 
83, § 5.°): 

a) às pessoas jurídicas que tiverem débito apurad.o de 
impôsto de renda, impôsto adicional de renda e multas, venci
do na data do pagamento da primeira prestação; 

b) às sociedades de qualquer natureza que tenham dimi
nuído o seu capital depois de 1.0 de janeiro de 1958, salvo se 
prejuízos, não recebimento de débitos OU desvalorização, super
venientes, o justificarem. 

§ 4.° O impôsto de que trata êste artigo, correspondente 
ao exercício financeiro de 1966, será cobrado com o adicional 
de 10% (dez por cento) instituído pelo art. 28 da Lei n.O 4.863, 
de 29 de novembro de 1965, regulamentado pelo Decreto n.o 
57.585, de 6 de janeiro de 1966. 

Art. 287. Não sofrerão a incidência de que trata o artigo 
anterior: 

a) os aumentos de capital das pessoas jurídicas mediante 
a utilização das importâncias recebidas a título de ágio, a que 
se refere o parágrafo único do art. 242 (Lei n.O 4.862, art. 49); 

b) até 2 de dezembro de 1966, os aumentos de capital 
resultantes da incorporação de reservas e lucros suspensos de 
emprêsas industriais e agrícolas localizadas na área de atua
ção da SUDENE (Lei n.o 4.869, art. 26); 

c) até 31 de dezembro de 1967, a capitalização, mediante 
emissão de ações novas, da reserva para manutenção do ca-
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pital de giro próprio, de que tratam os §§ 1.0 e 2.° do artigo 
anterior (Lei n. ° 4.862, art. 42, parágrafo único). 

§ 1.0 Não sofrerá qualquer incidência proporcional, pro
gressiva ou na fonte o valor das ações novas.e cotas de capi
tal distribuídas em decorrência dos aumentos realizados na 
forma dêste artigo (Lei n.O 4.862, art. 49). 

§ 2.° O disposto no parágrafo anterior aplica-se, também, 
aos aumentos de capital das pessoas jurídicas mediante a uti
lização do aumento do valor do ativo decorrente dos aumentos 
de capital realizados, nos têrmos dêste artigo, por sociedades 
das quais sejam elas acionistas ou sócias, bem como as ações 
novas ou cotas distribuídas em virtude dêsses aumentos de ca
pital (Lei n.o 3.470, art. 83, § 8.°, e Lei n.o 4.862, art. 49). 

CAPÍTULO II 

DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO 

Art. 288. O impôsto a que se refere o art. 286 será re
colhido à repartição competente, por meio de guias instruídas 
com a cópia da ata da assembléia geral, no caso das socieda
des anônimas, ou do instrumento de alteração do contrato, no 
caso das demais sociedades, podendo ser efetuado o recolhi
mento em 10 (dez) prestações iguais, mensais e sucessivas, 
com a primeira prestação dentro do mês seguinte àquele em 
que se realizar o aumento do capital (Lei n.o 3.470, art. 83, § 2.°). 

§ 1.0 A falta do pagamento da primeira prestação dentro 
do prazo fixado; a extinção da sociedade ou a diminuição do 
capital, antes de 5 (Cinco) anos, contados da data em que 
tenha sido realizado o aumento de capftal pela form. prevista 
neste artigo, importará na cobrança do impôsto devido nas 
declarações ou na fonte, segundo as taxas normais, na forma 
da legislação em vigor (Lei n.O 3.470, art. 83, § 4.°). 

§ 2.° O disposto no § 1.0 não compreende os casos de 
extinção da sociedade ou de diminuição do capital decorrente 
de falência ou da morte de qualquer sócio. 

Art. 289. Ressalvado o disposto no § 1.0 do artigo anterior, 
o recolhimento do impôsto pela pessoa jurídica, na conformi
dade daquele artigo, exime do pagamento de qualquer outro 
impôsto, sôbre os mesmos rendimentos, os acionistas ou sócios 
das sociedades que os tenham distribuído (Lei n.o 3.470, art. 
83, § 6.°). 
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Parágrafo único. Aplicar-se-á também o disposto neste 
artigo aos acionistas e sócios das pessoas jurídicas isentas do 
impôsto de renda, desde que seja efetuado o recolhimento do 
impôsto de que trata o art. 286 (Lei n.O 3.470, art. 83, § 7.°). 

Art. 290. Não sofrerão nova tributação proporcional, pro
gressiva ou na fonte, os aumentos de capital das pessoas jurí
dicas mediante a utilização do aumento do valor do ativo 
decorrente dos aumentos de capital realizados nos têrmos do 
art. 286 por sociedades das quais sejam elas acionistas ou só
cias, bem como as ações novas ou cotas distribuídas em virtude 
daqueles aumentos de capital (Lei n.o 3.470, art. 83, § 8.°). 

Art. 291. Nos casos de incorporação de reservas das em
prêsas de seguros, de capitalização, bancos e outras, cujos au
mentos de capital dependem de aprovação governamental, o 
recolhimento do impôsto, na conformidade do art. 288, poderá 
ser efetuado como depósito, em dinheiro, o qual será conver
tido em renda somente após aquela aprovação (Lei n.O 1.772, 
art. 1.0). 

Liyro V 

DA TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU 
DOMICILIADOS NO ESTRANGEIRO E DOS CASOS ESPECIAIS 

DE ARRECADAÇÃO NAS FONTES PAGADORAS 

Título I 

DA INCID!NCIA DO IMPOSTO 

CAPÍTULO I 

DOS RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU 
DOMICILIADOS NO ESTRANGEIRO 

Art. 292. Estão sujeitos ao desconto do impôsto, na fonte: 

1.0 à razão de 25% (vinte e cinco por cento), ressalvado 
o . disposto no parágrafo único, todos os rendimentos tributá
veis de acôrdo com êste Regulamento, quando percebidos pelas 
pessoas físicas ou jurídicas a que se refere o art. 33, excetua
dos os de que tratam os incisos 2.° e 3.° (Lei n.O 3.470, art. 
77; Lei n.O 4.131, arts. 13, 43 e 46, e Lei n.O 4.390, art. 1.0). 

2.° à razão de 40% (quarenta por cento), ressalvado o 
disposto no parágrafo único, os rendimentos oriundos da ex-



ploração de peiÍculas cinematográficas, excetuados os dos exi
bidores não importadores, tendo o contribuinte o direito de 
optar pelo depósito no Banco do Brasil S.A., em conta espe
cial, de 40% (quarenta por cento) do impôsto devido, poden
do aplicar essa importância, mediante autorização do Grupo 
Executivo da Indústria Cinematográfica (GEICINE), na pro
dução de filmes no País, nos têrmos do Decreto n.o 51.106, 
de 1.0 de agôsto de 1961 (Lei n.o 4.131, art. 45). 

3.° à razão de 15% (quinze por cento), ressalvado o dis
posto no parágrafo único, os lucros apurados pelas filiais de 
firmas ou sociedades domiciliadas no estrangeiro que forem 
reinvestidos no Brasil na ampliação de seu parque industrial, 
desde que creditados em conta de capital ou em fundo espe
cial (Lei n,o 4.154, art. 4.°). 

Parágrafo único. Os impostos a que se refere êste artigo, 
correspondentes ao exercício financeiro de 1966, serão cobra
dos com o adicional de 10% (dez por cento), previsto no art. 
28, da Lei n.O 4.863, de 29 de novembro de 1965, regulamen
tado pelo Decreto n.o 57.585, de 6 de janeiro de 1966. 

Art. 293. Excetuam-se das disposições do artigo anterior: 

a) as comissões pagas pelos exportadores de quaisquer 
produtos nacionais aos seus agentes no estrangeiro e os juros 
de desconto, no exterior, de cambiais de exportação, e, ainda, 
as comissões de banqueiros inerentes às referidas cambiais (Lei 
n.O 4.862, art. 46); 

b) os rendimentos atribuídos a residentes ou domicilia
dos no exterior, correspondentes a receitas de fretes, afreta
mentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas 
e fluviais ou de aeronaves estrangeiras, feitos por emprêsas 
nacionais, desde que tenham sido aprovados pelas autoridades 
competentes (Lei n.o 4.862, art. 46); 

c) os rendimentos percebidos pelas pessoas de' que trata 
o art. 151 (Lei n.o 2.354, art. 30); 

d) os rendimentos percebidos pelas pessoas de que trata 
o art. 33, nos casos previstos nos arts. 268 e 286 (Lei n.o 3.470, 
arts. 57 e 83); 

e) os rendimentos de que trata o art. 305; 

f) as diferenças, em moeda, resultantes da atualização do 
valor nominal unitário das Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional (Lei n.o 4.357, art. 1.0, § 7.°); 
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g) a variação correspondente aos reajustamentos monetá
rios de que trata o § 3.° do art. 428 e o art. 500 (Lei n.o 
4.504, art. 109, § 3.°); 

h) até 31 de dezembro de 1970, os lucros resultantes de 
operações de construção e primeira transação, inclusive alie
nação e locação, relativos aos prédios residenciais que vierem 
a ser construídos em Brasília, D.F., cujo valor não ultrapasse 
de Cr$ 3.175.200 (três milhões cento e setenta e cinco mil e 
duzentos cruzeiros) (Lei n.O 4.154,* art. 58); 

i) os juros e comissões devidos a sindicatos profissionais 
ou instituições congêneres, bem como a instituições financei
ras e emprêsas de seguros, com sede no estrangeiro, quando 
os respectivos empréstimos forem contraídos pelo Banco Na
cional da Habitação ou por êle aprovados, em favor de enti
dades que integrem o sistema financeiro da habitação, e se 
destinem ao financiamento de construção residencial, direta
mente ou por intermédio de sindicatos profissionais, coopera
tivas e outras entidades sem finalidade lucrativa estabelecidas 
no Brasil (Lei n.o 4.862, art. 26); 

j) durante os exercícios financeiros de 1966 e 1967, os 
rendimentos, inclusive deságios, das letras imobiliárias emiti
das pelo Banco Nacional da Habitação e sociedades de crédito 
imobiliário, quando adquiridas voluntàriamente, dispensadas 
nesse período a exigência de que trata o § 2.° do art. 305 (Lei 
n,o 4.862, art. 28, e Lei n.o 4.380, art. 44). 

Art. 294. Considera-se rendimento tributável da explora
ção de películas cinematográficas estrangeiras, no País, a per
~entagem de 30% (trinta por cento) sôbre as importâncias 
pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos pro
dutores, distribuidores ou intermediários no exterior, observado 
o disposto no art. 205 (Lei n.O 3.470, art. 18, §§ 1.0 e 2.°, e art. 78). 

Art. 295. O impôsto sôbre lucros, dividendos e quaisquer 
interêsses distribuídos a pessoas físicas ou jurídicas residentes 
ou com sede no exterior, será cobrado com um acréscimo de 
20% (vinte por cento), no caso de emprêsas cujos capita& 
sejam aplicados em atividades econômicas de menor interêsse 
para a economia nacional, tendo em conta inclusive sua loca
lização, definidas em decreto do Poder Executivo, mediante 
audiência do Conselho Nacional de Economia e do Conselho 
Monetário Nacional (Lei n.O 4.131, art. 44). 

Art. 296. Nos casos previstos no inciso 3.° do art. 292, a 
falta de aplicação efetiva dos lucros no fim a que se destinam, 

• V. Advertência, pág. XI. 
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átê a data do enéerrarriento do exérdcio seguinte, determinará 
a cobrança do impôs to pelas taxas normais, exigindo-se a dife
rença com o acréscimo de multas e juros moratórios (Lei n.O 
4.154, art. 4.°, § 1.0). 

Art. 297. Os impostos anteriormente retidos na fonte ou 
recolhidos a título de antecipação, sôbre os rendimentos refe
ridos no art. 292, serão diminuídos do que fôr devido nos 
têrmos do mesmo artigo (Lei n.O 3.470, art. 78, e Lei n.O 4.154, 
art. 8.0, § 9.°). 

Art. 298. As taxas do impôsto de que trata o art. 292 
incidirão sôbre os rendimentos brutos, salvo se provierem de 
capitais imobiliários, hipótese em que será permitido deduzir, 
mediante comprovação, as despesas previstas no art. 67 (De
creto-Lei n.O 5.844, art. 97, § 3.°, e Lei n.O 4.506, art. 24, § 1.0). 

Parágrafo único. No caso de lucros provenientes da ven
da de propriedades imobiliárias, inclusive da cessão de direitos, 
deverão ser observados, no que forem aplicáveis, as disposi
ções dos arts. 129 a 150. 

Art. 299. O montante dos lucros e dividendos líquidos 
efetivamente remetidos a pessoas físicas e jurídicas, residentes 
ou com sede no exterior, fica sujeito a um impôsto suplemen
tar de renda, sempre que a média das remessas, em um triênio, 
a partir do ano de 1963, exceder de 12% (doze por cento) 
sôbre o capital e reinvestimentos registrados nos têrmos dos 
arts. 3.° e 4.° da Lei n.O 4.390, de 29 de agôsto de 1964 (Lei 
n.O 4.390, art. 1.0). 

§ 1.0 O impôsto suplementar de que trata êste artigo será 
cobrado de acôrdo com a seguinte tabela: 

entre 12% (doze por cento) e 15% (quinze por cento) de 
lucros sôbre o capital e reinvestimentos - 40% (quarenta 
por cento); 

entre 15% (quinze por cento) e 25% (vinte e cinco por 
cento) de lucros - 50% (cinqüenta por cento); 

acima de 25% (vinte e cinco por cento) de lucros - 60% 
(sessenta por cento). 

§ 2.° O impôsto suplementar de que trata êste artigo, 
correspondente ao exercício financeiro de 1966, será cobrado com 
o adicional de 10% (dez por cento) instituído pelo art. 28 da 
Lei n.O 4.863, de 29 de novembro de 1965, regulamentado pelo 
Decreto n.O 57.585, de 6 de janeiro de 1966, conforme tabela 
a seguir: 
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entre 12% (doze por cento) e 15% (quinze por cento) de 
lucros sôbre o capital e reinvestimentos - 44% (quarenta e 
quatro por cento); 

entre 15% (quinze por cento) e 25% (vinte e cinco por 
cento) de lucros - 55% (cinqüenta e cinco por cento); 

acima de 25% (vinte e cinco por cento) de lucros - 66% 
(sessenta e seis por cento). 

§ 3.° tste impôsto suplementar será descontado e reco~ 
lhido pela fonte por ocasião de cada remessa que exceder à 
média trienal referida neste artigo. 

Art. 300. Aquêles que pagarem rendimentos a residentes 
ou domiciliados no estrangeiro deverão prestar às repartições 
ou aos agentes fiscais do impôsto de renda todos os esclareci
mentos que lhes forem exigidos (Decreto~Lei n.O 5.844, art. 
137, e Lei n.O 2.354, art. 7.°). 

§ 1.° Os . procuradores de residentes ou domiciliados no 
estrangeiro, além da obrigação de que trata êste artigo, terão 
a de registrar nas repartições do Impôsto de Renda as respec
tivas procurações, apresentando relação discriminada dos bens 
confiados à sua administração (Decreto-Lei n.o· 5.844, art. 138). 

§ 2.° As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer 
transferências para o exterior a título de lucros, dividendos, 
juros e amortizações, royalties, assistência técnica, científica, 
administrativa e semelhantes, deverão submeter aos órgãos 
competentes do Banco Central da República do Brasil e do 
Departamento do Impôsto de Renda os contratos e documen~ 
tos que forem considerados necessários para justificar a re
messa (Lei n.o 4.131, art. 9.°). 

§ 3.° As remessas para o exterior dependem do registro 
da pessoa jurídica no Banco Central da República do Brasil 
e de prova do pagamento do impôsto de renda que fôr devido 
(Lei n.o 4.131, art. 9.°, parágrafo único). 

CAPÍTULO II 

DOS RENDIMENTOS DE TíTULOS AO PORTADOR 

Art. 301. Estão sujeitos ao desconto do impôsto na fonte: 

1.0 - à razão de 6% (seis por cento), ressalvado o dis
posto no § 5.°, os juros e prêmios de títulos ao portador da 
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dívida pública federal, estadual ou municipal, quando o be
neficiário não se identificar, salvo os que gozarem de imuni
dade fiscal expressa em lei federal (Lei n.o 4.154, art. 30, e 
Lei n.o 4.862, art. 25, § 1.°); 

2.° à razão de 15% (quinze por cento), ressalvado o 
disposto no § 5.°: 

a) os dividendos de ações ao portador e quaisquer boni
ficações a elas atribuídas, observado o disposto no § 3.° (Lei 
n.O 4.506, art. 84); 

b) o valor das ações novas e os interêsses além dos divi
dendos atribuídos aos titulares de ações ao portador, nos casos 
de valorização do ativo ou de utilização de quaisquer fundos, 
inclusive os de amortização, de depreciação e de reavaliação 
de ativo, observado o disposto nos §§ 2.° e 3.° (Lei n.o 4.506, 
art. 84); 

c) os interêsses e quaisquer outros rendimentos de títulos 
ao portador denominados partes beneficiárias ou -parte de fun
dador (Lei n.o 4.728, art. 54); 

d) os juros de debêntures ou obrigações ao portador, pro
venientes de empréstimos contraídos dentro ou fora do País 
por sociedades nacionais ou estrangeiras que operem no terri
tório nacional (Lei n.O 4.728, art. 54); 

e) os benefícios líquidos superiores a Cr$ 1.260 (mil du
zentos e sessenta cruzeiros) resultantes da amortização ante
cipada, mediante sorteio, dos títulos de economia denominados 
capitalização (Lei n.o 1.474, art. 1.0, h); 

f) os benefícios atribuídos aos portadores de títulos de 
capitalização nos lucros da emprêsa emitente (Lei n.O 1.474, 
art. 1.0, h); 

3.° à razão de 30% (trinta por cento), ressalvado o dis
posto no § 5.°, os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro 
obtidos em loterias, mesmo as de finalidade assistencial, inclu
sive as exploradas diretamente pelo Estado, concursos despor
tivos em geral, compreendidos os de turfe e sorteios de qualquer 
espécie, exclusive os de antecipação nos títulos de capitaliza
ção e os de amortização e resgate das ações das sociedades 
anônimas (Lei n.O 4.506, art. 14). 

§ 1.0 Excetuam-se da tributação a que se refere o inciso 
1.0 dêste artigo as diferenças, em moeda, resultantes da atua
lização do valor nominal unitário das Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional (Lei n.o 4.357, art. 1.0, § 7.°). 
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, 

§ 2.° Excluem-se das disposições da alínea b do inciso 2.° 
dêste artigo os casos previstos nos arts. 268 e 286 (Lei n.o 
3.470, arts. 57 e 83). 

§ 3.° O impôsto a que se referem as letras a e b do inciso 
2.0 não incidirá sôbre os rendimentos atribuídos a ações per
tencentes a portador identificado, quando se tratar de socie
dade anônima de capital aberto de que trata o art. 250 (Lei 
n.o 4.728, art. 55, § 1.0, e Lei n.o 4.862, art. 21). 

§ 4.° As taxas a que se refere êste artigo incidirão sôbre 
os rendimentos brutos (Lei n.O 2.354, art. 24). 

§ 5.° As taxas de que trata êste artigo, correspondentes 
ao exercício financeiro de 1966, serão cobradas com o adicional 
de 10% (dez por cento) instituído pelo artigo 28 da Lei n.O 
4.863, de 29 de novembro de 1965, regulamentado pelo Decreto 
n.O 57.585, de 6 de janeiro de 1966. 

Art. 302. As pessoas jurídicas sàmente deverão pagar os 
rendimentos especificados nas letras a, b, c e d do inciso 2.0 
do artigo anterior e no art. 305: 

a) mediante declaração de propriedade, em fórmula apro
vada pelo Departamento do Impôsto de Renda, assinada pelo 
portador de títulos, quando o rendimento fôr pago contra a 
apresentação dos próprios títulos ao portador (Lei n.O 4.154, 
art. 3.°, a); 

b) mediante declaração de propriedade, nos têrmos da 
letra anterior, assinada por corretor de títulos, banco ou socie
dade de crédito, financiamento ou investimento, que tenha os 
títulos em custódia, depósito ou penhor, quando os rendimen
tos forem pagos contra cupões de títulos ao portador (Lei n.o 
4.154, art. 3.°, b); 

c) mediante recibo do beneficiário, no caso previsto no 
art. 305 (Lei n.o 4.154, art. 3.°, c). 

§ 1.0 Os documentos referidos neste artigo servirão como 
prova subsidiária da propriedade dos títulos, devendo ser man
tidos em sigilo por tôdas as pessoas que tomarem parte nos 
serviços do impôsto de renda (Lei n.O 4.154, art. 3.0, § 1.0). 

§ 2.° O beneficiário dos rendimentos referidos nas letras 
a e b do item 2.° do artigo anterior poderá optar pela não 
identificação, caso em que o impôsto será cobrado na fonte: 

a) à razão de 25% (vinte e cinco por cento), ressalvado 
o disposto no § 5.°, quando se tratar de sociedades anônimas 
de capital aberto (Lei n. 4.728, art. 55); 
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b) à razão de 40% (quarenta por cento), ressalvado o 
disposto no § 5.°, no caso das demais sociedades (Lei n.O 
4.728, art. 55). 

§ 3.° O beneficiário dos rendimentos referidos nas letras 
c e d do inciso 2.° do artigo anterior poderá optar pela não 
identificação, caso em que o impôsto será cobrado na fonte, 
à razão da taxa de 60% (sessenta por cento), ressalvado o 
disposto no § 5.° (Lei n.o 4.154, art. 3.°, § 2.°; Lei n.o 4.728, 
art. 54, lI, e Lei n.o 4.862, art. 21). 

§ 4.° As taxas de que tratam os §§ 2.° e 3.° dêste artigo 
somente serão devidas quanto à diferença da taxa inicialmente 
retida, no momento do efetivo pagamento ou crédito dos alu
didos rendimentos (Lei n.O 4.506, art. 87, e Lei n.o 4.862, art. 21). 

§ 5.° As taxas de que tratam os §§ 2.° e 3.° dêste artigo, 
correspondentes ao exercício financeiro de 1966, serão cobra
das com o adicional de 10% (dez por cento) instituído pelo 
art. 28 da Lei n.o 4.863, de 29 de novembro de 1965, regula
mentado pelo Decreto n.o 57.585, de 6 de' janeiro de 1966. 

Art. 303. A tributação prevista nos §§ 2.° e 3.° do artigo 
anterior não servirá para base de reajustamento do impôsto 
devido pelas pessoas residentes ou domiciliadas no estrangeiro, 
mantida a exigência de identificação do beneficiário do rendi
mento, mediante declaração de propriedade ou recibo, nos têr
mos do art. 302 (Lei n.o 4.154, art. 3.°, § 2.0 ). 

Art. 304. A utilização de fundos ou lucros, sem redução 
do capital, na amortização de .ações ao portador, constitui dis
tribuição de rendimentos tributáveis para os efeitos do dispos
to na letra b do inciso 2.0 do art. 301 (Decreto-Lei n.o 2.627, 
art. 18, e Lei n.o 2.862, art. 26). 

CAPÍTULO III 

DO DESAGIO 

SEÇÃO I 

DA TRIBUTAÇÃO ATÉ O EXERCíCIO DE 1966 

Art. 305. Está sujeito ao desconto do impôsto na fonte, à 
razão de 15% (quinze por cento), ressalvado o disposto no § 4.°, 
o deságio em relação ao valor nominal de emissão, ou ao 
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valor de aquisição, concedido na venda ou colocação no mer
cado, por pessoa jurídica, de debêntures ou obrigações ao por
tador, letras de câmbio ou outros títulos de crédito (Lei n.o 
4.154, art. 8.°, a). 

§ 1.0 Considera-se deságio a diferença, para menos, entre 
o valor nominal do título e o preço de venda, ou, no caso de 
revenda, entre o valor de aquisição e o da respectiva alienação, 
qualquer que seja a pessoa adquirente (Lei n.O 4.506, art. 
20, § 3.°). 

§ 2.° Nenhuma pessoa jurídica poderá vender ou colocar 
no mercado os títulos de que trata êste artigo, com deságio, 
sem identificar o beneficiário, na forma do art. 302, salvo 
quando êle optar pelo desconto do impôsto sôbre o respectivo 
deságio à razão da taxa de 60% (sessenta por cento) (Lei n.O 

4.154, art. 3.°, c e § 1.0; e Lei n.o 4.357, art. 18). 

§ 3.° O deságio das letras imobiliárias a que se refere o 
art. 44 da Lei n.O 4.380, de 21 de agôsto de 1964, quando adqui
ridas voluntàriamente, não está sujeito ao impôsto de que trata 
êste artigo, dispensada, ainda, a obrigatoriedade da identifi
cação do beneficiário (Lei n.o 4.862, art. 28). 

§ 4.° Os impostos de que trata êste artigo, corresponden
tes ao exercício financeiro de 1966, serão cobrados com o adi
cional de 10% (dez por cento) instituído pelo art. 28 da Lei 
n.O 4.863, de 29 de novembro de 1965, regulamentado pelo De
creto n.o 57.585, de 6 de janeiro de 1966. 

SEÇÃO II 

DA TRIBUTAÇÃO A PARTIR DO EXERCíCIO DE 1967 

Art. 306. Está sujeito ao descontó do impôsto na fonte, à 
razão de 15% (quinze por cento), o deságio concedido na ven
da ou colocação no mercado, por pessoa jurídica a pessoa física, 
de debêntures ou obrigações ao portador, letras de câmbio ou 
outros quaisquer títulos de crédito (Lei n.O 4.728, art. 53 e § 8.°). 

§ 1.0 Considera-se deságio a diferença para menos entre 
o valor nominal do título e o preço de sua venda ou colocação 
no mercado, observadas as seguintes regras (Lei n.O 4.728, art. 
53, §§ 1.0, 2.° e 3.°): 

a) na circulação dos títulos referidos no presente artigo, 
o impôsto não incidirá na fonte nos deságios concedidos entre 
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pessoas jurídicas, mas a primeira pessoa jurídica que vender 
ou revender o título a pessoa física deverá: 

I - reter o impôsto previsto neste artigo, calculado sôbre 
o deságio referido ao valor nominal do título; 

II - exigir a identificação do adquirente e o recibo cor
respondente ao deságio; 

lU - declarar no próprio título a retenção do impôsto nos 
têrmos do item I, e o montante do deságio sôbre o qual incidiu; 

IV - fornecer ao beneficiário do deságio a declaração da 
retenção do impôsto, da qual deverão constar a identificação 
do título e as datas de sua negociação e do seu vencimento; 

b) os títulos dos quais constar a anotação de retenção do 
impôsto prevista no item III da alínea a poderão circular entre 
pessoas jurídicas e físicas sem nova incidência do impôsto, 
salvo se uma pessoa jurídica revendê-lo a pessoa física com 
deságio superior ao que serviu de base à incidência do impôsto 
pago, caso em que o impôsto incidirá sôbre a diferença entre 
o nôvo deságio e o já tributado, observado o disposto na alínea a. 

§ 2.° O deságio das letras imobiliárias a que se refere o 
art. 44 da Lei n.o 4.380, de 21 de agôsto de 1964, quando adqui
ridas voluntàriamente, não está sujeito, no exercício financeiro 
de 1967, ao impôsto de que trata êste artigo, dispensada, ainda, 
a obrigatoriedade da identificação do beneficiário (Lei n.o 
4.862, art. 28). 

CAPÍTULO IV 

DOS RENDIMENTOS DE CAPITAL AUFERIDOS POR 
PESSOAS JURíDICAS 

Art. 307. Estão sujeitos ao desconto do impôsto na fonte, à 
razão de 15% (quinze por cento), ressalvado o disposto no § 7.°: 

a) os dividendos de ações nominativas e nominativas en
dossáveis e quaisquer bonificações, exceto ações novas, a elas 
atribuídas, quando pertencentes a pessoas jurídicas (Lei n.o 
4.154, art. 8.°, b; e Lei n.o 4.728, art. 32); 

b) os interêsses e quaisquer outros rendimentos de títulos 
nominativos denominados partes beneficiárias ou partes de fun
dador, quando pertencentes a pessoas jurídicas (Lei n.o 4.154, 
art. 8.°, c); 
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c) os lucros e interêsses distribuídos por outras socieda
des, além das anônimas, a quaisquer pessoas jurídicas (Lei n.o 
4.154, art. 8.°, d); 

d) o valor das ações novas e os interêsses além dos divi
dendos atribuídos às pessoas jurídicas titulares de ações no
minativas e nominativas endossáveis, nos casos de valorização 
do ativo ou de utilização de quaisquer fundos, inclusive os de 
amortização, de depreciação e de reavaliação do ativo (Lei n.O 
4.154, art. 8.°, e, e Lei n.O 4.728, art. 32); 

§ 1.0 Não se inclui entre os rendimentos referidos na 
letra d dêste artigo o valor das ações ou cotas de capital que 
resultarem de aumentos de capital realizados nos têrmos dos 
:arts. 268 e 286 (Lei n.O 4.154, art. 8.0, § 1.°). 

§ 2.° Os sócios ou acionistas beneficiados com a distribui
ção dos rendimentos previstos nas letras a, b, c e d dêste ar
tigo compensarão na respectiva declaração pessoal o impôsto 
descontado na fonte, quando tais rendimentos houverem sido 
pagos à sociedade que os distribuiu ou a uma terceira que, 
por seu turno, os tiver distribuído àquela (Lei n.O 4.154, art. 
8.0, § 3.°). 

§ 3.° O impôsto de que tratam as letras a, b, c e d dêste 
artigo não incide sôbre rendimentos que uma pessoa jurídica 
pagar a outra e que já tiverem sofrido a incidência, quando 
percebidos por aquela que os distribuir, ou quando percebidos 
por uma terceira sociedade que, por seu turno, os tiver distri
buído a esta última (Lei n.O 4.154, art. 8.0, § 7.°). 

§ 4.° Os rendimentos de que trata êste artigo, quando 
redistribuídos por pessoas jurídicas, através de pagamento, 
crédito, emprêgo, remessa ou entrega, estão sujeitos, confor
me o caso, aos impostos previstos no inciso 1.0 do art. 292 ou 
nos §§ 2.° e 3.° do art. 302, compensado o que houver sido 
recolhido pela primeira pessoa jurídica (Lei n.o 4.154, art. 
7.0, § 4.0). 

§ 5.° O disposto neste artigo não se aplica aos rendimen
tos pagos ou creditados a pessoas jurídicas imunes ou isentas 
do impôsto de renda (Lei n.O 4.154, art. 8.°, § 10). 

§ 6.0 O impôsto não incidirá sôbre os rendimentos espe
cificados nas letras a e d, quando distribuídos pelas sociedades 
anônimas de capital aberto a que se refere o art. ~50 (Lei n.o 
4.728, art. 55, § 1.°). 

§ 7.° O impôsto de que trata êste artigo, correspondente 
ao exercício financeiro de 1966, será cobrado com o adicional 
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de 10% (dez por cento) instituído pelo art. 28 da Lei n.o 4.863, 
de 29 de novembro de 1965, regulamentado pelo Decreto n.o 
57.585, de 6 de janeiro de 1966. 

CAPÍTULo V 

DOS RENDIMENTOS NAO INDIVIDUALIZADOS 

Art. 308. Estão sujeitas ao desconto do impôsto na fonte, 
à razão de 60% (sessenta por cento), as importâncias decla
radas como pagas ou creditadas por sociedades anônimas, a 
título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, 
quando não fôr indicada a operação ou a causa que deu origem 
ao rendimento e quando o comprovante do pagamento não 
individualizar o beneficiário do rendimento (Lei n. ° 4.154, art. 
3.°, §§ 2.° e 3.°; e Lei n.o 4.357, art. 18). 

Parágrafo único. O impôsto de que trata êste artigo, cor
respondente ao exercício financeiro de 1966, será cobrado com 
o adicional de 10% (dez por cento) instituído pelo art. 28 da 
Lei n.o 4.863, de 29 de novembro de 1965, regulamentado pelo 
Decreto n.o 57.585, de 6 de janeiro de 1966. 

Título II 

DAS OBRICAÇÕES DAS FONTES PACADORAS 

CAPÍTULO I 

DA RETENÇAO DO IMPóSTO 

Art. 309. Compete à fonte reter o impôsto de que trata 
o Título I dêste Livro, quando pagar, creditar, empregar, re
meter, ou entregar o rendimento (Decreto-Lei n.o 5.844, arts. 
99 e 100). 

§ 1.0 Excetuam-se os seguintes casos, em que competirá 
ao procurador a retenção (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 100, pa
rágrafo único): 

a) quando se tratar de aluguéis de imóveis; 

b) quando o procurador não der conhecimento à fonte de 
que o proprietário do rendimento reside ou é domiciliado no 
estrangeiro. 



§ 2.° Compete a retenção do impôsto de que trata o art. 
305 à pessoa jurídica que vender ou colocar no mercado os 
títulos ali especificados (Lei n.o 4.154, art. 8.°, § 11). 

CAPÍTULO 11 

DO RECOLHIMENTO DO IMPÓSTO 

Art. 310. O recolhimento do impôsto a que se refere o 
Título I dêste Livro será efetuado pela fonte ou pelo procura
dor do residente ou domiciliado no estrangeiro, dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias, contado da data em que se tornou obri
gatória a retenção, ressalvado o disposto nos parágrafos seguin
tes (Decreto-Lei n.O 5.844, arts. 101 e 102). 

§ 1.0 Tratando-se de aluguéis de imóveis, auferidos por 
pessoa residente ou domiciliada no estrangeiro, o recolhimento 
do impôsto será efetuado semestralmente, no decurso dos meses 
de janeiro e julho de cada ano, e compreenderá a soma das 
importâncias retidas no semestre imediatamente anterior (Lei 
n.o 154, arts. 1.0 e 102, parágrafo único). 

§ 2.° No caso de rendimentos de ações, o impôsto deverá 
ser recolhido dentro de 60 (sessenta) dias contados da data 
da realização da assembléia geral que autorizar a distribuição 
dêsses rendimentos (Lei n.o 3.470, art. 20; e Lei n.o 4.154, art. 12). 

§ 3.° Se houver pagamento antecipado de vencimentos* 
originados de ações, o impôsto deverá ser recolhido dentro de 
60 (sessenta) dias contados da data do ato que autorizar a 
distribuição dêsses rendimentos (Lei n.o 3.470, art. 20, § 2.°; 
e Lei n.o 4.154, art. 12). 

§ 4.° O disposto nos §§ 2.° e 3.° aplica-se também aos ren
dimentos de ações de residentes no estrangeiro (Lei n.o 3.470, 
art. 20, § 1.0; e Lei n.O 4.154, art. 12). 

§ 5.0 Nos casos de que tratam os §§ 2.°, 3.° e 4.° do art. 
302, o impôsto será recolhido pela fonte dentro do mês seguinte 
àquele em que houver sido feita a retenção (Lei n.O 4.506, 
art. 87, parágrafo único). 

§ 6.° Deverá ser recolhido dentro do prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, contado da data de encerramento do balanço, o 
impôsto devido na fonte: 

a) sôbre os lucros das filiais, sucursais, agências ou re
presentações das pessoas jurídicas domiciliadas no estrangeiro; 

* v. Advert.ência, pág. XI. 
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b) sôbre rendimentos de que trata a letra c do art. 307, 
quando atribuídos a cotas de capital. 

§ 7.° A fonte pagadora ou o procurador fica obrigado ao 
recolhimento do impôsto, ainda que não o tenha retido (De
creto-Lei n.o 5.844, art. 103). 

Art. 311. O recolhimento do impôsto decorrente de prê
mios em dinheiro obtidos em loterias, seja qual fôr a residên
cia ou domicílio do beneficiário, poderá ser efetuado na repar
tição arrecadadora em que estiver a sede da entidade que 
explorar a loteria (Lei n.O 4.154, art. 19, § 1.0). 

Art. 312. O disposto neste Capítulo não será aplicado nos 
casos de que tratam os arts. 268 e 286 (Lei n.o 3.470, art. 57, 
§§ 8.° e 10, e art. 83, § 2.°). 

Art. 313. Se a fonte não preencher o formulário de que 
trata o art. 302 ou o fizer com irregularidade que impossibilite 
a identificação completa do beneficiado, responderá pelo reco
lhimento do impôsto como se não tivesse havido identificação. 

Livroll VI 

DO LANÇAMENTO E DO CONTROLE DO IMPOSTO 

Título I 

DO RECIME DE ARRECADAÇÃO POR LANÇAMENTO 

CAPÍTULO I 

DAS DECLARAÇõES DE RENDIMENTOS E DE BENS 

SEÇÃO I 

DA DECLARAÇãO DAS PESSOAS FíSICAS 

Art. 314. As pessoas físicas, por si ou por intermédio de 
representantes, observado o disposto nos arts. 2.°, 3.0, 4.°, 6.°, 
11 e 12, são obrigadas a apresentar anualmente declaração de 
seus rendimentos, acompanhada da respectiva ficha estatística, 
até o último dia útil de abril (Lei n.O 4.154, art. 14). 
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Parágrafo único. Juntamente com a declaração de rendi
mentos e COmo parte integrante desta, a pessoa física apresen
tará declaração de bens (Lei n.o 4.069, art. 51). 

Art. 315. As pessoas físicas que perceberem rendimentos 
de várias fontes, na mesma ou em diferentes localidades, farão 
uma só declaração (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 65). 

Parágrafo único. Serão discriminados, na declaração, os 
rendimentos relativos ao ano-base, por fontes pagadoras e lo
calidades de que provenham, e em cada cédula, as deduções 
solicitadas (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 65, parágrafo único). 

Art. 316. Salvo exigência da autoridade fiscal, a pessoa 
física não é obrigada a apresentar declaração de rendimentos: 

a) quando tiver percebido, durante o ano-base, exclusi
vamente rendimentos do trabalho assalariado em importância 
não superior a Cr$ 7.560.000 (sete milhões quinhentos e sessenta 
mil cruzeiros), e, observado êste limite, relativo aos rendimen
tos do trabalho, quando tiver auferido, juntamente com aquê
les, rendimentos de outras categorias em importância anual 
não excedente a 3% (três por cento) dos rendimentos do tra
balho assalariado efetivamente percebidos (Lei n.o 4.506, art. 
10, § 2.°); 

b) quando a soma dos rendimentos brutos, nos demais 
casos, não exceder a Cr$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos 
mil cruzeiros) (Lei n.o 3.898, art. 2.°). 

Parágrafo único. Quando a pessoa física tiver recebido, 
durante o ano-base, rendimentos de trabalho assalariado pres
tado mensalmente a mais de uma fonte pagadora, ficará obri
gada a apresentar declaração se a soma dos seus rendimentos 
brutos anuais ultrapassar o limite estabelecido no art. 1.0, 
desde que não tenha sofrido, em qualquer das fontes, o des
conto do impôsto de que trata o art. 107. 

Art. 317. Se a fonte não descontar o impôsto de que trata 
o art. 107, poderá o fisco exigir, diretamente dos beneficiados, 
através de declaração de rendimentos, o pagamento do tributo 
devido, na hipótese prevista na letra a do art. 316 (Lei n.O 
3.470, art. 61). 

Parágrafo único. No caso de que trata êste artigo, será 
concedido o prazo de 20 (vinte) dias para que o beneficiado 
apresente a declaração de rendimentos, livre de multa de mora, 
findo o qual será iniciado o processo de lançamento ex officio 
(Lei n.o 3.470, art. 61, § 1.0). 
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Art. 318. As repartições lançadoras do impôsto de renda 
poderão estabelecer escala para a entrega ou remessa postal, 
durante o mês de abril, das declarações das pessoas físicas 
domiciliadas na sua jurisdição e inscritas no Registro das Pes
soas Físicas de que trata o art. 14, observadas as instruções 
que forem baixadas pelo Diretor do Departamento do Impôsto 
de Renda (Lei n.o 4.862, art. 11, § 2.°). 

Parágrafo único. No caso do disposto neste artigo, será 
facultado às pessoas físicas antecipar a entrega da declaração 
de rendimentos até o último dia útil do mês de março, inclusive 
na hipótese de pagamento do impôsto no ato da entrega, na 
forma do art. 350 (Lei n.o 4.862, art. 11, § 3.°). 

Art. 319. Os domiciliados no País, ausentes no estrangeiro, 
a serviço da Nação ou por motivo de estudos, que receberem 
rendimentos através da Delegacia do Tesouro Brasileiro no 
Exterior ou de qualquer autarquia ou sociedade de economia 
mista deverão apresentar suas declarações de rendimentos na 
forma prevista nos §§ 1.0 e 2.° do art. 152. 

SEÇÃO II 

DA DECLARAÇÃO DAS PESSOAS JURíDICAS 

Art. 320. As pessoas jurídicas, inclusive as emprêsas in
dividuais, ressalvado o disposto no art. 321, apresentarão anual
mente as declarações dos seus rendimentos nos seguintes prazos: 

a) as pessoas jurídicas que optarem pela tributação do 
lucro presumido, até o último dia útil de fevereiro; 

b) as firmas individuais e sociedades em nome coletivo 
que não optarem pela tributação do lucro presumido, durante 
o mês de março; 

c) as demais pessoas jurídicas, durante o mês de abril, 
excetuados os casos previstos no parágrafo único dêste artigo 
(Lei n.o 4.506, art. 34). 

Parágrafo único. As sociedades por ações, cujos balanços 
anuais sejam encerrados a 31 de dezembro, poderão apresentar 
a sua declaração de rendimentos durante o mês de maio, do 
exercício financeiro em que o impôs to fôr devido, observada 
a escala estabelecida pela repartição lançadora competente 
(Lei n.O 4.503, art. 20). 
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Art. 321. A firma ou sociedade de qualquer natureza, que 
instruir a sua declaração anual de rendimentos com o resul
tado real de suas operações verificado em balanço levantado 
até 30 de setembro do ano-base, é obrigada a apresentá-la até 
o último dia útil de janeiro do exercício financeiro em que 
o impôsto fôr devido (Lei n.o 4.506, art. 35). 

Parágrafo único. Tratando-se de balanço levantado em 
outubro ou novembro do ano-base, o prazo de entrega de de
claração terminará, respectivamente no último dia útil de 
fevereiro ou de março do exercício financeiro a que corres
ponder o impôsto (Lei n.o 4.506, art. 35, parágrafo único). 

Art. 322. As pessoas jurídicas com sede no País e as 
filiais, sucursais ou agências das pessoas jurídicas com sede no 
estrangeiro, que centralizarem a contabilidade das subordina
das ou congêneres ou que incorporarem aos seus os resultados 
daquelas, deverão apresentar uma só declaração na repartição 
do local onde estiver o estabelecimento centralizador ou princi
pal, devendo as subordinadas ou congêneres fazer a necessária 
comunicação à repartição das respectivas circunscrições fiscais 
(Decreto-Lei n.O 5.844, art. 69). 

Parágrafo único. As firmas ou sociedades coligadas, bem 
como as controladoras e controladas, deverão apresentar decla
ração em separado, quanto ao resultado da sua atividade (De
creto-Lei n.O 5.844, art. 69, parágrafo único). 

Art. 323. As repartições lançadoras poderão estabelecer 
escala para a entrega das declarações de rendimentos das pes
soas jurídicas, conforme as instruções que forem baixadas pelo 
Diretor do Impôsto de Renda, observados os prazos previstos 
nos arts. 320 e 321, ficando vedada, nesse caso, a remessa de 
declaração pelo correio (Lei n.o 4.506, art. 34, § 1.0). 

§ 1.0 No ato da entrega, dentro da escala estabelecida 
previamente, a repartição competente para receber a declara
ção dará o respectivo recibo juntamente com a notificação das 
cotas para recolhimento do impôsto (Lei n.O 4.506, art. 34, § 2.°). 

§ 2.0 O débito a que se refere o parágrafo anterior será 
apurado mediante a conferência sumária do respectivo cálculo 
feito na declaração de rendimentos (Lei n.o 4.506, art. 34, § 3.°). 

Art. 324. Nos casos de que trata o art. 323, à pessoa jurí
dica é facultado solicitar a retificação da sua declaração de 
rendimentos até o dia de vencimento do prazo para pagamento 
da primeira cota ou cota única. 
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Parágrafo único. A retificação prevista no parágrafo an
terior será feita por processo sumário, mediante a apresenta
ção de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos 
prazos de vencimento das cotas notificadas inicialmente. 

Art. 325. As sociedades isentas do pagamento do impôsto, 
de acôrdo com os arts. 19, 20, 21 e 22, poderão ser dispensadas, 
pela autoridade lançadora, da obrigação de apresentar decla
ração de rendimentos (Lei n.o 4.357, art. 25, § 1.0). 

Parágrafo único. Fica dispensada de apresentar declara
ção de rendimentos, como pessoa jurídica, a firma individual 
que tenha anualmente receita bruta inferior a Cr$ 6.300.000 (seis 
milhões e trezentos mil cruzeiros) (Lei n.o 4.506, art. 29). 

SEÇÃO III 

DISPOSIÇõES COMUNS AS DECLARAÇõES DE RENDIMENTOS 

DAS PESSOAS FíSICAS E DAS PESSOAS JURíDICAS 

Art. 326. As fórmulas de declaração de rendimentos e de 
bens, bem como a ficha estatística, obedecerão aos modelos 
aprovados pelo Diretor do Impôsto de Renda e serão assinadas 
pelos contribuintes ou seus representantes, esclarecendo êstes 
que o fazem em nome daqueles (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 
64; e Lei n.o 4.069. art. 51). 

Art. 327. Ressalvados os casos previstos no art. 323, as 
declarações, acompanhadas ou não de cheques, poderão ser 
entregues pessoalmente ou remetidas em carta registrada pelo 
correio, não sendo permitido, neste último caso, o envio de 
mais de uma declaração em cada sobrecarta (Decreto-Lei n.O 
5.844, art. 71). 

Parágrafo único. A repartição dará o recibo da declaração 
no ato da entrega, quando feita pessoalmente, e encaminha-Io-á 
ao contribuinte no caso de remessa de declaração pelo correio 
(Decreto-Lei n.O 5.844, art. 71, parágrafo único). 

Art. 328. As pessoas físicas e jurídicas são obrigadas a 
comprovar, no ato de entrega das respectivas declarações de 
rendimento, o recolhimento efetuado compulsoriamente até 31 
de março de cada ano, calculado sôbre os aluguéis auferidos 
no ano anterior, para o fim de subscrição de letras de emissão 
do Banco Nacional da Habitação (Lei n.O 4.494, arts. 31 e 32). 
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Art. 329. As declarações deverão ser apresentadas à re
partição competente, situada no lugar do domicílio fiscal dos 
contribuintes (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 70). 

Parágrafo único. Quando motivos de fôrça maior, devida
mente justificados perante o chefe da repartição lançadora, 
impossibilitarem a entrega da declaração dentro dos prazos 
estabelecidos nos arts. 314, 320 e 321, poderá ser concedida, me
diante requerimento, uma só prorrogação até 60 (sessenta) dias 
(Decreto-Lei n.O 5.844, art. 63, § 2.°). 

Art. 330. São competentes para receber as declarações d~ 
rendimentos (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 72): 

a) as Delegacias e as Inspetorias do Impôsto de Renda; 

b) as Alfândegas, Mesas de Rendas, Exatorias Federais e 
Postos e Registros Fiscais. 

Art. 331. Vencidos os prazos marcados para a entrega, a 
declaração só será recebida se ainda não tiver sido notificado 
o contribuinte do início do processo de lançamento ex officio 
de que trata a letra a do art. 407 (Lei n.o 4.154, art. 14). 

Art. 332. É vedado ao contribuinte, depois de notificado 
do lançamento do impôsto, ressalvado o que dispõe o art. 324, 
ou do início do processo de lançamento ex officio nos têrmos 
das letras b e c do art. 407, requerer a retificação de sua de_o 
claração, para o fim de incluir ou majorar deduções e abati
mentos que, anteriormente àqueles atos, não pleiteara (De ... 
ereto-Lei n.D 5.844, art. 63, § 4.°). 

Art. 333. Ao contribuinte será prestada assistência técnica, 
na repartição lançadora, sob a forma de esclarecimentos e ori
entação para a feitura da sua declaração de rendimentos (Lei 
n.o 154, art. 26). 

§ 1.0 Quando essa assistência fôr solicitada, antes de qual
quer notificação de procedimento fiscal, para efeito de retifi
cação de declaração de rendimentos já apresentada, a totalidade 
ou diferença de impôsto que resultar do cômputo dos elemen
tos oferecidos pelo contribuinte será cobrada, apenas, com a 
multa de mora devida (Lei n.O 154, art. 26, parágrafo único). 

§ 2.° O disposto no parágrafo anterior não eximirá o con
tribuinte das penalidades previstas neste Regulamento quanto 
à diferença de impôsto que resultar de ação fiscal posterior 
baseada em elementos outros colhidos pela repartição lançadora. 



CAPÍTULO II 

DA REVISAO DAS DECLARAÇõES 

Art. 334. As declarações de rendimentos estarão sujeitas 
à revisão das repartições lançadoras, que exigirão os compro
vantes necessários (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 74). 

§ 1.0 A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, 
mediante a conferência sumária do respectivo cálculo corres
pondente à declaração de rendimentos, ou em caráter definitivo, 
com observância das disposições dos parágrafos seguintes. 

§ 2.° A revisão será feita com elementos de que dispuser 
a repartição, esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos 
contribuintes, ou por outros meios facultados neste Regula
mento (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 74, § 1.0). 

§ 3.° Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respon
didos, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contado da data em 
que tiverem sido recebidos (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 74, § 2.0). 

§ 4.° O contribuinte que deixar de atender ao pedido de 
esclarecimentos ficará sujeito ao lançamento ex officio de que 
trata a letra b do art. 407 (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 74, § 3.°). 

Art. 335. Os funcionários do Impôsto de Renda destaca
dos em serviços de inspeção no interior dos Estados poderão, 
quando devidamente autorizados, proceder à revisão das decla
rações (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 75). 

CAPÍTULO UI 

DO LANÇAMENTO DO IMPóSTO 

Art. 336. Feita a revisão da declaração de rendimentos, 
proceder-se-á ao lançamento do impôsto, notificando-se o con
tribuinte do débito apurado (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 76). 

Art. 337. As pessoas físicas serão lançadas individualmen
te pelos rendimentos que perceberem do seu capital, do seu 
trabalho próprio ou das pensões de que tiverem gôzo privativo, 
ressalvada a hipótese da parte final do § 2.° do art. 82 (De
creto-Lei n.O 5.844, art. 80). 

Parágrafo único. Na constância da sociedade conjugal, sal
vo nos casos dos §§ 1.° e 2.° do art. 3.°, far-se-á o lançamento 



em nome do marido, abrangendo os rendimentos do casal (De
creto-Lei n.o 5.844, art. 80, parágrafo único). 

Art. 338. O montante do impôsto e adicionais lançados em 
nome das pessoas físicas, em cada exercício financeiro, não 
poderá exceder a 2/3 (dois terços) da renda líquida declarada 
(Lei n.o 4.154, art. 27). 

Art. 339. As pessoas jurídicas serão lançadas em nome da 
matriz, tanto por seu movimento próprio como pelo de suas 
filiais, sucursais, agências ou representações (Decreto-Lei n.O 
5.844, art. 81). 

§ 1.0 Se a matriz funcionar no estrangeiro, o lançamento 
será feito em nome de cada uma das filiais, sucursais, agências 
ou representações no País ou no da que centralizar a escritu
ração de tôdas (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 81, § 1.0). 

§ 2.° No caso das coligadas, controladoras ou controladas 
o lançamento será feito em nome de cada uma delas (De
creto-Lei n.O 5.844, art. 81, § 2.°). 

§ 3.° O disposto no § 1.0 alcança igualmente os manda
tários ou comissários, no Brasil, das firmas ou sociedades do
miciliadas no exterior (Lei n.o 3.470, art. 76). 

Art. 340. O contribuinte será notificado do lançamento no 
distrito onde estiver o seu domicílio fiscal (Decreto-Lei n.O 
5.844, art. 82). 

Art. 341. A notificação do lançamento far-se-á no ato da 
entrega da declaração de rendimentos, ou por registrado pos
tal, com direito a aviso de recepção (A.R.) , ou por serviço 
de entrega da repartição, ou por edital (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 83 e art. 200, a; e Lei n.o 4.506, art. 34, § 2.°). 

§ 1.0 Far-se-á a notificação por edital quando fôr desco
nhecido ou incerto o enderêço do contribuinte, ou quando êste 
se encontrar ausente no estrangeiro, ou, ainda, se fôr impra
ticável a notificação pelos outros meios legais (Decreto-Lei 
n.o 5.844, art. 83, § 1.0). 

§ 2.° O edital não mencionará a importância do impôsto 
e será publicado uma vez na imprensa ou, na falta desta, afi
xado na repartição (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 83, § 2.°) ~ 

Art. 342. O lançamento do impôsto cabe às Delegacias e 
às Inspetorias do Impôsto de Renda (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 84; e Lei n.o 154, art. 21). 
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Parágrafo único. Quando especialmente autorizados, tam
bém farão lançamentos os funcionários incumbidos da fiscali
zação do impôsto no interior dos Estados (Decreto-Lei n.o 
5.844, art. 84, parágrafo único). 

CAPÍTULO IV 

DA LIQUIDAÇÃO DO IMPóSTO LANÇADO 

Art. 343. A arrecadação do impôsto em cada exercício 
financeiro começará no mês seguinte ao do encerramento do 
prazo de entrega da declaração de rendimentos (Lei n.o 4.154, 
art. 31). 

§ 1.0 O impôsto devido em face da declaração de rendi
mentos deverá ser pago de uma só vez, quando inferior (Lei 
n.o 4.154, art. 31, parágrafo único): 

a) a Cr$ 26.460 (vinte e seis mil quatrocentos e sessenta 
cruzeiros), no caso de pessoas físicas; 

b) a Cr$ 105.840 (cento e cinco mil oitocentos e quarenta 
cruzeiros), no caso de pessoas jurídicas. 

§ 2.° Se o impôsto fôr superior a essas quantias, é per
mitido o pagamento parcelado, dentro do respectivo exercício 
financeiro, em cotas mensais, iguais e sucessivas, determinadas 
pela autoridade lançadora, até o máximo de 8 (oito) e nunca 
inferiores à metade das importâncias indicadas no § 1.° (Lei. 
n. ° 4.506. art. 34. § 5.°). 

§ 3.° Nos casos do parágrafo único do art. 320, o paga
mento da primeira cota, ou da totalidade do impôsto poderá 
ser exigido dentro do mês em que se verificar a entrega da 
declaração de rendimentos da sociedade, desde que observado 
o prazo de 20 (vinte) dias, contado da data da notificação 
do lançamento, respeitado ainda o disposto nos §§ 1.0 e 2.° 
dêste artigo. 

§ 4.° Quando a pessoa jurídica apresentar declaração de 
rendimentos nos meses de janeiro e fevereiro, de acôrdo com 
as disposições do art. 321 e seu parágrafo, poderá efetuar o 
pagamento do impôsto, respectivamente, em 10 (dez) e 9 (nove) 
cotas mensais, observando-se, no que couber, o estabelecido 
nos §§ 1.0 e 2.° dêste artigo (Lei n.O 4.506, art. 36). 

Art. 344. Paga a primeira cota do impôsto, no prazo de 20 
(vinte) dias, marcado na notificação de lançamento, as restan-



tes serãb recolhidas com intervalos de 30 (trinta) dias, a contar 
do vencimento da primeira (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 93). 

Parágrafo único. É facultado ao contribuinte, depois de 
lançado, pagar antecipadamente uma ou mais cotas, ou a tota
lidade do impôsto (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 93, § 1.0). 

Art. 345. No caso de falência, considerar-se-ão vencidos 
todos os prazos, providenciando-se imediatamente a cobrança 
judicial da dívida (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 94). 

Parágrafo único. São também considerados vencidos todos 
os prazos para pagamento, nos casos de transferência de resi
dência para o exterior, de que trata o art. 11 (Lei n.o 3.470, 
art. 17, § 2.°). 

Art. 346. Quando houver suplemento de impôsto proce
der-se-á à cobrança do débito de uma só vez (Decreto-Lei n.O 
5.844, art. 93, § 2.°; e Lei n.o 154, art. 1.°). 

§ 1.0 Na hipótese de lançamento ex officio, o pagamento 
do impôsto também será efetuado na sua totalidade (Lei n.o 
2.354, art. 27). 

§ 2.° Nos casos de entrega da declaração de rendimentos 
fora dos prazos estabelecidos de acôrdo com os arts. 314, 318, 
320, 321 e 323, o impôsto deverá ser recolhido de uma só vez, 
em sua totalidade, sempre que o prazo fôr excedido de 10 
(dez) dias, sem prejuízo das penalidades fiscais (Lei n.o 4.506, 
art. 34, § 7.°). 

Art. 347. Ressalvados os casos especiais previstos em lei, 
quando a importância do tributo fôr exigível parceladamente, 
vencida uma prestação e não paga até o vencimento da pres
tação seguinte, considerar-se-á vencida a dívida global, sujei
tando-se o devedor às sanções legais (Lei n.O 4.357, art. 10). 

Art. 348. Os rendimentos e os bens dos menores só res
ponderão pela parcela de impôsto proporcional à relação entre 
seus rendimentos líquidos e o total da renda bruta declarada 
conjuntamente com a de seus pais (Lei n.O 4.506, art. 4.°, § 3.°). 

CAPÍTULO V 

DA DISPENSA DE LANÇAMENTO 

Art. 349. O pagamento do impôsto no ato da entrega da 
declaração de rendimentos será efetuado na sua totalidade (Lei 
n.o 2.354, art. 27). 
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Parágrafo único. O pagamento do impôsto deverá ser 

efetuado também na sua totalidade e no ato da entrega da 
declaração de rendimentos: 

a) nos casos de extinção da pessoa jurídica (Lei n.o 2.354, 
art. 27); 

b) nos casos de transferência de residência para o ex
terior, de que trata o art. 11 (Lei n.o 3.470, art. 17). 

Art. 350. Ao contribuinte que apresentar sua declaração 
de rendimentos dentro dos prazos marcados e efetuar no ato 
o pagamento integral do impôsto, será concedido o desconto 
de (Lei n.o 154, art. 1.0; e Lei n.o 4.154, art. 32): 

. a) 8% (oito por cento) se o ·pagamento fôr efetuado no 
mês de janeiro; 

b) 6% (seis por cento), se o pagamento fôr efetuado no 
mês de fevereiro; 

c) 4% (quatro por cento), se o pagamento fôr efetuado 
no mês de março); 

d) 2% (dois por cento), se o pagamento fôr efetuado no 
mês de abril. 

Parágrafo único. A concessão dos descontos de que trata 
êste artigo não se estenderá ao pagamento de qualquer dife
rença de impôsto cobrada posteriormente (Lei n.o 154, art. 1.0). 

Título 11 

DO CONTRÔLE DOS RENDIMENTOS SUJEITOS AO IMPôSTO 

CAPÍTULO I 

DA FISCALIZAÇÃO DO IMPôSTO 

Art. 351. A fiscalização do impôsto de renda compete às 
repartições encarregadas do lançamento dêsse tributo e, espe
cialmente, aos agentes fiscais do impôsto de renda, mediante 
ação fiscal direta, no domicílio dos contribuintes (Lei n.o 2.354, 
art. 7.°, 1). 

§ 1.0 A ação fiscal direta, externa e permanente, reali
zar-se-á pelo comparecimento do agente fiscal do impôsto de 



renda no domicílio do contribuinte, para orientá-lo ou esclare
cê-lo no cumprimento dos seus deveres fiscais, bem como para 
verificar a exatidão dos rendimentos sujeitos à incidência do 
impôsto, lavrando, quando fôr o caso, o competente têrmo (Lei 
n.O 2.354, art. 7.°, 2). 

§ 2.° A ação fiscal direta, externa e permanente, esten
der-se-á a operações realizadas pelas firmas e sociedades no 
próprio ano em que se efetuar a fiscalização (Lei n.o 4.357, 
art. 24). 

Art. 352. Tôdas as pessoas físicas ou jurídicas, contribu
intes ou não, são obrigadas a prestar as informações e os 
esclarecimentos exigidos pelos agentes fiscais do impôsto de 
renda no exercício das suas funções, sendo tais declarações 
tomadas por têrmo e assinadas pelo declarante (Lei n.o 2.354, 
art. 7.0, 3). 

Art. 353. O disposto nos arts. 17 e 18, do Código Comer
cial, não terá aplicação para os efeitos de exame de livros e 
documentos necessários à apuração da veracidade das decla
rações, balanços e documentos apresentados e das informações 
prestadas às repartições do Impôsto de Renda (Decreto-Lei 
n.o 5.844, art. 140, § 1.0; Lei n.o 2.354, art. 7.°, 4; Lei n.O 
4.154, art. 7.°; e Lei n.O 4.595, art. 38, §§ 5.° e 6.°). 

Art. 354. Os agentes fiscais do impôsto de renda proce
derão ao exame dos livros e documentos de contabilidade dos 
contribuintes e realizarão as diligências e investigações neces
sárias para apurar a exatidão das declarações, balanços e do
cumentos apresentados, e das informações prestadas, e verificar 
o cumprimento das obrigações fiscais (Lei n.O 2.354, art. 7.°, 4). 

§ l.0 Iniciada a perícia contábil, nos têrmos dêste artigo, 
os agentes fiscais do impôsto de renda ficam obrigados a fazer, 
dentro do prazo de 10 (dez) dias, a necessária comunicação 
à repartição a que estiverem jurisdicionados (Lei n.o 2.354, 
art. 7.°, 4, § 1.0). 

§ 2.° Em relação ao mesmo exercício, só é possível um 
segundo exame mediante ordem escrita do diretor, do delegado 
regional ou seccional, ou, ainda, do Chefe de Inspetoria do 
Impôsto de Renda (Lei n.O 2.354, art. 7.°, 4, § 2.°; e Lei n.O 
3.470, art. 34). 

Art. 355. Sempre que apurarem infração das disposições 
dêste Regulamento, os agentes fiscais do impôsto de renda la
vrarão um auto, o qual, escrito com clareza, sem entrelinhas, 
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rasuras ou emendas, indicará a falta cometida e a norma vio
lada (Lei n.D 2.354, art. 7.°, 6). 

§ 1.0 O autuado será convidado a assinar o auto e a pres
tar esclarecimentos nos têrmos do § 1.0 do art. 408, mas a sua 
assinatura não significará concordância, nem a falta de assina
tura invalidará o auto (Lei n.o 2.354, art. 7.°, 6, § 1.0). 

§ 2.° As incorreções ou omissões do auto de infração não 
darão motivo a nulidade do processo de lançamento ex officio 
ou outro qualquer, quando dêle constarem elementos suficien
tes para determinar com segurança a infração e o infrator (Le~ 
n.o 2.354, art. 7.°, 6, § 2.°). 

§ 3.° Se, de exames posteriores à lavratura do auto, ou 
por qualquer diligência no curso da ação fiscal, se verificar 
outra falta além da inicial, lavrar-se-á têrmo que a consigne 
no processo (Lei n.o 2.354, art. 7.°, 6, § 3.°). 

§ 4.° Os autos poderão ser inteira ou parcialmente dati
lografados, ou ainda impressos em relação às palavras inva
riáveis, devendo ser, neste caso, os claros preenchidos a mão 
ou a máquina e as linhas em branco inutilizadas por quem os 
lavrar (Lei n.o 2.354, art. 7.°, 6, § 4.°). 

§ 5.° O auto de infração decorrente de exame de escrita 
nos casos de inexatidão de declaração será lavrado somente 
depois de concluído o respectivo laudo, sendo do mesmo auto 
fornecida cópia ao contribuinte autuado e dêle devendo cons
tar as faltas apuradas e a indicação das disposições legais ou 
regulamentares infringidas, facultando-se, ao interessado, vista 
do processo na repartição (Lei n.O 2.354, art. 7.°, 6, § 5.°). 

§ 6.° Os laudos de exame de escrita serão revistos pelas 
Delegacias do Impôsto de Renda, que, para êsse fim, institui
rão serviços especializados e adotarão, em conseqüência, pro
vidências acauteladoras de interêsse da Fazenda Nacional e do 
direito dos contribuintes (Lei n.O 2.354, art. 7.°, 7). 

§ 7.° A cópia dos laudos a que se refere o parágrafo an
terior será encaminhada ao Departamento do Impôsto de Ren
da, pelos órgãos subordinados, para estudos de sua competência 
(Lei n.O 3.470. art. 55). 

Art. 356. O disposto no art. 354 não exclui a competência 
do diretor, dos delegados e chefes de Inspetorias do Impôsto 
de Renda para determinarem, em cada caso, a realização de 
exames de livros e documentos de contabilidade ou outras di
ligências, pelos agentes fiscais do impôsto de renda (DecretQ
Lei n.o 5.844L art. 140 i e Lei n.O 3.~70, art. 34)., 
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Art. 357. A firma ou sociedade que, depois de iniciada a 
ação fiscal de acôrdo com os arts. 354 e 356, apresentar decla
ração ou requerer a retificação de rendimentos de sua decla
ração, não se eximirá, por isso, das penalidades previstas neste 
Regulamento, aplicando-se o mesmo procedimento a tôdas as 
pessoas físicas ou jurídicas quanto aos rendimentos oriundos 
da firma ou sociedade a que se referir aquela ação fiscal, in
clusive aos sujeitos ao regime de arrecadação nas fontes (De
creto-Lei n.o 5.844, art. 63, § 5.°; e Lei n.o 2.354, art. 7.°, 4). 

Art. 358. As repartições ou os agentes fiscais do impôsto 
de renda procederão às diligências necessárias à apuração de 
vacância de casas ou apartamentos, bem como dos respectivos 
preços de locação, podendo exigir, quer do locador, quer do 
locatário, a exibição dos contratos e recibos (Decreto-Lei n.o 
5.844, art. 139; e Lei n.O 2.354, art. 7.°). 

Art. 359. Para contrôle da legitimidade das deduções e 
abatimentos de juros pagos ou debitados, é assegurado às au
toridades do impôsto de renda investigar a natureza dos res
pectivos empréstimos, inclusive a capacidade econômica e fi
nanceira do prestamista (Lei n.O 3.470, art. 41). 

Art. 360. Os agentes fiscais do impôsto de renda, desig
nados pelo diretor ou pelos chefes das repartições lançadoras 
dêste impôsto, realizarão as investigações necessárias para 
apurar as condições de venda dos títulos, inclusive, junto aos 
corretores, através das suas notas e livros (Lei n.O 3.470, art. 87). 

Art. 361. Serão punidos, com as penas previstas no Esta
tuto dos Funcionários Públicos Civis da União, os funcionários 
do Impôsto de Renda que, por ineficiência, negligência, omis
são ou dolo, no exercício de suas funções, deixarem de apurar 
devidamente as faltas ou fraudes cometidas pelos contribuintes 
em prejuízo da Fazenda Nacional (Lei n.o 2.354, art. 7.°, 8). 

§ 1.0 A aplicação das penas de que trata êste artigo terá 
lugar, também, quando o auto ou laudo de exame fôr julgado 
improcedente, em virtude de proposital abuso de autoridade ou 
evidente êrro grosseiro, praticado pelo agente fiscal do im
pôsto de renda (Lei n.o 2.354, art. 7.0, 8, parágrafo único). 

§ 2.° No caso da letra c do art. 55, o servidor que, de 
má-fé ou sem suficientes elementos de comprovação, promo
ver lançamento de impôsto indevido será passível de demissão, 
sem prejuízo da responsabilidade criminal (Lei n.o 4.069, art. 62) 

Art. 362. Os que desacatarem, por qualquer maneira, os 
agentes fiscais do impôsto de renda no exercício de suas fun-
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ções, e os que por qualquer meio impedirem a fiscalização 
serão punidos na forma do Código Penal, lavrando o funcio
nário ofendido o competente auto que, acompanhado do rol 
das testemunhas, será remetido ao Procurador da República 
pela repartição competente (Lei n.o 2.354, art. 7.°, 5). 

Parágrafo único. No caso de desacato o funcionário po
derá solicitar o auxílio das autoridades policiais para as pro
vidências legais (Lei n.o 2.354, art. 7.°, 5, parágrafo único). 

CAPÍTULO 11 

DO DEVER DE INFORMAÇÃO PELAS FONTES E DOS 
ÓRGÃOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO DO IMPÓSTO 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 363. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte 
ou não, poderá eximir-se de fornecer, nos prazos marcados, as 
informações ou esclarecimentos solicitados pelas repartições do 
Impôsto de Renda (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 123). 

§ 1.0 Se as exigências não forem atendidas, a autoridade 
fiscal competente cientificará desde logo o infrator da multa 
que lhe foi imposta, fixando nôvo prazo para o cumprimento 
da exigência (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 123, § 1.0). 

§ 2.° Se as exigências forem novamente desatendidas, o 
infrator ficará sujeito à penalidade máxima, além de outras 
medidas legais (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 123, § 2.°). 

§ 3.° Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a auto
ridade fiscal competente designará funcionários para colhêr a 
informação de que carecer '(Decreto-Lei n.o 5.844, art. 123, § 3.°). 

Art. 364. Até o último dia útil de abril, as pessoas físicas 
e jurídicas são obrigadas a enviar às repartições do Impôsto 
de Renda informações sôbre os rendimentos que pagaram ou 
creditaram no ano anterior, por si ou como representantes de 
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importân
cias e dos nomes e endereços das pessoas que os receberam 
(Decreto-Lei n.o 5.844, art. 108). 

§ 1.0 As informações de que trata êste artigo deverão ser 
apres~ntadas, de preferência, juntamente com a declaração de 
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rendimentos da pessoa informante, prorrogando-se automàti
camente o prazo de que trata êste artigo, nos casos previstos 
no parágrafo único do art. 320. 

§ 2.° Deverão ser informados de acôrdo com êste artigo, 
os ordenados, gratificações, bonificações, interêsses, comissões, 
honorários, percentagens, juros, dividendos, lucros, aluguéis e 
quaisquer outros rendimentos (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 108, 
§ 1.0). 

§ 3.° A informação deverá abranger as importâncias em 
dinheiro pagas para custeio de viagem e estada, no exercício 
da profissão, bem como as cotas para constituição de fundos 
de beneficência (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 108, § 2.°). 

§ 4.° Salvo quanto a juros, dividendos, lucros e aluguéis, 
não serão prestadas informações sôbre rendimentos pagos, 
quando as respectivas importâncias não excederem a ..... . 
Cr$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros), anual
mente, desde que as pessoas que os tiverem recebido não per
cebam rendimentos de outras fontes (Lei n.O 2.354, art. 31; 
e Lei n.o 4.154, art. 2.°). 

§ 5.° Ignorando o informante se houve pagamento por 
outras fontes, deve prestar informações dos rendimentos que 
pagou (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 108, § 4.°). 

§ 6.° Quando os rendimentos se referirem a residentes ou 
domiciliados no estrangeiro, o informante mencionará essa 
circunstância, indicando o nome e enderêço do procurador a 
quem foram pagos (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 108, § 5.°). 

§ 7.° Havendo dúvida sôbre quaisquer informações pres
tadas ou quando estas forem incompletas, a repartição poderá 
mandar verificar a sua veracidade na escrita dos informantes 
ou exigir os esclarecimentos necessários (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 108, § 6.°). 

Art. 365. Os contribuintes sujeitos ao regime de desconto 
do impôsto na forma do art. 107, serão obrigados a informar, 
até 30 de abril de cada ano, os rendimentos pagos a terceiros, 
no ano anterior, indicando nomes e endereços das pessoas que 
os receberam (Lei n.o 3.470, art. 22). 

Parágrafo único. As informações de que trata êste artigo, 
prestadas em fórmula própria, deverão ser entregues às re
partições, por intermédio dos empregadores, quando o empre
gado não estiver obrigado a apresentar declaração (Lei n.o 
3.470, art. 22, parágrafo único). 
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Art. 366. As pessoas físicas e jurídicas, as repartições pú
blicas federais, estaduais e municipais, e os órgãos autárquicos 
e paraestatais que pagarem ou creditarem os rendimentos a 
que se refere o art. 47, deverão fornecer ao beneficiário do
cumento comprovante de todos os pagamentos ou créditos de 
rendimentos em cada exercício (Lei n.o 4.154, art. 13). 

Parágrafo único. O beneficiário dos rendimentos de que 
trata êste artigo é obrigado a instruir a sua declaração com 
êsse documento (Lei n.o 4.154, art. 13, § 1.0). 

Art. 367. As pessoas físicas ou jurídicas, bem como as 
repartições públicas que efetuarem retenção do impôsto na 
fonte, deverão fornecer ao contribuinte documento comproba
tório dessa retenção, em duas vias, com indicação da natureza 
e montante do rendimento a que o mesmo se refere (Lei n.o 
4.154, art. 13, § 2.°). 

Art. 368. As pessoas físicas e jurídicas beneficiadas com 
o recebimento de contribuições, doações, prêmios e bôlsas, de
dutíveis de lucro bruto ou da renda bruta dos contribuintes, 
ficam obrigadas a provar às autoridades fiscais do impôsto de 
renda, quando exigido, a efetiva aplicação dos recursos nos 
fins a que se destinaram (Lei n.o 4.154, art. 25). 

Art. 369. As informações de que trata êste capítulo serão 
t'nviadas às respectivas Delegacias e Inspetorias do Impôsto 
de Renda ou Exatorias Federais, em fichas próprias, acompa
nhadas de relação em duas vias, uma das quais será devolvida 
ao informante com o competente recibo (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 122). 

Parágrafo único. As fichas e relações de que trata êste 
artigo, as quais deverão ser assinadas pelos informantes, obe
decerão aos modelos aprovados pelo Diretor do Impôsto de 
Renda (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 122, parágrafo único). 

SEÇÃO II 

DAS REPARTIÇõES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E 
DAS ENTIDADES AUTARQUICAS, PARAESTATAIS E 

DE ECONOMIA MISTA 

Art. 370. São obrigados a auxiliar a fiscalização, prestan
do informações e esclarecimentos que lhes forem solicitados, 
cumprindo ou fazendo cumprir as disposições dêste Regula
mento e permitindo aos agentes fiscais dQ impôstQ de renda 
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colhêr quaisquer elementos necessarlOS à repartição, todos os 
órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, 
bem como as entidades autárquicas, paraestatais e de econo
mia mista (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 125; e Lei n.o 2.354, art. 7.°). 

Art. 371. As autoridades superiores do Exército, da Ma
rinha, da Aeronáutica e das Polícias, bem como os diretores 
ou chefes de repartições federais, estaduais e municipais e de 
departamentos ou entidades autárquicas, paraestatais ou outros 
órgãos a êstes assemelhados por ato do Govêrno, deverão pres
tar informações sôbre os rendimentos pagos a seus subordi. 
nados e a terceiros (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 109). 

Art. 372. As repartições federais, estaduais e municipais, 
as entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista não 
pagarão vencimentos, depois de 30 (trinta) de abril, aos fun
cionários e militares ativos e inativos, que recebam, mensal
mente, quantia superior a Cr$ 630.000 (seiscentos e trinta mil 
cruzeiros), sem que êstes exibam o recibo de entrega da de
claração de rendimentos (Lei n.o 1.474, art. 1.0, j; e Lei n.o 
4.506, art. 10). 

Art. 373. As repartições federais, estaduais e municipais 
que pagarem juros de títulos nominativos da dívida pública 
deverão comunicar, até 30 de abril, as transferências de títulos 
ocorridas no ano anterior (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 114). 

Art. 374. No caso de renovação das licenças e de registros 
destinados ao recolhimento do impôsto de vendas e consigna
ções, em Brasília - D.F., e Territórios, ficam as firmas e socie
dades obrigadas, até 31 (trinta e um) de maio, a exibir o 
recibo de entrega da declaração de rendimentos do exercício 
anterior e, nos meses subseqüentes, o recibo da declaração do 
exercício em curso (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 132; e Lei n.o 
4.503, art. 20). 

Art. 375. As Exatorias federais e estaduais são obrigadas 
a enviar, até 30 de abril, relação das firmas e sociedades que 
adquiriram selos de vendas e consignações durante o ano an
terior, indicando os respectivos endereços e as importâncias 
dos selos adquiridos (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 115). 

Parágrafo único. Essas repartições deverão fornecer, tam
bém no prazo de 30 (trinta) dias, informações das alterações 
ocorridas quanto aos contribuintes do impôsto de indústrias e 
profissões (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 115, parágrafo único). 

Art. 376. As Recebedorias, Mesas de Rendas e Coletorias 
Est~duajs e as· Prefeit\lras do Distrito Federal e dos Municí-
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pios são obrigadas a comunicar, no prazo de 30 (trinta) dias, 
qualquer alteração feita no seu cadastro de propriedades ru
rais, urbanas e de licenças (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 116). 

SEÇÃO III 

DOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E CAIXAS ECONôMICAS 

Art. 377. O Banco do Brasil S.A. e demais estabelecimen
tos bancários, inclusive as Caixas Econômicas, deverão prestar 
informações de todos os juros superiores a Cr$ 21.420 (vinte e 
um mil quatrocentos e vinte cruzeiros) pagos ou creditados a 
particulares, com indicação dos nomes e endereços das pessoas 
a que pertencerem (Lei n.O 3.470, art. 25; e Lei n.o 4.506, art. 3.°). 

Parágrafo único. As informações de juros inferiores a essa' 
quantia, bem como sôbre os das contas correntes relativas ao 
comércio, serão prestadas quando exigidas pela autoridade lan
çadora (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 110, parágrafo único). 

Art. 378. Os estabelecimentos bancários, inclusive as Cai
xas Econômicas, não poderão eximir-se de fornecer à fiscali
zação do impôsto de renda, em cada caso especificado em des
pacho do diretor, dos delegados regionais ou seccionais e dos 
inspetores do impôsto de renda, cópias das contas correntes de 
seus depositantes e de outras pessoas que tenham relações com 
tais estabelecimentos, nem de prestar informações ou quaisquer 
esclarecimentos solicitados (Lei n.o 4.154, art. 7.°; e Lei n.o 4.595, 
art. 38, §§ 5.° e 6.°). 

Art. '379. As Caixas Econômicas ou quaisquer outros esta
belecimentos de crédito, de cujo capital social participe a União, 
Estado ou Município, não poderão aceitar, em garantia de em
préstimos, bens de qualquer espécie de valôres superiores aos 
consignados na declaração de rendimentos da pessoa física ou 
na guia de retenção na fonte (Lei n.o 4.069, art. 51, § 2.°). 

SEÇÃO IV 

DOS NOTARIOS PÚBLICOS E OFICIAIS DE REGISTRO 

Art. 380. Os tabeliães, escrivães, distribuidores, oficiais de 
registro de imóveis, títulos e documentos, contadores e parti
dores, facilitarão aos agentes fiscais do impôsto de renda o 
exame e verificação das escrituras, autos e livros de registros 
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em cartórios, quer antes, quer depois da partilha e de seu jul
gamento ou homologação (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 128). 

Art. 381. Os escrivães dos cartórios da Justiça do Distrito 
Federal, dos Estados e dos Territórios são obrigados a informar, 
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da homologação 
da sentença, as importâncias correspondentes aos honorários, 
vintenas ou comissões pagas aos advogados, médicos, testa
menteiros, síndicos, liquidatários e avaliadores (Decreto-Lei 
n.o 5.844, art. 117). 

Art. 382. Os oficiais de registro de imóveis e de hipoteca 
marítima são obrigados a remeter, dentro de 30 (trinta) dias, 
contados da data de registro, averbação ou transcrição do título, 
as informações relativas à transmissão de imóveis e aos con
tratos que indiquem despesa ou receita em dinheiro, passagem 
de capital de um patrimônio a outro, ou, ainda, que mencio
nem uma capitalização de juros (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 118). 

Art. 383. Os oficiais de registro de títulos e documentos 
são obrigados a remeter, dentro de 30 (trinta) dias, contados 
da data do registro, as informações relativas aos contratos de 
arrendamento, locação, sublocação, carta de fiança, empreitada 
de serviços, abertura de crédito em conta corrente, penhor 
agrícola ou mercantil, caução, contratos de parceria e estatu
tos das sociedades civis (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 119). 

§ 1.0 Os tabeliães de notas e os serventuários que exer
cerem funções de notários públicos são obrigados a remeter, 
dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da escritura, as 
informações relativas às escrituras de arrendamento, locação e 
sublocação de imóveis e locação de serviços (Decreto-Lei n.O 
5.844, art. 120). 

§ 2.° Os tabeliães de notas e serventuários que exerçam 
função de notário público, federais ou estaduais, preencherão, 
em cada caso, uma ficha-súmula de todos os elementos cons
tantes da guia apresentada pelo vendedor de imóvel, encami
nhando-a à competente repartição lançadora do impôsto de ren
da, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao em que fôr lavra
da a respectiva escritura pública (Lei n.O 4.154, art. 21, § 2.°). 

§ 3.° Para efeito de comprovação da ficha-súmula de que 
trata o parágrafo anterior, ficará arquivada em cartório uma 
das vias da guia de recolhimento ou negativa, especialmente 
expedida para êsse fim. 

Art. 384. Na forma preceituada nos arts. 381, 382 e 383, 
serão também enviadas comunicações sôbre aumento de dívida 
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ou aluguel, cessão ou transferência, quitação total ou amorti
zação de dívidas, rescisão e prorrogação de prazos, de todos 
os empréstimos ou contratos (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 121). 

SEÇÃO V 

DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

Art. 385. O Departamento Nacional de Propriedade Indus
trial deverá fornecer informações sôbre os registros de paten
tes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio (De
creto-Lei n.o 5.844, art. 113). 

SEÇÃO VI 

DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO 
COMÉRCIO E JUNTAS COMERCIAIS 

Art. 386. O Departamento Nacional de Registro do Comér
cio e as Juntas Comerciais, ou as repartições e autoridades que 
as substituírem, deverão enviar, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contado da data do registro, cópia dos documentos registrados, 
referentes aos contratos, alterações e distratos (Decreto-Lei n.o 
5.844, art. 112). 

SEÇÃO VII 

DAS CAMARAS SINDICAIS DE CORRETORES 

Art. 387. As Câmaras Sindicais de Corretores publicarão, 
mensalmente, a lista dos títulos que hajam sido objeto de 
transações reiteradas na Bôlsa e cuja cotação, a juízo da Câ
mara Sindical, represente o preço real do mercado (Lei n.o 
3.470, art. 86). 

Parágrafo único. Serão excluídos da lista os títulos cuja 
cotação, por falta de mercado permanente, resulte de prévio 
entendimento entre comprador e vendedor (Lei n.o 3.470, art. 
86, parágrafo único). 

Art. 388. As Câmaras Sindicais de Corretores são obriga
das a prestar informações, nos têrmos do art. 364, sôbre as 
comissões percebidas pelos corretores (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 111). 
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SEÇÃO VIII 

DAS CAIXAS, ASSOCIAÇõES E ORGANIZAÇÕES SINDICAIS 

Art. 389. São obrigadas a prestar informações, nos têrmos 
do art. 364, as caixas, associações e organizações sindicais de 
empregados e empregadores que interfiram no pagamento da 
remuneração dos trabalhadores avulsos a que se refere a alínea 
e do § 1.0 do art. 47 (Lei n.o 3.807, art. 4.°, c; e Lei n.O 4.357, 
art. 16, parágrafo único). 

SEÇÃO IX 

DOS INTERMEDIARIOS DE OPERAÇõES MOBILIARIAS 

Art. 390. São obrigadas a prestar informações, nas têrmos 
do art. 364, as pessoas que, habitualmente, se encarregarem de 
receber juros, exceto de dívidas públicas, de comprar e vender 
cambiais e valôres da Bôlsa, por conta de outros, quanto às 
operações efetuadas em nome de seus clientes (Decreto-Lei 
n.o 5.844, art. 111). 

SEÇÃO X 

DAS COMPANHIAS DE SEGUROS 

Art. 391. São obrigadas a prestar informações, nos têrmos 
do art. 364, as companhias de seguros, qualquer que seja a 
forma de constituição, sôbre o pagamento de pensões aos seus 
contribuintes (Decreto-Lei n.O 5.844,' art. 111). 

SEÇÃO XI 

DAS EMPRtSAS DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL 

Art. 392. São obrigadas a prestar informações, nos têrmos 
do art. 364, as emprêsas de administração predial, sôbre os alu
guéis recebidos por conta de seus clientes, com indicação de 
nome e enderêço dos mesmos e das importâncias discriminadas 
por prédio (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 111). 
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SEÇÃO XII 

DAS ENTIDADES PAGADORAS DE DIREITOS AUTORAIS 

Art. 393. São obrigadas a prestar informações, nos têrmos 
do art. 364, as emprêsas, sociedades ou associações, sôbre os 
rendimentos que pagarem provenientes de direitos autorais, com 
indicação das importâncias e dos nomes e endereços das pes
soas que os receberam (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 111). 

SEÇÃO XIII 

DAS EMPR~SAS QUE EXPLORAM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 

Art. 394. As emprêsas que exploram serviços de ilumina
ção são obrigadas a prestar as informações que lhes forem so.., 
licitadas, quanto ao período de fornecimento de luz e ao nome 
e enderêço dos consumidores (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 129). 

SEÇÃO XIV 

DO INSTITUTO BRASILEffiO DE REFORMA AGRARIA 

Art. 395. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 
(IBRA) fornecerá às repartições do Impôsto de Renda a rela
ção dos contribuintes do Impôsto Territorial Rural, com os 
respectivos valôres tributados (Lei n.o 4.504, art. 53). 

CAPÍTULO IH 

DA PROVA DE QUITAÇAO DO IMPOSTO DE RENDA 

Art. 396. A prova de quitação do impôsto de renda será 
feita com certidão da repartição competente (Decreto-Lei 
n.O 5.844, art. 135). 

§ 1.0 Nos atos em que é exigida apresentação de certidão, 
é obrigatória a averbação do número e da data em que foi 
passada e da repartição que a forneceu (Decreto-Lei n.O 5.844, 
art. 135, § 1.0). 

§ 2.° Para efeito dêste artigo, as certidões serão numera
das seguidamente, em cada ano, recebendo, após o número, a 
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ind.icação d.o ano em que forem passad.as ebecreto-Lei n.O 5.844, 
art. 135, § 2.°). 

§ 3.° A certidão de que trata ês~e artigo só produzirá efeito 
no ano em que tiver sido passada, salvo quando se tratar de 
contribuintes que se retiram em caráter definitivo do território 
nacional, casos em que êsse documento somente terá validade 
até 60 (sessenta) dias da data da sua emissão (Decreto-Lei 
n.o 5.844, art. 135; e Lei n.O 3.470, art. 17, § 1.0). 

Art. 397. É obrigatória a prova de quitação do impôsto de 
renda em todos os contratos com a administração pública fe
deral, estadual ou municipal (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 131). 

Art. 398. Nenhum passaporte será concedido ou visado, 
sem que o interessado prove estar quite com o impôsto de renda 
ou ter efetuado o depósito da importância em litígio, na repar
tição arrecadadora competente ou, ainda, oferecido bens à pe
nhora na esfera judiciária (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 134). 

§ 1.0 Ressalvados os casos previstos nos §§ 2.° e 3.° dêste 
artigo, havendo débito apurado, se não estiverem vencidos os 
prazos de pagamento, reclamação ou recurso, poderá ser for
necida prova de quitação, quando prestada fiança. 

\ 

§ 2.° No caso de servidores públicos federais, estaduais e 
municipais, de militares em geral e de funcionários das entida
des autárquicas, paraestatais e de economia mista, que estejam 
em débito, as repartições do impôsto de renda farão a devida 
comunicação à repartição pagadora competente, para a averba
ção em fôlha de pagamento e desconto na forma do disposto nos 
§§ 1.0 e 2.° do art. 343, desde que o contribuinte devedor solicite 
essa providência (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 134, parágrafo único; 
e Lei n.o 3.470, art. 67). 

§ 3.° Nos casos de que trata o art. 11, será permitido o 
depósito em dinheiro, relativamente à parte do débito que fôr 
objeto de reclamação, para os fins previstos neste artigo (Lei 
n.o 3.470, art. 17, § 2.°). 

Art. 399. Nenhum pedido de concordata ou de reabilitação 
do falido será homologado, sem a prova de quitação do impôsto 
de renda (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 126). 

Art. 400. Nenhum esbôço ou formal de partilha, amigável 
ou judicial, ou cálculo de adjudicação poderá ser convencionado, 
aprovado ou julgado sem quitação do impôsto de renda devido 
pelo espólio ou pelo de cujus (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 127). 
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§ 1.0 Para efeito do disposto neste artigo, julgado o cáiculó, 
o juiz solicitará informação sôbre a existência de débito do 
impôsto de renda em nome do de cujus ou do espólio, remetendo 
uma relação discriminativa dos bens' constitutivos do monte 
(Decreto-Lei n.O 5.844, art. 127, § 1.0). 

§ 2.° No ofício em que solicitar informações, além de rela
cionar os bens constitutivos do monte com os respectivos va
lôres, o juízo fornecerá indicações que identifiquem o de cujus 
ou o espólio, bem como o estado civil do falecido, acrescido do 
nome do outro cônjuge quando se tratar de mulher casada ou 
viúva, profissão, nome do inventariante e do advogado, com 09 

respectivos endereços, bem como a data do falecimento. 

§ 3.° Na hipótese do de cujus possuir nome próprio de uso 
habitual que possibilite confusão com pessoas homônimas, o 
juiz oficiante deverá fornecer, igualmente, outros elementos de 
identificação, como seja a nacionalidade e a data do nascimento. 

§ 4.° Qualquer outra inclusão de bens no monte deverá 
ser comunicada à repartição fiscal competente, na forma pre
ceituada neste artigo (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 127, § 2.°). 

§ 5.° Essas providências são extensivas aos processos de 
sobrepartilha, extinção de quaisquer cláusulas testamentárias e 
sub-rogação, quanto aos bens declarados ou sôbre os quais ver
sar o feito (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 127, § 3.°). 

§ 6.° A informação de que trata êste artigo será prestada 
dentro de 30 (trinta) dias, incorrendo em falta disciplinar, pu
nível com a multa prevista na letra f do art. 450, imposta pelo 
Diretor-Geral da Fazenda Nacional, o chefe da repartição que 
sem razão justificada, prestar informação depois dêsse prazo 
(Decreto-Lei n.o 5.844, art. 127, § 4.°). 

Art. 401. O Departamento Nacional de Registro do Co
mércio e as Juntas Comerciais ou repartições que suas vêzes 
fizerem não poderão arquivar distratos ou alterações de con
tratos de quaisquer sociedades, atas e assembléias gerais de 
sociedades por ações, nacionais ou estrangeiras, relativas a alte
ração de estatutos, liquidação ou dissolução, bem como dar baixa 
da matrícula das firmas individuais, sem a prova de quitação 
do impôsto. (Decreto-Lei n.O 9.407, art. 1.°). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às 
alterações de contratos ou estatutos sociais e às atas de assem
bléias gerais de acionistas, quando não importarem em modifi
cação do capital social ou da remuneração dos sócios ou dire
tores, bem como aos instrumentos de elevação do capital de 
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firmas e sociedades, promovida de conformidade CÓin Ó art .. 3.ó, 
da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964 (Lei n.O 4.862, art. 30). 

Art. 402. A Fiscalização Bancária não autorizará qualquer 
remessa de rendimento para fora do País, sem a prova de paga
mento do impôsto de renda (Decreto-Lei nY 5.844, art. 125, 
parágrafo único, c). 

Art. 403. Os leiloeiros não poderão vender, mesmo em 
hasta pública, estabelecimentos comerciais ou industriais, sem 
a prova de estar o vendedor quite com o impôsto de renda (De
creto-Lei n.o 5.844, art. 130). 

CAPÍTULO IV 

DO SIGILO FISCAL 

Art. 404. Tôdas as pessoas que tomarem parte nos serviços 
do Impôsto de Renda são obrigadas a guardar rigoroso sigilo 
sôbre a situação de riqueza dos contribuintes (Decreto-Lei 
n.o 5.844, art. 201). 

§ 1.0 A obrigação de guardar reserva sôbre a situação de 
riqueza dos contribuintes se estende a todos os funcionários 
do Ministério da Fazenda e demais servidores públicos, que, 
por dever de ofício, vierem a ter conhecimento dessa situação 
(Decreto-Lei n.o 5.844, art. 201, § 1.0). 

§ 2.° É expressamente proibido revelar ou utilizar, para 
qualquer fim, o conhecimento que os servidores adquirirem 
quanto aos segredos dos negócios ou da profissão dos contri-
buintes (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 201, § 2.°). . 

Art. 405. Aquêle que, em serviço do Impôsto de Renda, 
revelar informações que tiver obtido no cumprimento do dever 
profissional ou no exercício do ofício ou emprêgo, será respon
sabilizado como violador de segrêdo, de acôrdo com a lei penal 
(Decreto-Lei n.o 5.844, art. 202). 

Art. 406. Nenhuma informação poderá ser dada sôbre a 
situação fiscal e financeira dos contribuintes, sem que fique 
registrada, em processo regular, que se trata de requisição feita 
por magistrado, no interêsse da Justiça, ou por chefes de repar
tições federais, diretores da Prefeitura do Distrito Federal e 
Secretários da Fazenda nos Estados, no interêsse da administra
ção pública (Lei n.o 3.470, art. 54). 
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" § 1.0 As informações requisitadas pelos diretores da Pre
feitura do Distrito Federal e Secretários da Fazenda Estadual 
somente poderão versar sôbre a receita e despesa das firmas 
e sociedades, bem como a respeito de propriedades imobiliárias 
(Lei n.o 3.470, art. 54, parágrafo único). 

§ 2.° O Diretor do Departamento do Impôsto de Renda ex
pedirá as instruções necessárias para o cumprimento do disposto 
neste artigo e no anterior, pelas Delegacias e Inspetorias do 
Impôsto de Renda. 

Titulo 111 

DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS 

CAPÍTULO I 

DO LANÇAMENTO "EX OFFICIO" RELATIVO 
A DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS 

Art. 407. O lançamento ex officio será efetuado quando o 
contribuinte (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 77): 

a) não apresentar declaração de rendimentos; 

b) deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que 
lhe fôr dirigido, recusar-se a prestá-los ou não os prestar satis
fatoriamente; 

c) fizer declaração inexata, considerando-se como tal não 
só a que omitir rendimentos, como também a que contiver de
dução de despesas não efetuadas ou abatimentos indevidos. 

Art. 408. O processo de lançamento ex officio será iniciado 
por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo 
de 20 (vinte) dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, 
ou para efetuar o recolhimento do impôsto devido com o acrés
cimo da multa cabível (Lei n.O 3.470, art. 19). 

§ 1.0 Quando a falta ou a inexatidão da declaração houver 
sido apurada pelos agentes fiscais do impôsto de renda, em 
ação fiscal direta no domínio do contribuinte, o processo será 
iniciado mediante auto de infração, no qual será feita ao inte
ressado, pessoalmente, a intimação para prestar esclarecimentos 
(Lei n.o 3.470, art. 19, parágrafo único). 

484 



§ 2.° As intimações a que se refere êste artigo serão feitas 
por meio de registrado postal, com direito a aviso de recepção 
(A.R.) , ou pessoalmente, mediante declaração de ciente no pro~ 
cesso, ou ainda, por edital publicado uma vez na imprensa ou 
afixado na repartição, quando impraticáveis os dois primeiros 
meios (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 78, § 1.0). 

§ 3.° Se os esclarecimentos não forem apresentados para 
a sua juntada ao processo, certificar-se-á nêle essa circunstância; 
quando feita a intimação mediante registrado postal, juntar-se-á 
o aviso de recepção (A.R.); quando por edital, mencionar-se-á 
o nome do jornal em que foi publicado ou o lugar em que estêve 
afixado (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 78, § 2.°). 

§ 4.° A autoridade lançadora apreciará o processo; se o jul
gar improcedente, mandará arquivá-lo; no caso contrário, 
autorizará o lançamento, mandando cobrar o impôsto com 
a multa cabível de acôrdo com o art. 445 (Decreto-Lei 
n.o 5.844, art. 78, § 3.°). 

Art. 409. Far-se-á o lançamento ex officio (Decreto-Lei 
n.O 5.844, art. 79): 

a) arbitrando os rendimentos mediante os elementos de 
que se dispuser, nos casos de falta de declaração; 

b) abandonando as parcelas que não tiverem sido escla
recidas e fixando os rendimentos tributáveis de acôrdo com as 
informações de que dispuser, quando os esclarecimentos dei
xarem de ser prestados, forem recusados ou não forem sa
tisfatórios; 

c) computando as importâncias não declaradas, ou arbi~ 
. trando o rendimento tributável de acôrdo com OS elementos dé 
que se dispuser, nos casos de declaração inexata. 

§ 1.0 O lançamento ex officio, em qualquer das hipóteses 
previstas neste artigo, poderá ser feito, também, arbitrando-se 
os rendimentos com base na renda presumida, através da utili
zação dos sinais exteriores de riqueza que evidenciem a renda 
auferida ou consumida pelo contribuinte (Lei n.O 4.729, art. 9.°). 

§ 2.° Os esclarecimentos prestados só poderão ser im
pugnados pelos lançadores com elemento seguro de prova ou 
indício veemente de sua falsidade ou inexatidão (Decreto-Lei 
n.O 5.844, art. 79, § 1.0). 

§ 3.° Na hipótese de lançamento ex officio por falta de 
declaração de rendimentos, a não apresentação dos esclareci
mentos dentro do prazo de que trata o art. 408 acarretará, para 
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as pessoas jurídicas, a perda do direito de opção referido no 
art. 194 (Lei n. ° 2.354, art. 26). 

Art. 410. O servidor que de má-fé, ou sem suficientes ele
mentos de comprovação, promover lançamento de impôsto in
devido, será passível de demissão, sem prejuízo da responsa
bilidade criminal (Lei n.O 4.862, art. 50). 

CAPÍTULO II 

DA COBRANÇA "EX OFFICIO" DE IMPôSTO 
DEVIDO NA FONTE 

Art. 411. Quando houver falta ou inexatidão da guia de 
recolhimento do impôsto devido na fonte, a que se referem os 
arts. 107, 121, 125, 129, 151, 254, 272, 286, 292, 301, 302 e §§ 2.° 
e 3.°, 305, 306, 307 e 308. será iniciada a ação fiscal, para exigên
cia do impôsto, pela repartição competente, que intimará a fonte 
ou o procurador a efetuar o imediato recolhimento do impôsto 
devido, com o acréscimo da multa cabível, ou a prestar, no 
prazo de 20 (vinte) dias, os esclarecimentos que forem neces
sários (Lei n.O 2.862, art. 28, e Lei n.o 3.470, art. 19). 

Título IV 

DO PACAMENTO DO IMPOSTO 

CAPÍTULO I 

DOS MEIOS E FORMAS DE PAGAMENTO 

Art. 412. O pagamento ou recolhimento do impôsto será 
feito em dinheiro ou cheque, ressalvado o disposto no art. 413 
(Decreto-Lei n.O 5.844, art. 87). 

Art. 413. Terão poder liberatório para o pagamento do 
impôsto de renda: 

a) as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, pelo 
seu valor atualizado, após o decurso de 30 (trinta) dias do seu 
prazo de resgate (Lei n.o 4.357, art. 1.0, § 4.°); 

b) as Obrigações do Empréstimo de Emergência (Lei 
n.O 4.069, art. 48, § 1.°); 
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c) a partir do exercício financeiro de 1967, os Títulos de 
Investimento, representados pelos recibos de recolhimento do 
empréstimo compulsório de que trata o art. 72 da Lei n.O 4.242 
(Lei n.O 4.862, art. 22). 

Art. 414. Os depósitos, em moeda corrente, realizados para 
garantia. de instância administrativa ou judicial, quando não 
forem devolvidos no prazo de 60 (sessenta) dias, no máximo, 
contado da data da decisão final que houver reconhecido a 
improcedência total ou parcial da exigência fiscal, ficarão su
jeitos a permanente correção monetária até a data da sua devo
lução, podendo, todavia, ser utilizados pelo depositante, como 
compensação no pagamento do impôsto (Lei n.O 4.357; 
art. 7°, § 5.°). 

Art. 415. O pagamento ou recolhimento do impôsto será 
feito nas repartições ou agências arrecadadoras das rendas fe
derais contra recibo de quitação, que poderá ser emitido sepa
radamente ou inscrito nas guias de. recolhimento (Decreto-Lei 
n.O 5.844, art. 87). 

Parágrafo único. É permitida a quitação do débito fiscal 
mediante recibo por processo mecânico desde que fiquem asse
gurados, pela autenticação do documento, os requisitos essen
ciais à fixação de responsabilidades. 

Art. 416. Nos casos de que trata o art. 323 o impôsto devi
do pela pessoa jurídica, em face da sua declaração anual de 
rendimentos, deverá ser recolhido por meio de guias próprias, 
assinadas pelos contribuintes ou por seus representantes, dentro 
dos prazos indicados na notificação (Lei n.o 4.506, art. 34, § 8.°). 

Art. 417. Mediante autorização do chefe da repartição lan
çadora, nos casos de cobrança de impôsto e multas decorrentes 
de ação fiscal, poderá ser exigido o recolhimento do débito por 
meio de guias próprias. 

Art. 418. As guias de recolhimento de impôsto obedecerão 
aos modelos aprovados pelo Diretor do Departamento do Im
pôsto de Renda (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 106). 

§ 1.0 Deverão ser mencionadas na guia a natureza dos ren
dimentos e as importâncias respectivas (Decreto-Lei n.O 5.844, 
art. 105). 

§ 2.° No caso de pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada no estrangeiro, deverão ser mencionados, ainda, o 
nome do beneficiário dos rendimentos e o respectivo enderêço 
(Decreto-Lei n.o 5.844, art. 105, parágrafo único). 
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§ 3.° Na hipótese prevista no art. 121, deverão ser men
cionados o nome por inteiro e o enderêço completo do bene
ficiário, a natureza dos serviços prestados e a operação ou 
causa que tenha dado origem ao rendimento. 

Art. 419. O recolhimento do impôsto pela fonte ou pelo 
procurador será feito por meio de guia própria, englobando cada 
guia os rendimentos da mesma espécie (Lei n.o 2.354, art. 25). 

§ 1.0 No total de cada guia de recolhimento serão despre
zadas as frações de impôsto inferiores a Cr$ 1.000 (mil cruzeiros) 
(Lei n.o 4.357, art. 13). 

§ 2.° As frações de impôsto inferiores a Cr$ 1.000 (mil 
cruzeiros), verificadas nas guias de recolhimento, serão reco
lhidas aos cofres dos órgãos arrecadadores da receita federal, 
sempre que o montante delas ultrapassar aquêle limite. mínimo. 

CAPÍTULO II 

DO LUGAR DE PAGAMENTO OU RECOLHIMENTO 

Art. 420. O pagamento ou recolhimento do impôsto será 
feito à repartição ou agência arrecadadora do domicílio fiscal 
do contribuinte ou responsável (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 104). 

Art. 421. São competentes para receber o impôsto os 
órgãos que integram o Departamento de Arrecadação (Lei 
n.o 4.503, art. 10). 

Art. 422. Mediante ato do Ministro da Fazenda, a arre
cadação das rendas federais poderá ser cometida a estabeleci
mentos bancários oficiais e privados, e onde não houver estabe
lecimentos bancários ou órgão do Departamento de Arrecada
ção, às Agências do Departamento N acionaI de Correios e Te
légrafos (Lei n. ° 4.503, art. 17). 

Título V 

DO CRtDITO FISCAL 

CAPÍTULO I 

DA DECAD~NCIA E DA PRESCRIÇÃO 

Art. 423. O direito de proceder ao lançamento do impôsto 
de renda decai no prazo de 5 (cinco) anos contados da expira-
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ção do ano financeiro a que corresponder o impôsto (Lei 
n.O 2.862, art. 29). 

Parágrafo único. A faculdade de proceder a nôvo lança
mento ou a lançamento suplementar, à revisão do lançamento 
e ao exame nos livros e documentos de contabilidade dos con
tribuintes, para os fins dêste artigo, decai no prazo de 5 (cinco) 
anos, contado da notificação do lançamento primitivo (Lei 
n.O 2.862, art. 29, parágrafo único). 

Art. 424. O direito de cobrar as dívidas de impôsto de 
renda prescreve em 5 (cinco) anos contados da expiração do 
prazo em que se tornou exigível o pagamento pela notificação 
do lançamento do impôsto (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 189). 

§ 1.0 Interrompe-se o curso da prescrição por qualquer in
timação feita pela repartição fiscal ao contribuinte, para pagar 
a dívida; pelo pedido de concessão de prazos especiais para 
êsse fim; pela citação pessoal do responsável, feita judicialmente 
para se haver o pagamento; ou pela apresentação, em Juízo de 
inventário ou em concurso de credores, do documento compro
batório da dívida (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 189, § 1.0). 

§ 2.° Não corre o prazo de 5 (cinco) anos enquanto o pro
cesso de cobrança estiver pendente de decisão (Decreto-Lei 
n.O 5.844, art. 189, § 2.°). 

§ 3.° Nos casos de cobrança judicial da dívida ativa, a 
publicação do despacho do juiz da execução, determinando a 
citação do réu, suspende o curso da prescrição (Lei n.O 3.470, 
art. 24). 

Art. 425. Cessa igualmente em 5 (cinco) anos o poder de 
aplicar e o de cobrar as multas cominadas neste Regulamento, 
ressalvada a interrupção da prescrição nos têrmos do artigo 
anterior (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 190). 

Art. 426. Não corre a prescrição qüinqüenal nos casos de 
arrecadação do impôsto na fonte e nos de que tratam o art. 96 
e seus parágrafos (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 191, e Lei n.o 154, 
art. 7.°, parágrafo único, e art. 14). 

Art. 427. Não correrão os prazos estabelecidos om lei para 
o lançamento ou a cobrança do impôsto de renda, a revisão da 
declaração e o exame da escrituração do contribuinte ou da 
fonte pagadora do rendimento, até decisão final na esfera judi
ciária, nos casos em que a ação das repartições do Impôsto de 
Renda fôr suspensa por medida judicial contra· a Fazenda N a
cionaI (Lei n.O 3.470, art. 23). 

__ J 



CAPÍTULO II 

DA CORREÇAO MONETARIA DOS DÉBITOS FISCAIS 

E OUTRAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE DEFESA 

DO CRÉDITO FISCAL 

Art. 428. Os débitos fisêais decorrentes da falta de paga
mento ou recolhimento, na data devida, de tributos, adicionais 
ou penalidades, que não forem efetivamente liquidados no tri
mestre civil em que deveriam ter sido pagos, ressalvado o dis
posto no § 10, terão o seu valor atualizado monetàriamente em 
função das variações do poder aquisitivo da moeda nacional, 
excluído o período anterior a 17 de julho de 1964 (Lei n.O 4.357, 
art. 7.°, e Lei n.o '4.862, arts. 15 e 16). 

§ 1.0 O Conselho Nacional de Economia fará publicar no 
Diário Oficial, no segundo mês de cada trimestre civil, a tabela 
de coeficientes de atualização a vigorar durante o trimestre 
civil seguinte, e a correção prevista neste artigo será feita com 
base na tabela em vigor na data em que fôr efetivamente li
quidado o crédito fiscal (Lei n.O 4.357, art. 7.°, § 1.0). 

§ 2.° A correção prevista neste artigo, observado o dis
posto no § 5.°, aplicar-se-á inclusive aos débitos cuja cobrança 
seja suspensa por medida administrativa ou judicial, salvo se 
o contribuinte tiver depositado em moeda a importância ques
tionada (Lei n.O 4.357, art. 7.°, § 2.°). 

§ 3.° No caso do parágrafo anterior, a importância do de-: 
pósito que tiver de ser devolvida, por ter sido, em decisão final, 
julgado procedente o recurso, reclamação ou medida judicial, 
será atualizada monetàriamente, nos têrmos dêste artigo e seus 
parágrafos (Lei n.O 4.357, art. 7.°, § 3.0). 

§ 4.0 As importâncias depositadas pelos contribuintes em 
garantia da instância administrativa ou judiCial deverão ser de-o 
volvidas obrigatoriamente no prazo máximo de 60 (sessenta)· 
dias contados da data da decisão que houver reconhecido a 
improcedência parcial ou total da exigência fiscal (Lei n.O 4.357, 
art. 7.0, § 4.°). 

§ 5.° Quando o débito fiscal resultar de decisão de instân
cia superior que houver modificado decisão de primeira 
instância favorável ao contribuinte, proferida por autoridade 
competente, o cálculo da correção monetária far-se-á, observado 
o disposto neste artigo, mediante a exclusão do período anterior 
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à data em que tiver sido notificada ou comunicada ao devedor 
a última decisão (Lei n.o 4.862, art. 15, § .. 1.°). 

§ 6.° Em se tratando de guias de recolhimento, declarações 
e outros documentos indispensáveis ao cálculo de tributos, 
adicionais ou penalidades, apresentados dentro do prazo legal 
às repartições do Impôsto de Renda, a correção monetária, 
observado o dispostO' neste artigo, começará a partir da data 
em que tais elementos básicos, após o exame procedido pela 
repartição competente, forem colocados à disposição dos con
tribuintes mediante intimação para o pagamento do respectivo 
débito (Lei n.o 4.862, art. 15, § 2.°). 

§ 7.° Quando se tratar de lançamento ex officio ou de co
brança suplementar, a correção monetária, observado o disposto 
neste artigo, será feita a partir de 1.0 de janeiro do ano seguinte 
ao exercício financeiro a que corresponder o tributo devido 
(Lei n.O 4.862, art. 15, § 3.°). 

§ 8.° Para os efeitos de correção monetária, não cons
tituem tributos os empréstimos públicos compulsórios e as con
tribuições obrigatórias para o Plano Nacional de Educação (Lei 
n.o 4.862, art. 15, § 4.°). 

§ 9.° Nos casos de reclamações, recursos e ações, a ga
rantia da instância, nas esferas administrativa e judicial, po
derá ser feita a juízo do autor, pelo valor original do débito 
questionado (Lei n.O 4.862, art. 15, § 5.°). 

§ 10. Não são passíveis de correção monetária do res
pectivo valor as multas moratórias, inclusive os juros de mora, 
acrescidos aos débitos resultantes da falta de recolhimento dos 
tributos, adicionais e penalidades, dentro dos prazos legais (Lei 
n.o 4.862, art. 16). 

Art. 429. Findos os prazos para pagamento, reclamação ou 
recurso, os contribuintes que não tiverem solvido seus débitos 
fiscais ou usado daqueles meios de defesa, não poderão despa
char nas Alfândegas ou Mesas de Rendas, nem transacionar, 
por qualquer forma, com as repartições públicas federais (Lei 
n.O 154, art. 1.0). 

§ 1.0 Para efeito do disposto neste artigo, as Delegacias e 
Inspetorias do Impôsto de Renda farão as necessárias comuni
cações às repartições competentes (Decreto-Lei n.O 5.844, 
art. 180, § 1.0). 

§ 2.° Idênticas medidas serão aplicadas aos fiadores que 
não satisfizerem, quando intimados, os débitos a que estiverem 
obrigados (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 180, § 2.°). 
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§ 3.° A proibição de transacionar, constante dêste artigo, 
compreende a abertura de crédito e levantamento de emprés
timos no Banco do Brasil S. A, Banco Nacional do Desenvol
vimento Econômico, Caixas Econômicas Federais, Banco do 
Nordeste do Brasil S. A e Banco de Crédito da Amazônia S. A, 
salvo quando o devedor der procuração à entidade para liquidar 
seu débito perante o fisco e lançar a importância correspondente 
como primeira utilização do crédito aberto (Lei n.O 4.154, 
art. 6.°, parágrafo único). 

Art. 430. Não serão incluídos nas sanções do artigo ante
rior os que provarem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
contado da data em que o ato se tornou irrecorrível na órbita 
administrativa, ter iniciado ação judicial contra a Fazenda Na
cional para anulação ou reforma da cobrança fiscal, com o de
pósito da importância em litígio, em dinheiro ou em títulos da 
dívida pública federal, na repartição arrecadadora competente 
(Lei n.o 154, art. 1.0). 

§ 1.0 No caso de já ter havido depósito para efeito de 
recurso na esfera administrativa, êsse depósito valerá para o 
fim da ação judicial, mas será convertido em renda, se no prazo 
de que trata êste artigo não fôr feita a prova do início da 
referida ação (Lei n.O 2.354, art. 8.°). 

§ 2.° Tratando-se de depósito em títulos, observar-se-á o 
disposto nos §§ 1.0 e 3.° do art. 466 (Lei n,o 154, art. 1.0). 

§ 3.° Feita a prova do início da ação judicial intentada 
contra a Fazenda Nacional para anulação ou reforma do lança
mento, na forma dêste artigo, ficam suspensos os demais pro
cedimentos fiscais, com base no mesmo lançamento, inclusive 
a cobrança judicial (Lei n.o 2.354, art. 8.°). 

Art. 431. As firmas ou sociedades nacionais e as filiais, 
sucursais ou agências no País, de firmas ou sociedades com sede 
no estrangeiro são responsáveis pelos débitos de impôsto de 
renda, correspondentes aos rendimentos que houverem pago aos 
seus diretores, gerentes e empregados e de que não tenham 
dado informação à repartição, quando êstes se ausentarem do 
País sem os terem solvido (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 182). 

Art. 432. O pagamento de subvenções e auxílios a enti
dades de direito público e privado, a concessão de financiamen
tos ou empréstimos pela União Federal, ou bancos por ela 
controlados, a entrega de cotas do impôsto único, bem como a 
assinatura e execução de Acôrdos ou Convênios em que seja 
parte o Govêrno da República, estão sujeitos à prévia compro-
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vação de recolhimento do impôsto de renda que àquelas enti
dades couber arrecadar na fonte, na forma da legislação vigente, 
obedecidos os prazos legais (Lei n.O 4.154, art. 6.°, e Constitui
ção Federal, art. 15, § 2.°). 

Art. 433. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em dé
bito, não garantido, por falta de recolhimento de impôsto, no 
prazo legal, não poderão (Lei n.O 4.357, art. 32): 

a) distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas; 

b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou 
cotistas, bem como a seus diretores e demais membros de ór
gãos dirigentes, fiscais ou consultivos. 

CAPÍTULO III 

DA COBRANÇA AMIGAVEL 

Art. 434. A cobrança amigável será feita após a que foi 
realizada à bôca do cofre e antes da remessa da relação dos 
devedores à Procuradoria da Fazenda Nacional para a cobrança 
judicial (Lei n.O 2.354, art. 38). 

§ 1.0 Essa cobrança será feita mediante notificação, com 
o prazo de 20 (vinte) dias, por carta registrada com aviso de 
recepção (A.R.) e, quando impossível ou improfícuo êsse meio, 
por edital mencionando apenas os nomes dos interessados e os 
números das notificações dos lançamentos respectivos (Lei n.O 
2.354, art. 38). 

§ 2.° A cobrança amigável poderá ser feita também na 
própria notificação do lançamento, com a indicação do último 
prazo que antecederá à remessa da dívida para a cobrança 
executiva (Lei n.o 2.354, art. 38). 

§ 3.° Remetida a relação das dívidas para cobrança judi
cial, os devedores só poderão efetuar os pagamentos mediante 
guia da Procuradoria, e uma vez iniciada a execução, mediante 
guia do Juízo, respondendo o funcionário que der causa à trans· 
gressão desta disposição pelas custas e mais despesas já reali
zadas (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 184, § 3.0). 

§ 4.° Quando ainda não houver sido remetida a relação 
das dívidas para cobrança judicial, os delegados regionais e 
seccionais do Impôsto de Renda poderão autorizar o seu reco
lhimento (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 186). 
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Art. 435. Em circunstâncias espeCIalS, os delegados régio· 
nais e seccionais do Impôsto de Renda poderão autorizar o pa
gamento parcelado dos débitos vencidos dêsse tributo, corrigidos 
na forma do art. 428, acrescidos da multa de mora cabível (Lei 
n.o 2.354, art. 28, e Lei n.o 4.357, art. 7.°). 

Parágrafo único. Concedido êsse parcelamento, a falta de 
pagamento de qualquer das prestações no prazo marcado acar
retará o vencimento das demais e a imediata inscrição da dí
vida para cobrança judicial (Lei n.o 2.354, art. 28). 

Art. 436. No caso de não serem satisfeitos nos prazos le
gais os débitos dos servidores públicos federais, estaduais e 
municipais, dos militares em geral e dos funcionários das en
tidades autárquicas, paraestatais e de economia mista, as De
legacias Regionais e Seccionais do Impôsto de Renda farão as 
devidas comunicações às repartições pagadoras competentes 
para a averbação em fôlha de pagamento e desconto na forma 
do disposto no § 2.° do art. 343, desde que o contribuinte deve
dor solicite essa providência até 30 (trinta) dias após o venci
mento do prazo de cobrança amigável (Lei n.o 3.470, art. 67). 

§ 1.° Os débitos arrecadados na forma dêste artigo serão 
recolhidos às estações arrecadadoras da União mediante guias 
visadas pelas Delegacias Regionais ou Seccionais do Impôsto de 
Renda no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que 
forem descontados (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 183, § 1.0). 

§ 2.° Quando os débitos forem arrecadados pelas reparti
ções pagadoras federais, as importâncias correspondentes serão 
escrituradas como movimento de fundos com as respectivas De
legacias Regionais, as quais deverão ser cientificadas do reco
lhimento (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 183, § 2.°). 

CAPÍTULO IV 

DA COBRANÇA JUDICIAL 

Art. 437. Dentro em quinze dias da data em que se tor
narem findos os processos administrativos, pelo transcurso do 
prazo regulamentar para recolhimento amigável da dívida apu
rada, as repartições do Impôsto de Renda encaminharão as dí
vidas para a cobrança judicial (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 187, 
e Lei n.O 2.642, art. 7.°). 

§ 1.0 Sempre que fôr excedido o prazo de que trata êste 
artigo, a repartição deverá justificar o atraso ocorrido. 



§ 2.° ~m càsóS especiais e por determinaçâo expresSa do 
Diretor do Impôsto de Renda, quando o interêsse da Fazenda 
Pública assim o exigir, poderá ser providenciada imediatamen
te a cobrança judicial das dívidas sem a formalidade de co
brança amigável (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 185). 

§ 3.° Não será levada à cobrança judicial dívida ativa da 
União até Cr$ 2.142 (dois mil cento e quarenta e dois cruzei
ros) , cessando o andamento das respectivas ações (Lei n.o 3.519, 
art. 10; Lei n.O 3.520, art. 1.0, alteração 13.a, VII; e Lei n.o 
4.506, art. 3.°). 

Art. 438. No caso de cobrança executiva da dívida fiscal, 
se procedente a ação, correm por conta do executado tôdas as 
despesas de execução (Lei n.o 3.519, art. 10, e Lei n.o 3.520, 
art. 1.0, alteração 8.a, lI). 

Parágrafo único. A cobrança judicial, mediante ação exe
cutiva, das dívidas fiscais provenientes do não recolhimento de 
impostos, adicionais, taxas e multas, será feita com o acréscimo 
ao principal de juros moratórios, à razão de 1 % (um por cento) 
ao mês, custas fixadas em lei e outras cominações da sentença 
(Lei n.O 4.155, art. 6.°). 

Art. 439. As percentagens devidas aos Procuradores da Re
pública, aos Procuradores da Fazenda Nacional e aos Promo
tores Públicos, pela cobrança judicial da dívida ativa da União, 
passarão a ser pagas pelo executado (Lei n.o 4.439, art. 21). 

Título VI 

DAS PENALIDADES 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 440. As multas e penas disciplinares de que trata êste 
Título serão aplicadas pelo diretor e pelos delegados regionais 
e seccionais ou chefes das Inspetorias do Impôsto de Renda 
aos contraventores das disposições do presente Regulamento, 
sem prejuízo das sanções das leis criminais violadas (Decreto
Lei n.O 5.844, arts. 142 e 151; Lei n.O 3.470, art. 34). 

§ 1.0 As multas previstas neste Título como percentagens 
do débito fiscal serão calculadas sôbre o respectivo montante 
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corrigido monetàriamente nos têrmos do art. 428 (Lei n.O 4.357, 
art. 7.°, § 6.°, e Lei n.O 4.862, art. 16). 

§ 2.° As multas moratórias, inclusive os juros de mora, 
imunes de correção monetária, nos têrmos do § 10 do art. 428, 
não poderão ultrapassar, na sua totalidade, de 30% (trinta por 
cento) da importância inicial da dívida (Lei n.O 4.862, art. 16). 

§ 3.° Impostas as multas, os infratores terão o prazo de 
30 (trinta) dias para se defenderem perante a autoridade admi
nistrativa de primeira instância (Lei n.o 2.354, art. 34, e Lei n.o 
4.481, art. 9.°). 

Art. 441. As multas fixadas em cruzeiros serão anualmen
te atualizadas por decreto do Poder Executivo, mediante apli
cação dos coeficientes de correção monetária a que se refere 
o art. 3.° da Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, tendo em 
vista o ano da entrada em vigor da lei que estabeleceu ou au
torizou a multa (Lei n.o 4.357, art. 9.0). 

CAPÍTULO II 

DOS CASOS DE PAGAMENTO OU RECOLHIMENTO 

FORA DOS PRAZOS 

Art. 442. Em todos os casos de pagamento ou recolhimen
to de débito fora dos prazos fixados, será cobrada a multa de 
10% (dez por cento) quando o atraso não exceder de 180 (cen
to e oitenta) dias (Lei n.o 4.154, art. 15). 

§ 1.0 Nos casos de atraso superior a 180 (cento e oitenta) 
dias, a multa prevista neste artigo será cobrada à razão de 10% 
(dez por cento) por semestre ou fração (Lei n.O 4.154, art. 15). 

§ 2.° Excetua-se das disposições dêste artigo o atraso não 
superior a 30 (trinta) dias, hipótese em que o débito será 
cobrado apenas com o acréscimo da multa de 5% (cinco por 
cento) (Lei n.o 4.154, art. 15). . 

Art. 443. Além da multa a que se refere o artigo anterior, 
nos casos de liquidação de débito fora dos prazos fixados, será 
cobrada a mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 
segundo mês de atraso (Lei n.O 2.062, art. 27). 

Parágrafo único. Para os efeitos do cômputo mensal da 
multa ae mora prevista neste artigo, será contado como um mês 
completo, qualquer período de tempo itlferior a um mês, desde 

496 



que ultrapasse os pra.zos marcados nas leis e regulamentos (Lei 
n.O 2.354, art. 35). 

CAPÍTULO lU 

DA INFRAÇAO AS DISPOSIÇõES REFERENTES A 

DECLARAÇõES DE RENDIMENTOS 

Art. 444. Serão aplicadas as multas: 

a) de mora de 1% (um por cento) ao mês, sôbre o impôs
to devido, no caso de apresentação espontânea, mas fora de 
prazo, da declaração de rendimentos (Lei n.o 2.354, art. 32); 

b) de mora de 1% (um por cento) ao mês, sôbre a tota
lidade ou diferença do impôsto devido, se o contribuinte, es
pontâneamente, indicar rendimentos que omitira em sua decla
ração, depois de encerrado o prazo de entrega (Lei n.o 2.354, 
art. 32); 

c) de 100% (cem por cento) sôbre a totalidade ou dife
rença do impôsto devido resultante da reunião de duas ou mais 
declarações, quando o contribuinte não observar o disposto nos 
arts. 3.°, 315 e 322 (Lei n.O 2.354, art. 32); 

d) de mora de 10% (dez por cento) ao espólio, nos casos 
do art. 9.° (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 49); 

e) de 30% (trinta por cento), quando fôr apurado, me
diante revisão posterior, no caso do art. 323, que a indicação 
da receita bruta ·ou do lucro tributável feita pela pessoa jurí
dica, na fórmula de sua declaração de rendimentos, o foi com 
inobservância das disposições legais, ressalvada a hipótese da 
letra d do art. 445 (Lei n.o 4.506, art. 34, § 4.0); 

f) de Cr$ 10.710 (dez mil setecentos e dez cruzeiros) a 
Cr$ 107.100 (cento e sete mil e cem cruzeiros), às pessoas jurí
dicas que não puderem optar pela tributação do lucro presu
mido e não cumprirem as obrigações relativas à escrituração 
pela forma estabelecida nas leis comerciais e fiscais (Lei n.o 
3.470, art. 30, e Lei n.o 4.357, art. 9.°); 

g) de Cr$ 5.292 (cinco mil duzentos e noventa e dois cru
zeiros) às firmas e sociedades que não instruírem as declara
ções de rendimentos na conformidade das disposições legais 
(Lei n.o 3.470, art. 3.°, e Lei n.o 4.357, art. 9.°); 
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h) de Cr$ 21.420 (vinte e um mil quatrocentos e vinte 
cruzeiros) quando fôr apurada a inexatidão das' indicações fei
tas de acôrdo com o art. 233 ou a falta de transcrição do balan
ço geral e da demonstração da conta de lucros e perdas, no 
Diário, sem prejuízo de outras sanções legais que couberem 
(Lei n.O 3.470, art. '71; e Lei n.O 4.357, art. 9.°); 

i) de importância, nunca inferior a Cr$ 37.800 (trinta e 
sete mil e oitocentos cruzeiros), apurada à razão de múltiplos 
de 1/36 (um trinta e seis avos) dos lucros anuais correspon
dentes ao balanço que instruir a declaração, em número igual 
ao dos meses faltantes para completar 12 (doze) meses, nos 
casos previstos no § 2.°, do art. 216 (Lei n.o 4.506, art. 80, pa
rágrafo único). 

§ 1.0 A multa prevista na letra f será aplicada até o dô
bro do máximo, quando fôr provado que a pessoa jurídica teve 
rendimento superior a 50% (cinqüenta por cento) da receita 
bruta (Lei n.o 3.470, art. 30). 

§ 2.° Para os efeitos do cômputo mensal da multa de mora 
prevista nas letras a, b e d, dêste artigo, será contado como um 
mês completo qualquer período de tempo inferior a um mês, 
desde que ultrapasse os prazos marcados nas leis e regulamen
tos (Lei n.o 2.354, art. 35). 

§ 3.° As multas previstas nas letras a, b, c, d e e, dêste 
artigo, serão cobradas com o impôsto (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 144, parágrafo único). 

CAPÍTULO IV 

DOS CASOS DE LANÇAMENTO EX OFFICIO 

Art. 445. Serão aplicadas as seguintes multas: 

a) de Cr$ 2.142 (dois mil cento e quarenta e dois cruzei
ros) se o contribuinte, pessoa física ou jurídica, obrigado a 
declaração, demonstrar, em resposta à intimação de que trata 
o art. 408, não haver auferido rendimentos tributáveis de acôr
do com as disposições legais (Lei 'n.o 3.470, art. 31, e Lei n.o 
4.357, art. 9.°); 

b) de 10% (dez por cento), sôbre a totalidade ou dife
rença do impôsto devido, nos casos de inexatidão da declara
ção de pessoa física por deduções ou abatimentos indevidos ou 
não comprovados, quando tenha havido boa-fé do contribuinte 
(Lei n.o 3.470, art. 31); 
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c) de 50% (cinqüenta por cento), sôbre a totalidade ou 
diferença do impôsto devido, nos casos de falta de declaração, 
e nos de declaração inexata, excetuadas as hipóteses das letras 
b e d dêste artigo (Lei n.o 3.470, art. 31); , 

d) de 300% (trezentos por cento), sôbre a totalidade ou 
diferença do impôsto devido, em qualquer caso de evidente 
intuito de fraude (Lei n.o 3.470, art. 31). 

§ 1.0 Ressalvado o disposto na letra d, será cobrada em 
dôbro a multa indicada na letra c, nos casos de falta de de
claração ou nos de inexatidão da declaração por omissão de 
rendimentos, se o contribuinte não atender- no prazo da lei, à 
intimação prevista no art. 408 ou deixar de acusar, na sua res
posta, todos os seus rendimentos (Lei n.o 3.470, art. 31). 

§ 2.° Será concedida a redução da quinta parte da multa 
cobrada ao contribuinte notificado de lançamento ex officio e 
que efetuar o pagamento do débito, no prazo marcado, sem 
apresentar reclamação ou recurso (Lei n.o 3.470, art. 31). 

§ 3.° As multas estabelecidas neste artigo, excetuada a da 
letra a, serão cobradas com o impôsto (Lei n.o 3.470, art. 31). 

CAPÍTULO V 

DA INFRAÇAO AS DISPOSIÇõES REFERENTES A 
ARRECADAÇAO NAS FONTES 

Art. 446. Serão aplicadas as seguintes multas: 

a) de Cr$ 5.292 (cinco mil duzentos e noventa e dois cru
zeiros) a Cr$ 53.550 (cinqüenta e três mil quinhentos e cin
qüenta cruzeiros), quando o contribuinte não apresentar nos 
prazos fixados na intimação, ou na guia, a comprovação de 
que tratam os arts. 134 e 137 (Lei n.o 3.470, art. 80, e Lei n.o 
4.357, art. 9.°); 

b) multa igual à devida nos casos de pagamento de im
pôsto fora dos prazos fixados em lei, quando, na revisão da 
guia de recolhimento, fôr apurado impôsto, ou diferença a co
brar (Lei n.o 3.470, art. 80); 

c) multa de 5% (cinco por cento) do valor da operação 
imobiliária, nos casos de inobservância do disposto no art. 148 
(Lei n.o 4.154, art. 21, § 4.°); 

d) multa de 50% (cinqüenta por cento) sôbre a totalidade 
ou diferença do impôsto devido, nos casos de ação fiscal para 



exigência do recolhimento do impôsto, em virtude da falta 04 
da inexatidão da respectiva guia, excetuada a hipótese prevista 
na letra e dêste artigo (Lei n.o 2.862, art. 28, e Lei 'n.o 3.470, 
art. 31); 

e) multa de 300% (trezentos por cento) sôbre a totali
dade ou diferença do impôsto devido, quando houver evidente 
intuito de fraude (Lei n.O 2.862, art. 28, e Lei n.o 3.470, art. 31); 

f) multa de Cr$ 5.292 (cinco mil duzentos e noventa e 
dois cruzeiros) a Cr$ 53.550 (cinqüenta e três mil e quinhentos 
e cinqüenta cruzeiros) em relação a cada grupo de 5 (cinco) 
beneficiados, quando a fonte deixar de descontar o impôsto de 
que trata o art. 107 (Lei n.O 3.470, art. 31, § 2.°, e Lei n.o 
4.357, art. 9.°). 

§ 1.° Ressalvado o disposto na letra e, será cobrada em 
dôbro a multa indicada na letra d, nos casos de falta ou ine
xatidão da guia, por omissão de rendimentos, se o responsável 
pelo recolhimento não atender, no prazo fixado, à intimação que 
lhe fôr feita para prestar esclarecimentos, ou deixar de acusar. 
na sua resposta, todos os rendimentos pagos ou creditados (Lei 
n.O 2.862, art. 28, e Lei n.o 3.470, art. 31). 

§ 2.° Se a falta fôr imputável a funcionário federal, esta
dual ou municipal, será levado o fato ao conhecimento do res
pectivo Govêrno, para efeito da sanção disciplinar (Lei n.o 
2.354, art. 33). 

§ 3.° Se as fontes ou os procuradores dos contribuintes do
miciliados no estrangeiro efetuarem espontâneamente o recolhi
mento do impôsto, fora dos prazos marcados, será cobrada a mul
ta cabível nos têrmos dos arts. 442 e 443 (Lei n.O 2.862, art. 27). 

§ 4.° Nos casos de ação fiscal para exigência de recolhi
mento de impôsto devido nas fontes, em virtude de falta ou 
inexatidão das respectivas guias, será concedida a redução da 
quinta parte da multa aplicada na conformidade do disposto 
nas letras d e e, e no § 1.0 dêste artigo, se o responsável efetuar 
o recolhimento do débito sem apresentar reclamação ou recurso 
(Lei n.o 3.470, art. 31, § 4.°). 

§ 5.° O disposto nas letras d e e, e no § 1.0 dêste artigo 
aplica-se igualmente aos casos de falta ou inexatidão das guias 
de recolhimento do impôsto de que trata o art. 129 (Lei n.o 
3.470, art. 4.°, § 2.°). 

Art. 447. As sociedades, associações, sindicatos e funda
ções, de que trata o art. 25, serão aplicadas as multas de 
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Cr$ 12.600 (doze mil e seiscentos cruzeiros) a Cr$ 126.000 (cen
to e vinte e seis mil cruzeiros) quando deixarem de recolher 
os tributos retidos sôbre os rendimentos por elas pagos, ressal
vado o disposto nos arts. 442, 443 e 446 (Lei n.O 4.506, art. 
30, § 2.°). 

CAPÍTULO VI 

DA INFRAÇÃO AS NORMAS RELATIVAS A 
INFORMAÇõES DAS FONTES 

Art. 448. Serão impostas as multas: 

a) de Cr$ 39.690 (trinta e nove mil seiscentos e noventa 
cruzeiros) a Cr$ 396.900 (trezentos e noventa e seis mil e no
vecentos cruzeiros) quando as informações sôbre rendimentos 
pagos ou creditados não forem apresentadas pelas fontes, ou, 
se apresentadas, o forem fora de prazo ou com inexatidão, salvo 
nos casos das letras b e c dêste artigo (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 148, e Lei n.o 4.357, art. 9.°); 

b) de Cr$ 79.380 (setenta e nove mil trezentos e oitenta 
cruzeiros) a Cr$ 793.800 (setecentos e noventa e três mil e oito
centos cruzeiros), nos casos de informação dolosa, devidamente 
comprovada, quanto ao pagamento ou recebimento de juros, 
comissões e outros rendimentos, independentemente da sanção 
prevista na lei penal para o delito de falsidade (Decreto-Lei 
n.o 5.844, art. 148, b; e Lei n.o 4.357, art. 9.°); 

c) de valor variável entre Cr$ 52.920 (cinqüenta e dois 
mil novecentos e vinte cruzeiros) e Cr$ 264.600 (duzentos e 
sessenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros), sem prejuízo de 
outras sanções legais que couberem, na hipótese de infração 
do disposto no art. 378 (Lei n.o 4.154, art. 7.°, parágrafo único). 

§ 1.0 A pena pecuniária não exclui a disciplinar no caso 
de funcionários que deixarem de cumprir o preceituado no 
art. 363 (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 148, § 1.0). 

§ 2.° A multa prevista na letra a dêste artigo será aplicada 
até o dôbro do máximo se, na forma do disposto no art. 364, § 7.°, 
ficar positivada a inexatidão das informações, e até o triplo do 
máximo se o rendimento sonegado se referir ao titular da firma 
ou aos sócios ou diretores da sociedade (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 148, § 2.°). 

Art. 449. As sociedades, associações, sindicatos e funda
ções, de que trata o art. 25, serão aplicadas as multas de 
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Cr$ 12.600 (doze mil e seiscentos cruzeiros) a Cr$ 126.000 (cento 
e vinte e seis mil cruzeiros) quando deixarem de prestar nos 
prazos regulamentares as informações sôbre rendimentos pagos 
ou creditados, ou o fizerem com inexatidão (Lei n.O 4.506, 
art. 30. § 2.°). 

CAPÍTULO VII 

DA INFRAÇAO AS NORMAS RELATIVAS A 
FISCALIZAÇAO E AOS LIVROS FISCAIS 

Art. 450. Serão aplicadas as seguintes multas: 

a) de Cr$ 10.710 (dez mil setecentos e dez cruzeiros) a 
Cr$ 107.100 «cento e sete mil e cem cruzeiros) aos qu"e não 
observarem as normas estabele~idas para o registro, autenti
cação e escrituração dos livros a que se referem os arts. 225 e 
226, e às pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes OU não, às 
autoridades federais, estaduais, municipais e aos dirigentes de 
entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista que, 
obrigados a auxiliarem a fiscalização, pela forma estabelecida 
nos Capítulos 11 e III do Título II do Livro VI, deixarem de 
fazê-lo, ressalvados os casos das letras seguintes (Lei n.o 3.470, 
art. 32; e Lei n.O 4.357, art. 9.°); 

b) de Cr$ 107.100 (cento e sete mil e cem cruzeiros) a 
Cr$ 535.500 (quinhentos e trinta e cinco mil e quinhentos cruzei
ros) , aos que se recusarem a exibir os livros e documentos de 
contabilidade para o exame de que tratam os arts. 354 e 356, 
sem prejuízo das outras sanções legais que couberem (Lei 
n.o 3.470, art. 32; e Lei n.o 4.357, art. 9.°); 

c) do triplo do impôsto sonegado, quando, pelo exame a 
que se referem os arts. 354 e 356, ficar apurada a falsidade do 
balanço, ou da escrita (Lei n.O 3.470, art. 32); 

d) de Cr$ 53.550 (cinqüenta e três mil quinhentos e cin
qüenta cruzeiros), às pessoas jurídicas com sede no País e às 
filiais, sucursais, agências ou representantes das que tiverem 
sede no estrangeiro, quando não cumprirem o disposto no 
art. 225 (Lei n.o 3.470, art. 32; e Lei n.O 4.357, art. 9.°); 

e) de Cr$ 52.920 (cinqüenta e dois mil novecentos e vinte 
cruzeiros) a Cr$ 264.600 (duzentos e sessenta e quatro mil e 
seiscentos cruzeiros) às pessoas jurídicas que tiverem na escri
turação do livro "Diário" atraso superior a 180 (cento e oitenta) 
dias e às que, na hipótese do ~ 2.° dQ art. 351, estiverem sujeitas 



a auto de infração, por falta verificada (Lei n.o 4.357, art. 24, 
§§ 1.0 e 2.°); 

f) de Cr$ 5.292 (cinco mil duzentos e noventa e dois 
cruzeiros) ao chefe da repartição, nos casos do § 6.° do art. 400 
(Lei n.O 3.470, art. 32; e Lei n.o 4.357, art. 9.°); 

g) de Cr$ 21.420 (vinte e um mil quatrocentos e vinte 
cruzeiros) a Cr$ 53.550 (cinqüenta e três mil quinhentos e 
cinqüenta cruzeiros), às pessoas jurídicas que optarem pela 
tributação do lucro presumido, nos casos de inobservância das 
disposições dos arts. 227 e 228 (Lei n.O 3.470, art. 27, § 2.°; e 
Lei n.O 4.357, art. 9.°); 

h) de Cr$ 5.292 (cinco mil duzentos e noventa e dois 
cruzeiros) aos profissionais a que se refere o § 2.° do art. 239 
(Lei n.o 3.470, art. 20; e Lei n.o 4.357, art. 9.°); 

i) de Cr$ 52.920 (cinqüenta e dois mil novecentos e vinte 
cruzeiros) a Cr$ 264.600 (duzentos e sessenta e quatro mil e 
seiscentos cruzeiros), às pessoas jurídicas cuja escrituração do 
livro "Registro de Compras" contiver atraso superior a 60 
(sessenta) dias (Lei n.o 4.357, art. 24, §§ 1.0 e 2.°); 

j) de Cr$ 12.600 (doze mil e seiscentos cruzeiros) a 
Cr$ 126.000 (cento e vinte e seis mil cruzeiros) às sociedades, 
associações, sindicatos e fundações de que trata o art. 25, que 
não mantiverem escritur,ação de suas receitas e despesas em 
livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva 
exatidão (Lei n.o 4.506, art. 30, § 2.°); 

Art. 451. Aplicar-se-á o disposto no § 1.0 do art. 448 aos 
chefes de repartições pagadoras que infringirem o estatuído no 
art. 372 (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 149, parágrafo único). 

CAPÍTULO VIII 

DOS CASOS ESPECIAIS DE INFRAÇõES 

Art. 452. Aos contribuintes que não fizerem a comunica
ção de que trata o art. 488 e seu § 1.0 será cominada a multa 
de Cr$ 3.906 (três mil novecentos e seis cruzeiros) a Cr$ 158.760 
(cento e cinqüenta e oito mil setecentos e sessenta cruzeiros) 
(Decreto-Lei n.o 5.844, art. 150, e Lei n.o 4.357, art. 9.°). , 

Parágrafo único. No caso do art. 488, a multa será imposta 
pela autoridade lançadora do local da nova residência ou domi': 
cílio (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 150, parágrafo único). 



Art. 453. A falta de aqulslçao das Obrigações, a que se 
refere o § 4.° do art. 168, sujeitará a pessoa jurídica à multa 
de 10% (dez por cento), por semestre ou fração de semestre, 
de atraso, além dos juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês, ambos calculados sôbre a importância devida, corrigida 
nos têrmos do art. 428 (Lei n.o 4.357, art. 2.°, § 14). 

Art. 454. A desobediência ao disposto no art. 433 importa 
em multa, que será imposta (Lei n.o 4.357, art. 32, parágrafo 
único) : 

a) às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bo
nificações ou remunerações, em montante igual a 50% (cin
qüenta por cento) das quantias que houverem pago indevi
damente; 

b) aos diretores e demais membros da administração su
perior que houverem recebido as importâncias indevidas, em 
montante iguala 50% (cinqüenta por cento) destas impor
tâncias. 

Título VII 

DOS CRIMES CONTRA A FAZENDA púBLICA 

CAPÍTULo I 

DO CRIME DE SONEGAÇAO FISCAL 

Art. 455. Constitui crime de sonegação fiscal (Lei n.o 4.729, 
art. 1.0): 

I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcial
mente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas 
jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, 
total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quais
quer adicionais devidos por lei; 

U - inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou 
operações de qualquer natureza em documentos ou livros exi
gidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do paga
mento de tr;ibutos devidos à Fazenda Pública; 

lU - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a 
operações mercantis com o propósito de fraudar a Fazenda 
Pública; 



IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar 
despesas, majorando-as com o objetivo de obter dedução de 
tributos devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo das sanções 
administrativas cabíveis. 

§ 1.0 Ao crime de sonegação fiscal de que trata êste artigo 
será aplicada a pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa de 2 (duas) a 5 (cinco) vêzes o valor do tributo 
(Lei n.O 4.729, art. 1.0). 

§ 2.° Quando se tratar de criminoso primário, a pena será 
reduzida à multa de 10 (dez) vêzes o valor do tributo (Lei 
n.o 4.729, art. 1.0, § 1.0). 

§ 3.° Se o agente cometer o crime prevalecendo-se do 
cargo público que exerce, a pena será aumentada da sexta parte 
(Lei n.O 4.729, art. 1.0, § 2.°). 

§ 4.° O funcionário público com atribuições de verificação, 
lançamento ou fiscalização de tributos, que concorrer para a 
prática do crime de sonegação fiscal, será punido com a pena 
dêste artigo, aumentada da têrça parte, com a abertura obriga
tória do competente processo administrativo (Lei n.O 4.729, 
art. 1.0, § 3.°). 

§ 5.° As multas aplicadas nos têrmos dêste artigo serão 
computadas e recolhidas, integralmente, como receita pública 
(Lei n.o 4.729, art. 4.°). 

Art. 456. Extingue-se a punibilidade dos crimes previstos 
no artigo anterior, quando o agente promover o recolhimento 
do tributo devido, antes de ter início, na esfera administrativa, 
a ação fiscal própria (Lei n.o 4.729, art. 2.°). 

Art. 457. Quando se tratar de pessoa jurídica, a respon
sabilidade penal pelas infrações previstas no art. 455 será de 
todos que, direta ou indiretamente ligados à mesma pessoa 
jurídica, de modo permanente ou eventual, tenham praticado 
ou concorrido para a prática da sonegação fiscal (Lei n.o 4.729, 
art. 6.°). 

Art. 458. As autoridades administrativas que tiverem co
nhecimento de crime de sonegação fiscal, inclusive em autos e 
papéis que conhecerem, remeterão ao Ministério Público, sob 
pena de responsabilidade, os elementos comprobatórios da in
fração, para instrução do procedimento criminal cabível (Lei 
tl.o 4.729, art. 7.°). 
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Art. 459. Somente os atos definidos no art. 455 poderão 
constituir crime de sonegação fiscal (Lei n.O 4.729, art. 3.°). 

Art. 460. Não será punida com as penas cominadas nos 
arts. 455 e 457 a sonegação fiscal anterior a 17 de setembro de 
1965 (Lei n.O 4.729, art. 2.°, parágrafo único, e art. 11). 

CAPÍTULO 11 

DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA 

Art. 461. Inclui-se entre os fatos constitutivos do crime de 
apropriação indébita, definido no art. 168 do Código Penal, o 
não recolhimento, dentro de 9.0 (noventa) dias do término dos 
prazos legais, das importâncias do impôsto de renda, seus 
adicionais e empréstimos compulsórios, descontadas pelas fontes 
pagadoras de rendimentos (Lei n.O 4.357, art. 11, letra a). 

§ 1.0 O fato deixa de ser punível, se o contribuinte ou 
fonte retentora recolher os débitos previstos neste artigo antes 
da decisão administrativa de primeira instância no respectivo 
processo fiscal (Lei n.O 4.357, art. 11, § 1.0). 

§ 2.° Extingue-se a punibilidade do crime de que trata 
êste artigo, pela existência à data da apuração da falta, de 
crédito do infrator perante a Fazenda Nacional, suas autarquias 
e sociedades de economia mista, de importância superior aos 
tributos não recolhidos, excetuadas as restituições de receita 
requeridas na forma da Lei (Lei n.O 4.357, art. 11, § 2.°; e Lei 
n.O 4.862, art. 18). 

§ 3.0 Nos casos previstos neste artigo, a ação penal será 
iniciada por meio de representação da Procuradoria da Repú
blica, à qual a autoridade julgadora de primeira instância é 
obrigada a encaminhar as peças principais do feito, destinadas 
a comprovar a existência de crime, logo após a decisão final 
condenatória proferida na esfera administrativa (Lei n.O 4.357, 
art. 11, § 3.°). 

§ 4.° Quando a infração fôr cometida por sociedade, res
ponderão por ela os seus diretores, administradores, gerentes 
ou empregados cuja responsabilidade no crime fôr apurada em 
processo regular. Tratando-se de sociedade estrangeira, a res
ponsabilidade será apurada entre seus representantes, dirigen
tes e empregados no Brasil (Lei n.o 4.357, art. H § 4.°). 



Livro VII 

DAS IMPUGNAÇOES DOS CONTRIBUINTES OU FONTES 

Título I 

DAS RECLAMACõES, RECURSOS E PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 

CAPÍTULO I 

DAS RECLAMAÇÕES 

Art. 462. Do lançamento do impôsto ou da exigência de 
recolhimento pela fonte, cabe reclamação dentro do prazo im
prorrogável de 30 (trinta) dias contados da data do recebi
mento da notificação (Decreto-Lei n.O 5.844, arts. 155 e 169; e 
Lei n.o 4.481, art. 9.°). 

Parágrafo único. As reclamações terão efeito suspensivo 
da cobrança até serem resolvidas, salvo nos casos de que trata 
o art. 11 e observado o disposto no art. 428 e seus parágrafos 
(Decreto-Lei n.o 5.844, art. 155, parágrafo único; Lei n.o 3.470, 
art. 17, § 2.°; e Lei n,o 4.357, art. 7.°). 

Art. 463. O julgamento das reclamações é da competência 
exclusiva dos delegados regionais e seccionais do impôsto de 
renda (Lei n.o 2.354, art. 36). 

Parágrafo único. A reclamação interposta pela pessoa fí
sica contra o cálculo dos valôres tributários relativos aos ren
dimentos das atividades agropastoris e indústrias extrativas 
vegetal e animal, procedido nos têrmos do art. 53 do Estatuto 
da Terra, somente será julgada depois do pronunciamento do 
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) ou de suas 
repartições regionais (Lei n.o 4.504, art. 53; e Lei n.o 4.862, 
art. 38). 

CAPÍTULO II 

DOS RECURSOS 

SEÇÃO I 

DO RECURSO VOLUNTARIO 

Art. 464. Das decisões contrárias aos contribuintes ou às 
fon.tes, proferidas nas questões originadas de interpretação de 



lei, de cobrança do impôsto e de infração fiscal, e nas recla
mações formuladas nos têrmos do art. 462, cabe recurso volun
tário para o Primeiro Conselho de Contribuintes (Decreto-Lei 
n.o 5.844, art. 157). 

Art. 465. Sob pena de perem:ps.ão, o recurso voluntário 
será interposto dentro do prazo improrrogável de 30 (trinta) 
dias contados da data do recebimento da notificação, mediante 
garantia -ia instância de que trata o art. 466, ressalvado o dis
posto no art. 473 (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 159; Lei n.O 3.519, 
art. 6.°; Lei n.O 4.481, prt. 9.°; e Lei n.O 4.862, art. 39). 

§ 1.0 Para efeito do disposto neste artigo, o recorrente 
deverá pagar a parte não litigiosa da quantia exigida, cabendo 
o depósito ou fiança relativamente à parte objeto de discussão, 
observadas, após a solução do litígio, as disposições do art. 428 
e seus parágrafos (Lei n.O 154, art. 6.°; e Lei n.o 4.357, 
art. 7.°, § 5.°). 

§ 2.0 O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao 
Primeiro Conselho de Contribuintes, a quem cabe julgar da 
perempção, exceto quando se verüicar falta do depósito ou da 
prestação de fiança, nos casos em que couber (Decreto-Lei 
n.o 5.844, art. 159, § 4.°). 

Art. 466. A garantia da instância a que se refere o artigo 
anterior, será efetuada: 

a) mediante depósito em dinheiro, títulos da dívida pú
blica federal, ações ou debêntures de sociedades de economia 
mista de cujo capital e direção participe a União, ou cupões 
vencidos de juros ou dividendos de tais títulos, na repartição 
arrecadadora do local do domicílio do recorrente; 

b) mediante fiança, nos têrmos do art. 467 (Decreto-Lei 
n.o 5.844, arts. 158 e 159). 

§ 1.0 Se o depósito fôr em títulos da dívida pública federal, 
serão êles aceitos pelo seu valor nominal; se fôr em títulos ou 
ações de sociedades de economia mista, serão aceitos pela sua 
cotação em Bôlsa no dia anterior ao da oferta (Lei n.o 154, 
arts. 1.0 e 158, § 1.0). 

§ 2.° Excetuam-se das disposições do par~grafo anterior 
as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, as quais po
derão ser recebidas pelo seu valor atualizado (Lei n.o 4.506, 
art. 86). 

§ 3.° Se houver abandono dos títulos e o produto da venda 
não fôr suficiente para a liquidação do débito, deverá o recor-



rente pagar a diferença no prazo de 10 (dez) dias contados 
do recebimento da notificação que, para êsse fim, lhe fôr expe
dida (Lei n.o 154, arts. 1.0 e 158, § 2.°). 

Art. 467. Quando a importância total em litígio exceder 
de Cr$ 107.100 (cento e sete mil e cem cruzeiros), permitir-se-á 
fiança idônea, cabendo exclusivamente ao chefe da repartição 
recorrida julgar da idoneidade do fiador oferecido (Decreto-Lei 
n.o 607, art. 12; Lei n.O 3.519, art. 6.°; Lei n.o 4.357, art. !,l.o, e 
Lei n.o 4.506, art. 3.°). 

Parágrafo único. No despacho que autorizar a lavratura do 
têrmo de fiança deverá ser marcado o prazo de 5 (cinco) a 10 
(dez) dias para a sua assinatura (Decreto-Lei n.O 607, art. 12; 
e Lei n.O 3.519. art. 6.°). 

Art. 468. Não se aceitará a indicação de fiador, para a 
interposição de recurso, sem a sua expressa aquiescência (De
creto-Lei n.O 5.844. art. 159. § 1.0). 

§ 1.0 Serão recusados como fiadores os que não estiverem 
quites com a Fazenda Nacional e os que não tiverem patrimônio 
para a garantia do pagamento das quantias em litígio (De
creto-Lei n.o 5.844. art. 159. § 3.°). 

§ 2.° A indicação de sociedade de qualquer espécie para 
fiador será acompanhada, sob pena de não produzir nenhum 
efeito, dos atos institucionais (contrato social ou estatuto) que 
outorguem, no caso de spciedade anônima, autorização a seus 
diretores para prestar fiança ou que não contenham, nos demais 
casos, disposição impeditiva da prática dêsse ato. 

§ 3.° Se o fiador oferecido fôr recusado, será o recorrente 
intimado a indicar mais um segundo e um terceiro fiadores, 
sucessivamente, dentro do prazo igual ao que restava na data 
em que foi protocolada a respectiva petição anterior, não se 
admitindo, depois dessas, nova indicação (Lei n.o 3.470, art. 51, 
e Lei n.o 3.520, art. 11). 

§ 4.° Da decisão que recusar o último fiador caberá um 
único recurso à autoridade administrativa imediatamente su
perior, que decidirá definitivamente sôbre as impugnações dos 
fiadores apresentados (Lei n.O 3.470, art. 51, § 1.0). 

§ 5.° No caso de indeferimento do recurso de que trata 
o parágrafo anterior, marcar-se-á o prazo improrrogável de 
10 (dez) dias contados da ciência da decisão, para depósito da 
quantia em litígio (Lei n.o 3.470, art. 51, § 2.°). 

§ 6.1> Será admitido, também, recurso da decisão que re
cusar o primeiro ou o segundo fiador oferecido, quando o recor-



rente renunciar expressamente ao direito de fazer nova indi
cação de fiador. 

§ 7.° Recusado qualquer fiador, o recorrente poderá efe
tuar o depósito da quantia em litígio, no prazo improrrogável 
de 10 (dez) dias, ou apresentar o recurso, na conformidade do 
disposto nos §§ 4.° e 6.°, dentro do mesmo prazo. 

SEÇÃO II 

DO RECURSO EX OFFICIO 

Art. 469. Das decisões favoráveis aos contribuintes ou às 
fontes, ainda quando houver desclassificação de infração capi
tulada no processo, haverá recurso ex officio (Lei n.o 2.354, 
art. 37; e Lei n.o 3.520, art. 12): 

a) quando o ato fôr do Diretor do Departamento do Im
pôsto de Renda, para o Primeiro Conselho de Contribuintes; 

b) quando o ato fôr dos delegados regionais e seccionais 
do Impôsto de Renda, para o Diretor do Departamento do 
Impôsto de Renda. 

§ 1.° O recurso ex officio será interposto no ato de ser 
proferida a decisão (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 160, § 1.0). 

§ 2.° Sempre que, por qualquer motivo, deixar de ser 
observado o disposto no parágrafo anterior, cumpre ao funcio: 
nário que iniciou o processo, ou ao seu substituto no serviço, 
propor a interposição do recurso (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 160, § 2.°). 

§ 3.° Não haverá recurso ex officio quando a importância 
em litígio fôr inferior a Cr$ 1.058.400 (um milhão e cinqüenta 
e oito mil e quatrocentos cruzeiros) (Lei n.O 4.154, art. 17). 

§ 4.° Das decisões contrárias aos contribuintes ou às fontes 
nos casos de provimento do recurso ex officio de que trata a 
letra b dêste artigo, caberá o recurso voluntário previsto no 
art. 464 (Lei n.O 2.354, art. 37). 

:SEÇÃO 11I 

DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

Art. 470. Das decisões do Primeiro Conselho de Contri
buintes cabe pedido de reconsideração, dentro do prazo de 30 
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(trinta) dias, contado da data da notificação do acórdão feita 
aos interessados na forma do disposto no art. 476 (Decreto-Lei 
n.O 5.844, art. 161; e Lei n.O 4.481, art. 9.°). 

Parágrafo único. É obrigatório o prévio depósito ou fiança 
idônea, conforme o valor da importância em litígio ressalvado 
o disposto no art. 473, quando o pedido de reconsideração ao 
Conselho versar sôbre cobrança de impôsto ou qualquer contri
buição fiscal exigida no julgamento do recurso ex officio, de
vendo o processo ser encaminhado, para tal fim, à repartição 
de primeira instância (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 161, parágrafo 
único; e Lei n.O 4.862, art. 39). 

Art. 471. Resolvido o pedido de reconsideração, a questão 
estará finda, salvo recurso do representante da Fazenda, inter
posto para o Ministro, na forma legal (Decreto-Lei 5.844, 
art. 162). 

Art. 472. A decisão ministerial, no caso do artigo ante
cedente, será definitiva e irrevogável (Decreto-Lei n.O 5.844, 
art. 163). 

CAPÍTULO UI 

DISPOSIÇÕES COMUNS A RECLAMAÇõES, RECURSOS 
VOLUNTARIOS E PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 

Art. 473. Será facultativa a garantia da instância prevista 
no art. 465, nos casos de reclamação, recurso e pedido de recon
sideração interpostos contra lançamento efetuado de conformi
dade com: o § 1.0 do art. 409 (Lei n.O 4.862, art. 39). 

§ 1.0 Na falta da garantia da instância, se a decisão defi
nitiva fôr contrária ao contribuinte ou responsável, os débitos 
sofrerão o acréscimo de multa complementar calculada à razão 
de 3% (três por cento) ao mês, independentemente da correçãó 
monetária a que se refere o art. 428 (Lei n.O 4.862, art. 39, 
parágrafo único). 

§ 2.° A garantia de instância, na esfera administrativa, 
mediante depósito em títulos da dívida pública federal, ações 
ou debêntures de sociedades de economia mista, de cujo capital 
e direção participe a União, cupões vencidos de juros ou divi
dendos de tais títulos, ou fiança, eximirá o contribuinte, se a 
decisão final lhe fôr contrária, apenas do acréscimo da multa 
complementar de 3% (três por cento) referida no § 1.0, ficando 
os débitos sujeitos à correção monetária. 
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§ 3.° Excluem-se da correção monetária de que trata o pa
rágrafo anterior os débitos fiscais em litígio, quando a instância 
fôr garantida por depósito em Obrigações Reajustáveis do Te
souro N acionaI. 

Art. 474. As reclamações contra lançamento ou exigência 
de recolhimento pela fonte, os recursos voluntários e os pedidos 
de reconsideração deverão ser formulados por escrito, e dêles 
constarão os fatos que os motivaram e as provas que forem 
oferecidas (Decreto-Lei n.o 5.844, art 164). 

Art. 475. É vedado reunir, em um só requerimento, recla
mações, recursos ou pedidos de reconsideração referentes a mais 
de um lançamento ou decisão, ainda que versando sôbre o 
mesmo assunto e alcançando o mesmo contribuinte (Decreto
Lei n.O 5.844. art. 165). 

Art. 476. As decisões proferidas nas reclamações, nos re
cursos e nos pedidos de reconsideração serão comunicadas aos 
contribuintes, pessoalmente, ou por meio de registrado postal, 
com direito a aviso de recepção (A.R.) , ou, ainda, pela imprensa 
(Decreto-Lei n.o 5.844, art. 167). 

Parágrafo único. Se a notificação fôr feita pessoalmente, 
os prazos para reclamação, recurso e pedido de reconsideração 
correrão da data da ciência no processo; se fôr feita por meio 
de registrado postal, da data do aviso de recepção (A.R.); final
mente, se fôr publicada, depois de 30 (trinta) dias contados da 
data da publicação oficial (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 167, 
parágrafo único). 

Art. 477. As Delegacias e Inspetorias do Impôsto de Renda 
providenciarão para que os contribuintes tenham conhecimento, 
por intermédio das Exatorias a que estão jurisdicionados. das 
Idecisões que lhes disserem respeito (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 168). 

Parágrafo único. Aos autuantes será dada ciência no pro
cesso, qualquer que seja a decisão, logo que êste esteja findo 
administrativamente. 

Título 11 

DA RESTITUiÇÃO 

Art. 478. A restituição de impôsto pago ou recolhido a 
maior poderá ser feita ex officio ou a requerimento do credor 
(Lei n.o 4.155, art. 1.0). 
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Parágrafo único. O impôsto arrecadado na fonte, na forma 
dos arts. 107, 121 e 125, letras a e d, será restituído mediante 
requerimento formulado pelo próprio contribuinte ou seu pro· 
curador, se a declaração respectiva, do exercício seguinte, apre· 
sentar resultado negativo (Lei n.o 4.862, art. 24). 

Art. 479. A restituição de que trata o artigo anterior será 
efetuada mediante anulação da respectiva receita pelos dele· 
gados regionais e seccionais do Impôsto de Renda incumbidos 
de promover a cobrança originária, os quais, em despacho ex· 
presso, reconhecerão o direito creditório contra a Fazenda Na· 
cional e autorizarão a entrega da importância considerada 
indevida (Lei n.o 4.862, art. 18). 

§ 1.0 Reconhecido o direito creditório, será feito o paga
mento da restituição, encaminhando-se o processo, para êsse 
fim, à autoridade que deve ordenar o pagamento (Lei n.o 4.155, 
art. 1.0, § 2.°). 

§ 2.° O pagamento da restituição de receita poderá ser 
feito pelos órgãos competentes do Departamento de Arrecada
ção e pelos estabelecimentos bancários autorizados a operar 
com o Tesouro Nacional (Lei n. 4.155, art. 2.°; e Lei n.O 4.503, 
art. 10). 

Art. 480. Quando a importância fôr superior a Cr$ 5.000.000 
(cinco milhões de cruzeiros) deverá o respectivo processo, 
depois de efetuada a restituição, ser encaminhado à Direção
Geral da Fazenda Nacional, para fins de revisão do despacho 
proferido pela autoridade de primeira instância (Lei n.o 4.862, 
art. 18, § 1.0). 

Parágrafo único. Nos casos de que trata êste artigo, o pa
gamento da restituição de receita será classificado em conta de 
responsáveis, a débito dos beneficiários, até que seja anotada a 
competente decisão do Diretor-Geral da Fazenda Nacional (Lei 
n.o 4.862, art. 18, § 2.°). 

Art. 481. Das decisões proferidas em casos de restituição, 
contrárias aos contribuintes ou às fontes, caberá recurso dentro 
de 20 (vinte) dias contados da ciência da decisão para o Diretor 
do Departamento do Impôsto de Renda. 

§ 1.0 Das decisões do Diretor do Departamento do Impôsto 
de Renda, contrárias aos contribuintes ou às fontes, caberá re
curso, dentro do mesmo prazo, para o Diretor-Geral da Fazenda 
Nacional. 

§ 2.° O julgamento do recurso de que trata o parágrafo 
anterior será definitivo e irrevogável na esfera administrativa. ' 
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Art. 482. O prazo de prescrição do direito à restituição do 
impôsto, prevista no art. 478, é de5 (cinco) anos contados da 
data do pagamento ou recolhimento indevido, nos têrmos dos 
arts. 1.0 e 2.° do Decreto n.o 20.910, de 6 de janeiro de 1932. 

Parágrafo único. O pedido de restituição, dirigido à auto
ridade competente, suspende o prazo de prescrição até ser pro
ferida decisão final na órbita administrativa (Lei n.o 154, 
art. 1.°). 

Art. 483. As disposições dêste capítulo aplicam-se, também, 
aos pedidos de restituição apresentados às repartições arrecada
doras até 30 de novembro de 1965 (Lei n.O 4.862, art. 18, § 7.°). 

Livro VIII 

DISPOSiÇõES DIVERSAS 

Título único 

CAPÍTULO· I 

DO DOMICíLIO FISCAL 

Art. 484. O domicílio fiscal da pessoa física é o lugar em 
que ela tiver uma habitação em condições que permitam pre
sumir a intenção de a manter (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 171). 

§ 1.0 No caso de exercício de profissão ou função parti
cular ou pública, o domicílio fiscal é o lugar onde a profissão 
ou função estiver sendo desempenhada (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 171, § 1.0). 

§ 2.° Quando se verificar pluralidade de residência no 
País, o domicílio fiscal será eleito perante a autoridade com
petente, considerando-se feita a eleição no caso da apresentação 
continuada das declarações de rendimentos num mesmo lugar 
(Decreto-Lei n.O 5.844, art. 171, § 2.°). 

§ 3.° A inobservância do disposto no parágrafo anterior· 
motivará a fixação, ex officio, do domicílio fiscal, no lugar de 
qualquer das residências (Decreto-Lei n. ° 5.844, art. 171, § 3.°). 

Art. 485. O domicílio fiscal das firmas ou sociedades com 
sede no País, e das filiais, sucursais, agências ou representações 
das que tiverem sede no estrangeiro é o lugar onde se achar 
a sede da emprêsa ou o estabelecimento industrial ou comercial 
de sua fonte de produção (Lei n.o 4.154, art. 34). 
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§ 1.0 Quando se verüicar pluralidade de estabelecimentos 
em unidades federativas diferentes, o domicílio fiscal será o 
da unidade onde se achar o estabelecimento centralizador das 
operações da emprêsa (Lei n.o 4.154, art. 34, parágraf~ único). 

§ 2.° No caso do art. 322, o domicílio fiscal é o lugar onde 
se achar o estabelecimento centralizador (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 172, parágrafo único). 

Art. 486. O domicílio fiscal de entidades com sede no País, 
controladora, administradora ou dirigente do patrimônio, ou da 
exploração de outras, é o lugar onde se achar o seu escritório 
de contrôle, administração ou direção (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 173). 

Parágrafo único. No caso de entidades coligadas ou con
troladas de que trata o parágrafo único do art. 322, o domicílio 
fiscal é o lugar onde se achar o estabelecimento de cada uma 
delas (Decreto-Lei n. ° 5.844, art. 173, parágrafo único). 

Art. 487. O domicílio fiscal do procurador ou representante 
de residentes ou domiciliados no estrangeiro é o lugar onde s~ 
achar a sua residência habitual ou a sede da representação no 
País (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 174). 

Parágrafo único. Se o residente no estrangeiro permanecer 
no território nacional por menos de doze meses e não tiver 
proeurador, representante ou empresário no País, o domicílio 
fiscal é o lugar onde estiver exercendo sua atividade (Decreto
Lei n.o 5.844, art. 174, parágrafo único). 

Art. 488. Quando o contribuinte transferir de um muni
cípio para outro ou de um para outro ponto do mesmo município 
a sua residência ou a sede do seu estabelecimento, fica obrigado 
a comunicar essa mudança às repartições competentes dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias (Decreto-Lei n.o ,5.844, art. 195). 

§ 1.0 Idêntica comunicação deverá fazer o contribuinte que 
se retirar temporàriamente do território nacional declarando, 
ainda, qual a pessoa habilitada no País a cumprir, em seu nome, 
as disposições dêste Regulamento (Decreto-Lei n.o 5.844, 
art. 195, parágrafo único). 

§ 2.° O contribuinte ausente do seu domicílio fiscal du
rante o prazo de entrega da declaração de rendimentos ou de 
interposição de reclamação ou recurso cumprirá as disposições 
dêste Regulamento perante a autoridade do distrito em que 
estiver, dando-lhe conhecimento do domicílio de que se encontra 
ausente (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 194). 
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§ 3.° Essa autoridade transmitirá os documentos que re
ceber à repartição competente (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 194, 
parágrafo único). 

Art. 489. As participações de transferência de domicílio, 
as informações e as comunicações referidas neste Regulamento 
poderão ser entregues em mão ou remetidas em carta registrada 
pelo correio (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 196). 

§ 1.0 A repartição é obrigada a dar recibo de entrega dêsses 
documentos, o qual exonera o contribuinte da penalidade (De
creto-Lei n.o 5.844, art. 196, § 1.0). 

§ 2.° As repartições fiscais transmitirão umas às outras as 
comunicações que lhes interessarem (Decreto-Lei n.O 5.844, 
art. 196, § 2.°). 

CAPÍTULO II 

DA COMPETtNCIA DAS AUTORIDADES 

SEÇÃO I 

DA APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA 

Art. 490. A autoridade fiscal competente para aplicar êste 
Regulamento é a do domicílio fiscal do contribuinte, ou de seu 
procurador ou representante (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 175). 

Parágrafo único. As divergências ou dúvidas sôbre a com
petência das autoridades serão decididas pelo Diretor do Depar
tamento do Impôsto de Renda (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 178). 

Art. 491. Qualquer autoridade fiscal competente pode so
licitar de outra as investigações necessárias ao lançamento do 
impôsto (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 176). 

Parágrafo único. Quando a solicitação não fôr atendida, 
será o fato comunicado ao Diretor do Departamento do Impôsto 
de Renda (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 176, parágrafo único). 

Art. 492. Antes de feita a arrecadação do impôsto, termi
nado ou não o processo de lançamento ou cobrança, quando cir
cunstâncias novas mudarem a competência da autoridade, a que 
iniciou o processo enviará os documentos à nova autoridade 
competente, para o lançamento e cobrança devidos (Decreto
Lei n.o 5.844, art. 177). 
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SEÇÃO II 

DA SOLUÇÃO DAS CONSULTAS E DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO 

Art. 493. As consultas e os pedidos de isenção relativos 
ao impôsto de renda serão solucionados pelo Diretor do De
partamento do Impôsto de Renda, sendo facultado, como dis
põe o art. 464, o recurso voluntário para a instância superior, 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data 
do recebimento da comunicação (Lei n.O 3.519, art. 6.°; e Lei 
n.o 4.481, art. 9.°). 

§ 1.0 As consultas e os pedidos de isenção serão dirigidos 
às Delegacias Regionais e Seccionais do Impôsto de Renda e 
por estas encaminhados ao Departamento depois de conveni
entemente informados (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 179, § 1.0). 

§ 2.° Quando a solução fôr no sentido de desobrigar o co~ 
tribuinte de exigências legais, ou fôr pela isenção ou não in
cidência de tributo, haverá recurso ex officio para o Primeiro 
Conselho de Contribuintes (Decreto-Lei n. ° 5.844, art. 179, § 2.°). 

CAPÍTULO lU 

DA REPRESENTAÇÃO DO CONTRIBUINTE E DAS 
INTIMAÇõES OU NOTIFICAÇõES 

Art. 494. As disposições dêste Regulamento são aplicáveis 
a todo aquêle que responder solidàriamente com o contribuinte 
ou pessoalmente em seu lugar (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 192). 

Parágrafo único. Os cônjuges, procuradores bastantes, tu
tores, curadores, diretores, gerentes, síndicos, liquidatários e de
mais representantes de pessoas físicas e jurídicas, cumprirão 
as obrigações que incumbirem aos representados (Decreto-Lei 
n.o 5.844, art. 192, parágrafo único). 

Art. 495. A capacidade do contribuinte, a representação e 
a procuração serão reguladas segundo as prescrições legais (De
creto-Lei n.o 5.844, art. 193). 

Parágrafo único. Os menores serão representados por seus 
pais ou representante legal (Lei n.o 4.506, art. 4.°, § 2.°). 

Art. 496. As intimações ou notificações de que trata êste 
Regulamento serão, para todos os efeitos legais I consideradas 
feitas (DecretÇl-L~j I}.o 5.644, art. 200); 



a) na data do seu recebimento, quando entregues pes
soalmente; 

b) na data da sua entrega no domicílio fiscal do contri
buinte, quando através de registrado postal, com direito a aviso 
de recepção (A.R.), ou por serviço de entrega próprio da re
partição; 

c) 30 (trinta) dias depois da sua publicação na imprensa 
ou afixação na repartição, quando por edital. 

CAPÍTULO IV 

DA CONTAGEM DOS PRAZOS 

Art. 497. Contar-se-ão em dias corridos os prazos estabe
lecidos neste Regulamento (Lei n.o 4.481, art. 9.°). 

Parágrafo único. Os prazos serão contados a partir do dia 
seguinte ao da intimação ou notificação e, quando o último 
dia recair em sábado, domingo, feriado ou dia em que não haja 
expediente nas repartições federais, terminocão no primeiro dia 
útil subseqüente (Lei n.o 4.481, art. 9.°). 

CAPiTuLo V 

DA TRADUÇÃO MONETARIA DOS RENDIMENTOS 

Art. 498. Para os fins do impôsto, os rendimentos em es
pécie serão avaliados em dinheiro, pelo valor que tiverem na 
data da percepção (Decreto-Lei n.o 5.844, art. 198). 

§ 1.0 Os rendimentos em moeda estrangeira pagos, credi
tados, remetidos, recebidos ou empregados, deverão ser conver
tidos em moeda nacional à taxa de câmbio vigorante na data 
do seu pagamento, crédito, remessa, recebimento ou emprêgo, 
ou à taxa do câmbio em que forem efetivamente realizadas as 
operações (Decreto-Lei n. ° 5.844, art. 199). 

§ 2.° Nos casos de transferências financeiras excluídas do 
mercado de câmbio de taxa livre, as operações são consideradas 
efetivamente realizadas à taxa de câmbio concedida, na con
formidade do disposto no art. 52 da Lei n.o 3.244, de 14 de 
agôsto de 1957. 
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Art. 499. Os rendimentos recebidos e as deduções pagas 
sob a forma de extinção de obrigações serão avaliados pelo 
montante das obrigações extintas, inclusive juros vencidos, se 
houver (Lei n.o 4.506, art. 25). 

CAPÍTULO VI 

DO REAJUSTAMENTO MONETARIO DOS 
EMPRÉSTIMOS PÚBLICOS E PRIVADOS 

Art. 500. Não constitui rendimento tributável, para efei
tos do impôsto de renda, o reajustamento monetário (Lei n.O 

4.380, art. 57): 

a) do saldo devedor de contratos imobiliários corrigidos 
nos têrmos dos arts. 5.° e 6.° da Lei n.O 4.380, de 21 de agôsto 
de 1964; 

b) do saldo devedor de empréstimos contraídos ou dos 
depósitos recebidos nos têrmos da referida Lei n.O 4.380, pelas 
entidades integrantes do sistema financeiro da habitação; 

c) do valor nominal das letras imobiliárias de que trata 
o art. 44 da Lei n.o 4.380, de 21 de agôsto de 1964. 

d) do valor nominal das debêntures, ou obrigações ao por· 
tador ou nominativas endossáveis, emitidas nos têrmos do art. 
26 da Lei n.O 4.728, de 14 de julho de 1965; 

e) do valor nominal das letras de câmbio ou notas pro· 
missórias sacadas, emitidas ou aceitas nos têrmos do art. 27 da 
Lei n.o 4.728, de 14 de julho de 1965; 

f) do principal d,?s depósitos a prazo fixo não inferior a 
um ano e não movimentáveis durante todo o seu prazo, efe
tuados nos têrmos do art. 28 da Lei n.O 4.728, de 14 de julho 
de 1965; 

g) do valor dos certificados de depósitos bancários emiti
dos nos têrmos do art. 30 da Lei n.o 4.728, de 14 de julho de 1965. 

Parágrafo único. A correção monetária das dívidas cor
respondentes a operações rurais, a que se refere o art. 109 da 
Lei n.o 4.504, de 30 de novembro de 1964, também não consti
tuirá rendimento tributável dos seus beneficiários. 
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CAPiTuLo Vil 

DISPOSIÇõES FINAIS 

Art. 501. No cálculo do total do impôsto de renda lan
çado sôbre as pessoas físicas ou jurídicas, ou exigível mediante 
recolhimento pelas fontes, será desprezada a fração inferior a 
Cr$ 1.000 (mil cruzeiros) (Lei n.O 4.357, art. 13). 

Art. 502. Ressalvados os casos previstos nos arts. 272 e 286, 
quando a fonte pagadora assumir o ônus do impôsto devido 
pelo beneficiado, a importância paga, creditada, empregada, re
metida ou entregue, será considerada líquida, cabendo o reajus
tamento do respectivo rendimento bruto, sôbre o qual recairá 
o tributo (Lei n.o 4.154, art. 5.°). 

Art. 503. Os valôres expressos em cruzeiros neste Regu
lamento serão atualizados anualmente em função de coefici
entes de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Na
cional de Economia, desde que os índices gerais de preços se 
elevem acima de 10% (dez por cento) ao ano ou a 15% (quin
ze por cento) em um triênio (Lei n.o 4.506, art. 3.°; e Lei n.o 
4.862, art. 2.°). 

Art. 504. Os rendimentos derivados de atividades ou tran
sações ilícitas, ou percebidos com infração à lei, são sujeitos 
a tributação sem prejuízo das sanções que couberem (Lei n.o 
4.506, art. 26). 

Art. 505. Estão isentos do impôsto de renda os rendimen
tos auferidos por governos estrangeiros, desde que haja reci
procidade de tratamento em relação aos rendimentos auferidos 
em seus países pelo Govêrno brasileiro (Lei n.o 154, art. 5.°). 

Art. 506. As pessoas jurídicas que tenham predominância 
de capital estrangeiro, ou sejam filiais ou subsidiárias de em
prêsas com sede no exterior, ficam sujeitas às normas e às 
alíquotas do impôsto de renda estabelecidas neste Regulamento 
(Lei n.O 4.131, art. 42). 

Art. 507. Os débitos resultantes de processos instaurados 
por infração dêste Regulamento, quando superiores a ..... . 
Cr$ 1.071.000 (um milhão e setenta e um mil cruzeiros) pode
rão ser pagos em parcelas mensais, iguais e sucessivas, até o 
máximo de 6 (seis), desde que os interessados o requeiram à 
repartição arrecadadora local, dentro do prazo previsto para o 
cumprimento da decisão de primeira in~tAnçia (Lei no ° 3.~1~/ 
art. 9.°; e Lei 0.° 4.357/ art. ~.O) t 



Parágrafo único. Desatendido o pagamento de 2 (duas) 
prestações sucessivas vencer-se-ão automàticamente as demais, 
devendo a repartição providenciar a cobrança executiva do res
tante do débito, na forma da legislação em vigor (Lei n.o 
3.519, art. 9.°). 

Art. 508. Estão sujeitas ao impôsto de renda, mediante 
desconto pelas fontes pagadoras e inclusão dos rendimentos na 
declaração da pessoa física beneficiada, nas cédulas em que 
couberem, as importâncias correspondentes a direitos de autor 
e as relativas ao exercício da magistratura ou da profissão de 
jornalista ou de professor, devidas a partir de 1.0 de agôsto 
de 1964 (Lei n.o 4.480, art. 1.°). 

Art. 509. O impôsto de renda a que estão sujeitos os ma
gistrados, na forma da legislação vigente, não será superior a 
dois meses dos seus vencimentos, inclusive vantagens (Lei n.O 
4.480, art. 2.°). 

§ 1.° O pagamento do impôsto, na importância prevista 
neste artigo, mediante requerimento poderá ser feito em duo
décimos, fazendo-se o desconto em fôlha. 

§ 2.° Quando o contribuinte auferir rendimentos de várias 
fontes, consideram-se, para os efeitos dêste artigo, como inte
grando as classes iniciais de renda os vencimentos e vantagens 
derivados do exercício da magistratura, inclusive os respectivos 
proventos, nos casos de inatividade. 

Art. 510. Salvo em casos excepcionais ou naqueles em que 
a Lei imponha explicitamente esta condição, não será exigido 
o reconhecimento de firmas em petições dirigidas à administra
ção pública, podendo todavia a repartição requerida, quando 
tiver dúvida sôbre a autenticidade da assinatura do requerente 
ou quando a providência servir ao resguardo do sigilo, exigir 
antes da decisão final a apresentação de prova de identidade 
do requerente (Lei n.o 4.862, art. 31). 

Art. 511. As pessoas físicas e jurídicas que tiverem direito 
às Obrigações do Reaparelhamento Econômico, em virtude de 
terem pago o adicional restituível criado pela Lei n.o 1.474, 
de 26 de novembro de 1951, poderão optar, no prazo de 3 
(três) anos, a contar de 30 de novembro de 1964, entre o 
recebimento dos referidos títulos e o recebimento de 20% (vin
te por cento) do respectivo valor nominal em títulos do Tesouro 
Nacional, com a cláusula de correção monetária (Lei n.o 4.506, 

_ ilrt. 15, § 6.°), 
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Art. 512. Os proceflsos e as declarações de rendimentos não 
poderão sair das repartições do Impâsto de Renda, salvo quando 
se tratar de recursos e restituições, ou cobrança da dívida ativa, 
casos em que ficará cópia autenticada dos documentos essen
ciais (Decreto-Lei n.O 5.844, art. 203). 

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

§ 2.° As cópias assim obtidas, depois de autenticadas, pro
duzirão os mesmos efeitos dos originais. 

Art. 513. A participação nas multas aplicadas em virtude 
de infrações dêste Regulamento, respeitados os critérios de dis
tribuição previstos na legislação do impôsto de renda, obedece
rá a regulamentação própria (Lei n.o 154, art. 1.° e art. 153, §§ 
1.0, 2.°, 3.° e 4.°; Lei n.o 2.354, art. 41, § 4.°; Lei n.o 3.470, 
art. 66; Lei n.o 4.069, art. 9.°, §§ 4.° e 5.°; e Lei n.o 4.863, art. 23). 

Art. 514 Aos casos previstos nos arts. 428 e 461, aplica-se 
o disposto no art. 316 e parágrafos do Código Penal, indepen
dentemente da responsabilidade civil destinada à reparação de 
perdas e danos, ocasionada pelo excesso de exação (Lei n. ° 
4.357, art. 38). 

Parágrafo único. Ao contribuinte prejudicado fica assegu
rado o direito de representação ao Ministério Público, para o 
exercício da ação penal, com a observância das disposições es
tabelecidas para os crimes de ação pública, no C6digo de Pro
cesso Penal (Lei n.o 4.357, art. 38, parágrafo único). 

Art. 515. A remuneração aos Estados, aos Municípios ou 
às suas autarquias, pela arrecadação do impôsto de renda na 
fonte, de que trata o art. 75 da Lei n.o 4.506, de 30 de novem
bro de 1964, poderá ser paga mediante retenção, recolhendo as 
referidas entidades aos cofres federais o produto líquido do 
impôsto arrecadado e demonstrando as respectivas guias e rela
ções a exatidão da cobrança do impôsto e da dedução remü
neratória (Lei n.O 4.862, art. 43). 

§ 1.0 O convênio assinado com os Estados e Municípios 
torná-Ios-á responsáveis pelo recolhimento do impôsto em todos 
os casos em que os pagamentos corram à conta dos cofres es
taduais ou municipais (Lei n. ° 4.862, art. 43, § 1.°). 

§ 2.° Fica o Departamento do Impôsto de Renda autori
zado a trocar informações de natureza fiscal com as compe-
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tentes repartições ou autarquias estaduais ou municipais, obje
tivando a perfeita execução do convênio e o rigoroso contrôle 
de tôdas as operações de cobrança e recolhimento do impôsto 
(Lei n.D 4.862, art. 43, § 2.°). 

Art. 516. As novas taxas de incidência do impôsto de ren
da serão aplicáveis aos rendimentos tributáveis a partir de 1.0 
de janeiro de 1966, ainda que anteriormente produzidos (Lei 
n.O 4.862, art. 54). 

Parágrafo único. Nos casos de recolhimento do impôsto 
sujeito à retenção na fonte, deverá ser aplicada a taxa vigente 
à data em que o impôsto se tornou exigível nos têrmos das dis· 
posições do presente Regulamento. 

Art. 517. O presente Regulamento entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 10 de maio de 1966 

Octavio Gouvêa de Bulhões 
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DECRETO-LEI N.o 13 - DE 18 DE JULHO DE 1966 

Autoriza o Banco Central da República 
do Brasil a suprir recursos para assistên
cia financeira de emprêsas. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 30 do Ato Institucional n.o 2, de 27 de outubro de 
1965, e: 

CoNSIDERANDO que na conjuntura de desinflação em que se 
encontra o país, vem ocorrendo, com certa freqüência, a 
redução do capital de giro das emprêsas e a ocorrência de 
dificuldades para a liquidação de seus compromissos; 

CONSIDERANDO que o agravamento dessa situação poderá 
ocasionar dificuldades financeiras que, pela sua gravidade 
e extensão, seriam suscetíveis de atingir a segurança na
cional e a tranqüilidade pública; 

CONSIDERANDO que é princípio básico na ação econômica do 
Govêrno o refôrço da iniciativa privada nacional como 
elemento fundamental do progresso econômico e do bem
estar coletivo, decreta: 

Art. 1.0 O Banco Central da República do Brasil, por meio 
do Banco do Brasil, das Caixas Econômicas e de instituições de 
crédito da rêde particular, poderá suprir recursos para a assis
tência financeira de emprêsas que se comprometerem a vender, 
com presteza, mercadorias estocadas, imóveis e outros bens pa
trimoniais seus ou de seus sócios ou acionistas, com a finalidade 
de refôrço de capital de giro da sociedade e de normalização 
de sua situação financeira. 
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Art. 2.° Os Bancos autorizados pelo Banco Central a re
receber depósitos com correção monetária poderão aceitá-los 
a prazo fixo mínimo de 180 dias, sendo-lhes ainda facultado 
emitir ,certificados de títulos representativos dos depósitos, com 
isenção do impôsto de renda sôbre os respectivos juros, no 
exercício de 1967, desde que os depósitos sejam efetivados até 
31 de dezembro de 1966. 

Art. 3.° tste Decreto-Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 18 de julho de 1966; 145.° da Independência e 78.° 
da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Octavio Bulhões 

BANCO CENTRAL DA REPÚBLICA DO BRASIL 

Resolução N.o 31 

O Banco Central da República do Brasil, na forma da deli
beração do Conselho Monetário Nacional, em sessão desta data, 
e com base nos arts. 4.°, inciso VI, e 9.° da Lei n.O 4.595, de 31 
de dezembro de 1964, e arts. 27 e 28 da Lei n.o 4.728, de 14 de 
julho de 1965, e art. 2.° do Decreto-Lei n.o 13, de 18 de julho 
de 1966, 

RESOLVE: 

I - Os bancos autorizados nos têrmos do item II po
derão receber de pessoas físicas, até o limite que fôr fixado, de
pósitos a prazo fixo e efetuar empréstimos, ambos com cláusula 
de correção monetária, observadas as normas desta Resolução. 

II - A autorização a que se refere o item anterior 
somente será concedida aos bancos que observem fielmente as 
disposições legais e regulamentares em vigor. 

III - Os depósitos, a que se refere o item I, observarão 
as seguintes normas: 

a) prazo mínimo de 180 dias; 
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b) nâo serão movimentáveis durante o prazo contratado, 
e sàmente poderão ser prorrogados pelo prazo mÚlimo de 180 
dias; 

c) a cláusula de correção monetária (art. 27 da Lei 
n.O 4.728, de 1965) deverá indicar um máximo de correção como 
percentagem da importância depositada; ou, 

I 

d) alternativamente, o depósito poderá ser contratado com 
correção monetária em montante prefixado, observado, neste 
caso, o disposto no item VII; 

e) os juros máximos que poderão ser abonados são os 
seguintes: 

de 6 a menos de 9 meses, 5% a.a. 

de 9 a menos de 12 meses, 6% a.a. 

de 12 meses ou mais, 7% a.a. 

IV - Os depósitos referidos no item anterior não estão 
sujeitos aos recolhimentos compulsórios de que trata o art. 4.°, 
inciso XIV, da Lei n.o 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

v - Os bancos, cujo capital, mais reservas, fôr superior 
a Cr$ 10 bilhões, mediante prévia autorização, poderão emitir, 
em favor dos respectivos depositantes, "Certificados de Depósito 
Bancário", nominativos, nos têrmos do art. 30 e seus §§ da Lei 
n.o 4.728, de 1965, não podendo cada certificado ter valor inferior 
a Cr$ 1.000.000, nem ser adquirido por instituição financeira. 

VI - Os bancos autorizados nos têrmos do item II po
derão efetuar operações de empréstimo com cláusula de correção 
monetária (art. 28 da Lei n.o 4.728, de 14 de julho de 1965), 
observadas as seguintes condições: 

a) prazo mínimo de 180 dias; 

, b) a cláusula de correção monetária obedecerá ao disposto 
no item 11I, alíneas c e d desta Resolução; 

c) os juros e comissões não excederão de 12% a.a., vedada 
a cobrança de outros encargos, salvo despesas, pelo seu exato 
valor; 

d) o total dos empréstimos referidos neste item não poderá 
exceder do montante dos depósitos de que trata o item 11I. 
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VII - As diferenças nominais resultantes da correção mo
netária dos depósitos e empréstimos indicados nesta Resolução 
não constituem rendimento tributável para os efeitos do im
pôsto de renda (Lei n.O 4.728, art. 28, § 2.°), salvo no caso de 
correção monetária prefixada (item 11I, d), se a correção con
tratada, acrescida da taxa de juros, fôr superior à percentagem 
máxima de correção resultante da aplicação dos coeficientes de 
correção fixados pelo Conselho Nacional de Economia. Neste 
caso, o excesso da correção será considerado juro, e ficará su
jeito à incidência do impôsto de renda, ressalvados os depósitos 
efetuados até 31-12-66, que estão isentos do impôsto de renda 
(art. 2.° do Decreto-Lei n.o 13, de 18 de julho de 1966). 

VIII - A inobservância das disposições desta Resolução 
sujeitará a instituição financeira ao cancelamento da autoriza
ção de acôrdo com o item lI, sem prejuízo das demais sanções 
previstas em lei. 

Rio de Janeiro, 30 de julho de 1966 . 
. . 'j 

DÊNIO NOGUEIRA, Presidente 

LEI N.o 5.106 - DE 2 DE SETEMBRO DE 1966 

Dispõe sôbre os incentivos fiscais conce
didos a empreendimentos florestais. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1.0 As importâncias empregadas em florestamento e 
reflorestamento poderão ser abatidas ou descontadas nas de
clarações de rendimento das pessoas físicas e jurídicas, resi
dentes ou domiciliadas no Brasil, atendidas as condições esta
belecidas na presente Lei. 

§ 1.0 As pessoas físicas poderão abater da renda bruta as 
importâncias comprovadamente aplicadas em florestamento ou 
reflorestamento e relativas ao ano-base do exercício financeiro 
em que o impôsto fôr devido, observado o disposto no art. 9.° 
da Lei n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964. 

§ 2.° No cálculo do rendimento tributável previsto no 
art. 53 da Lei n. ° 4.504, de 30 de novembro de 1964, não se 



computará o valor das reservas florestais, não exploradas ou 
em formação. 

§ 3.° As pessoas jurídicas poderão descontar do impôsto 
de renda que devam pagar, até 50% (cinqüenta por cento) do 
valor do impôsto, as importâncias comprovadamente aplicadas 
em florestamento ou reflorestamento, que poderá ser feito com 
essências florestais, árvores frutíferas, árvores de grande porte 
e relativas ao ano-base do exercício financeiro em que o impôsto 
fôr devido. 

§ 4.° O estímulo fiscal previsto no parágrafo anterior po
derá ser concedido, cumulativamente, com os de que tratam 
as Leis n.os 4.216, de ~ de maiO de 1963, e 4.869, de 1 de dezembro 
de 1965, desde que não ultrapasse, em conjunto, o limite de 
50% (cinqüenta por cento) do impôsto de renda devido. 

Art. 2.° As pessoas físicas ou jurídicas só terão direito ao 
abatimento ou desconto de que trata êste artigo desde que: 

a) realizem o florestamento ou reflorestamento em terras 
de que tenham justa posse, a título de proprietário, usufrutuários 
ou detentores do domínio útil ou de que, de outra forma, tenham 
o uso inclusive como locatários ou comodatários; 

b) tenham seu projeto previamente aprovado pelo Minis
tério da Agricultura, compreendendo um programa de plantio 
anual mínimo de 10.000 (dez mil) árvores; 

c) o florestamento ou reflorestamento projetados possam, 
a juízo do Ministério da Agricultura, servir de base à exploração 
econômica ou à conservação do solo e dos regimes das águas. 

Art. 3.° Ds dispêndios correspondentes às quantias abati
das ou descontadas pelas pessoas físicas ou jurídicas, na forma 
do art. 1.0 desta Lei, serão comprovados junto ao Ministério da 
Agricultura, de cujo reconhecimento depende a sua regulari
zação, sem prejuízo da fiscalização específica do impôsto de 
r~!ida. 

Art. 4.° Para os fins da presente Lei, entende-se como des
pesas de florestamento e reflorestamento aquelas que forem apli
cadas diretamente pelo contribuinte ou mediante a contratação 
de serviços de terceiros, na elaboração de projeto técnico, no 
preparo de terras, na aquisição de sementes, no plantio, na 
proteção, na vigilância, na administração de viveiros e flôres e 
na abertura e conservação de caminhos de serviços. 
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Art. 5.° Ficam revogados o art. 38 e seus §§ 1.0 e 2.° da 
Lei n.o 4.771, de 15 de setembro de 1965, e o art. 40 e seus §§ 1.0 e 
2.° da Lei n.O 4.862, de 20 de novembro de 1965. 

Art. 6.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 2 de setembro de 1966: 145.° da Independência e 
78.° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Octavio Bulhões 

Severo Fagundes Gomes 

LEI N.o 5.107 - DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, e dá outras providências. 

O Presidente da República: 

Faço saber que sanciono a seguinte Lei, aprovada pelo Con
gresso Nacional, nos têrmos do art. 5.° do Ato Institucional n.o 2, 
de 27 de outubro de 1965: 

Art. 22. Ficam extintos, a partir da vigência desta Lei, 
os seguintes ônus a cargo das emprêsas: 

I - o Fundo de Indenizações Trabalhistas, criado pelo 
art. 2.°, § 2.°, e a contribuição prevista no § 3.° da 
Lei n.O 4.357, de 16 de julho de 1964, com a alteração 
feita pelo art. 6.°, parágrafo único, letra a, da Lei 
n.O 4.923, de 23 de dezembro de 1965; 

II - a contribuição estabelecida pelo art. 6.°, parágrafo 
único, letra a, da Lei n.O 4.923, de 23 de dezembro de 
1965, para o Fundo de Assistência ao Desempregado; 

III - a contribuição para o BNH, prevista no art. 22 da 
Lei n.o 4.380, de 21 de agôsto de 1964, com a alteração 
feita pelo art. 35, § 2.°, da Lei n.o 4.863, de 29 de 
novembro de 1965; 



IV - a contribuição para a Legião Brasileira de Assistên
cia, prevista no Decreto-Lei n.o 4.830, de 15 de outu
bro de 1942, alterado pelo disposto no Decreto-Lei 
n.O 8.252, de 29 de novembro de 1945. 

Parágrafo único. A manutenção dos serviços da LBA 
correrá à conta de recursos orçamentários anualmente incluídos 
no orçamento da União, ficando aberto, no corrente exercício, 
o crédito especial de Cr$ 35.000.000.000 (trinta e cinco bilhões 
de cruzeiros) para êste fim. 

Art. 29. O Poder Executivo expedirá o Regulamento desta 
Lei no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua 
publicação. . 

Art. 30. Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia do 
mês seguinte ao da publicação de seu Regulamento revogadas 
as disposições em contrário. 

Brasília, 13 de setembro de 1966; 145.° da Independência e 
78.° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Octavio Bulhões 

L. G. do Nascimento e Silva 

Roberto Campos 

DECRETO-LEI N.o 62 - DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966 

Altera a legislação do Impôsto de Renda e dá outras provi
dências. 

O Presidente da República, com base no disposto pelo art. 31, 
parágrafo único, do Ato Institucional n.O 2, de 27 de outubro 
de 1965, e tendo em vista o Ato Complementar n.o 23, de 20 de 
outubro de 1966, decreta: 

Art. 1.0 O imposto a que se refere o art. 37 da Lei n.O 4.506, 
de 30 de novembro de 1964, será cobrado à razão de 30% (trinta 
por cento), ressalvadas as pessoas jurídicas enumeradas nas 
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letras a e b do § 1.0 do art. 18 da Lei n.o 4.154, de 28 de novembro 
de 1962, que pagarão o impôs to de que trata êste artigo à razão 
de 17% (dezessete por cento) e 11% (onze por cento), respecti
vamente. 

Art. 2.° No exerClClO de 1967, o impôsto de renda será 
cobrado com um adicional de 10% (dez por cento), a favor do 
Banco Nacional do Desenvolvimeito Econômico, nas sete in
cidências: 

I - o impôsto sôbre o lucros das pesoas jurídicas de direito 
privado domiciliadas no país, a que se refere o art. 37 da Lei 
n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964; e 

11 - o impôsto progressivo sôbre a renda líquida das 
pessoas físicas residentes ou domiciliadas no país, a que se refere 
o art. 1.0 da Lei n.O 4.862, de 29 de novembro de 1965, quando 
o -total do impôsto devido p,ela pessoa física, de acôrdo com a 
sua declaração de rendimentos, fôr igualou superior a 
Cr$ 1.000.000 (um milhão de cruzeiros). 

§ 1.0 O adicional referido neste artigo será destacado nas 
declarações de rendimentos das pessoas jurídicas e físicas, e 
será recolhido na forma do regulamento aprovado pelo Poder 
Executivo. 

§ 2.° O recolhimento do adicional será feito através do 
Departamento de Arrecadação ou de banco autorizado a receber 
o mpôsto de renda, que creditará ao Banco Nacional do Desen
volvimento Econômico as importâncias arrecadadas. 

§ 3.° As pessoas físicas e jurídicas que pagarem o adicional 
de que trata êste artigo terão direito a receber do Banco Na
cional do Desenvolvimento Econômico, livre de pagamento, igual 
valor em ações de capital e sociedades anônimas que sejam de 
propriedade do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, 
ou por êle venham a ser adquiridas. 

§ 4.0 O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
entregará as ações dentro de 90 (noventa) dias da prova do 
recolhimento de tôdas as prestações do adicional, pelo valor do 
patrimônio líquido das respectivas sociedades, na data do último 
balanço levantado em 1966. 

§ 5.° As ações recebidas nos têrmos dêste artigo serão li
vremente transferidas, terão direito de voto, e poderão ser nomi
nativas ou ao portador, à vontade do acionista. 

Art. 3.° Para ter vigência no exercício de 1968, fica o Mi
nistro da Fazenda autorizado a admitir, mediante instruções, o 
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ajustamento dos balanços e contas de lucros e perdas, obedecido 
o disposto nos art. 4.° a 13. 

Art. 4.° Nos balanços encerrados a partir de 1 de janeiro 
de 1967, as emprêsas obrigadas a manter escrituração poderão 
corrigir monetàriamente as contas: 

I - do ativo fixo ou imobilizado, e respectivas deprecia
ções, amortizações e exaustões; 

II - do capital próprio, correspondente às contas de capital 
integralizado, capital excedente, correção monetária do capital, 
reservas e lucros ou prejuízos acumulados; 

IH - de créditos e obrigações em moeda estrangeira, ou 
em moeda nacional sujeita à correção por disposição legal ou 
contratual. 

Art. 5.° A correção do capital fixo ou imobilizado obede
cerá ao disposto na legislação em vigor, e às seguintes normas: 

I - com base nos índices mensais de preços declarados pelo 
Conselho Nacional de Economia, as emprêsas que não encerram 
balanço em dezembro ajustarão os coeficientes de correção apro
vados pelo referido Conselho para que traduzam a variação do 
poder aquisitivo da moeda nacional entre o mês do balanço a 
corrigir e a média mensal de cada um dos exercícios soc~ais 
anteriores; 

H - o investimento em ações, quotas ou quinhões do ca
pital de outras emprêsas será corrigido pelo seu custo original 
de aquisição, que não será alterado no caso de recebimento sem 
pagamento de ações, quotas ou quinhões distribuídos como boni
ficação; 

Art. 6.° As contas do capital próprio (art. 4.°, lI) serão 
atualizadas monetàriamente de acôrdo com as seguintes normas: 

I - o saldo de abertura de cada conta, no exercício, será 
deduzido das variações líquidas ocorridas durante o mesmo, e 
referentes a ajustes, baixas ou liquidações de valôres oriundos 
de exercícios anteriores; , 

H - se houver alteração nos saldos de abertura das contas 
provenientes de simples transferências entre contas sujeitas à 
correção, os valôres transferidos serão corrigidos como integran
tes dos saldos das contas para as quais foram transferidos; 
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111 - ressalvado o disposto no inciso anterior, os acréscimos ' 
durante o exercício, nas contas sujeitas à correção, não serão 
objeto de correção no balanço de encerramento do mesmo; 

IV - o saldo de cada conta será corrigido pela aplicação de 
coefic:entes fixados pelo Conselho Nacional de Economia, que 
traduzam a variação no poder aquisitivo da moeda nacional entre 
o mês do balanço a corrigir e o mês do balanço de encerramento 
do exercício social anterior; 

v - as variações resultantes da correção acrescerão ao 
saldo de cada conta, ressalvado o disposto no § 1.0. 

§ 1.0 As variações correspondentes a contar do capital in
tegralizado serão registradas na conta "correção do capital", que 
sàmente poderá ser movimentada para compensar prejuízos ou 
para transferência para a conta do capital. 

§ 2.° A emprêsa poderá, a qualquer tempo, incorporar ao 
capital integralizado o saldo da conta "correção de capital", inde
pendentemente de pagamento de qualquer impôsto, e as ações, 
quotas ou quinhões emitidos não constituirão rendimento tri
butado em poder dos sócios ou titulares da emprêsa, sejam 
pessoas jurídicas ou físicas. 

Art. 7.° Se a emprêsa tiver créditos ou obrigações em 
moeda nacional, cujo principal estiver sujeito à correção mone
tária nos têrmos de disposição legal ou contratual, registrará 
obrigatàriamente, na data do balanço, as variações monetárias 
porventura ocorridas, em relação ao saldo credor ou devedor 
pelo qual estão registradas. 

§ 1.° Se a emprêsa tiver créditos ou obrigações em moeda 
estrangeira registrará as variações no seu valor em moeda na
cional, pela sua avaliação à taxa do câmbio em vigor na data 
do balanço, observado o disposto no parágrafo seguinte. 

§ 2.° As variações nas obrigações em moeda estrangeira 
serão registradas até o limite do aumento do ativo decorrente 
da correção, depois de compensadas as correções da conta do 
capital próprio. 

Art. 8.° As contrapartidas dos lançamentos corresponden
tes à correção efetuadas nas contas do ativo e passivo serão de
bitadas ou creditadas à conta denominada "correção monetária 
do balanço". 

§ 1.° A contrapartida das correções do ativo fixo ou imobi
lizado correspondente ao acréscimo liquído das contas do ativo 
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resultantes da correção, depois de registradas as variações nas 
contas de depreciação, amortização e exaustão, e deduzidas as 
correções ou reavaliações efetuadas anteriormente. 

§ 2.° Se o saldo final da conta "correção monetária do 
balanço" fôr devedor, poderá êle ser transferido, total ou par
cialmente, para a conta de lucros e perdas do exercício. 

§ 3.° A parcela do saldo devedor não compensada pelos 
lucros do exercício será transferida para o exercício ou exercí
cios subseqüentes, como prejuízos a compensar. 

Art 9.° Se o saldo final da conta "correção monetária do 
balanço" fôr credor, será obrigatoriamente compensado com os 
prejuízos do exercício, ou transferidos de exercícios anteriores, 
e pendentes de compensação para efeitos fiscais. 

§ 1.° O saldo credor não absorvido pelos prejuízos acres
cerá ao lucro real do exercício na importância correspondente 
aos seguintes valôres: 

a) parcela das quotas de depreciação, amortização e exaus
tão, calculadas com base na correção monetária do ativo fixo, e 
que tiverem sido registradas como custo ou despesa no exercício 
social; 

b) correção monetária dos bens do ativo fixo vendidos 
durante o exercício social, e que tiver sido computada como 
custo dêsses bens para determinar o lucro apurado na transação; 

c) correção monetária ou ajustamento cambial dos créditos 
referidos no art. 7.°, correspondente a parcelas do princil'lal que 
tenham sido efetivamente recebidas durante o exercício. 

§ 2.° Os acréscimos ao lucro real serão feitos sucessiva
mente pela ordem das alíneas do parágrafo anterior, até o mon
tante do saldo credor da conta" correção monetária do balanço". 

§ 3.° O saldo porventura remanescente depois dos acrés
cimos ao lucro referido nos parágrafos anteriores será trans
ferido para o exercício seguinte, destacado no balanço. 

Art. 10. As sociedades de economia mista controladas pela 
União ou pelas autarquias federais são obrigadas a proceder à 
correção monetária do balanço nos têrmos dos arts. 4.° e 9.°. 

Art. 11. Poderão ser deduzidas do lucro real da pessoa ju
rídica, para efeito de determinar o lucro tributável pelo impôsto 
de renda, as participações nos resultados da emprêsa a que tive-
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rem direito a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 
e as autarquias federais, estaduais e municipais. 

Parágrafo único. A imunidade tributária dos lucros ou di
videndos distribuídos pela pessoa jurídica de direito privado às 
ações, quotas, ou quinhões do capital social pertencente à União, 
aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios, ou às autarquias 
federais, estaduais e municipais, não se estende aos resultados 
da pessoa jurídica. 

Art. 12. A Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS -
poderá deduzir, para efeito de determinação do lucro sujeito à 
tributação, as importâncias aplicadas em cada exercício na pros
pecção e extração do petróleo cru. 

Art. 13. As emprêsas que não sejam autorizadas a fun
cionar como instituições financeiras, e que aufiram receitas fi
nanceiras decorrentes da venda de mercadorias a prestações, ou 
da venda de bens ou serviços para pagamento em prazo superior 
a 60 (sessenta) dias da data da entrega da mercadoria e do for
necimento de serviços, são obrigadas a destacar essas receitas 
na sua contabilidade. 

§ 1.0 Nas vendas de mercad.;r:ú~ expedidas por via marí
tima, o disposto neste artigo somente se aplica às vendas sem 
prazo superior a 90 (noventa) dias da data da expedição. 

§ 2.° O montante das receitas financeiras destacado nos 
têrmos dêste artigo que exceder em mais de 10% (dez por 
cento) em cada exercício, dos custos financeiros incorridos pela 
emprêsa, ficará sujeito ao impôsto a que se refere o art. 37 da 
Lei n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964, à taxa de 50% (cin
qüenta por cento). 

§ 3.° As contas de lucros e perdas publicadas pelas em
prêsas referidas neste artigo destacarão, obrigatoriamente, as 
receitas e despesas financeiras a que se refere êste artigo. 

Art. 14. A partir de 1.0 de janeiro de 1967, ficam revogados 
os §§ 1.° e 2.° do art. 15 da Lei n.o 4.506, de 30 de novembro de 
1964. 

Art. 16. Ficam revogados, a partir de 1.0 janeiro de 1967, 
o art. 2.° e seu parágrafo único da Lei n.o 4.480, de 14 de novem
bro de 1964, o art. 38 da Lei 4.506, de 30 de novembro de 
1964, o parágrafo único do art. 10 da Lei n. ° 4.621, de 
30 de abril de 1965, o parágrafo 2.° instituído no art. 21 da Lei 
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n.O 4.869, de 1.0 de setembro de 1965, e o art. 8.° do Decreto-Lei 
n.O 2, de 14 de janeiro de 1966. 

Art. 16. Ficam cancelados quaisquer débitos ou cobranças 
fiscais de valor originário não superior a Cr$ 50.000 (cinqüenta 
mil cruzeiros) decorrentes do não recolhimento de tributo, 
adicionais e multas que deveriam ter sido liquidados até 31 de 
dezembro de 1965. 

Art. 17. Os contribuintes do impôsto de renda que, até 31 
de janeiro de 1967, efetuarem, de uma só vez, o pagamento do 
seu débito fiscal relativo aos exercícios anteriores ao ano de 
1966, gozarão da redução de 50% (cinqüenta por cento) do valor 
das multas aplicadas, ficando, ainda, dispensados da correção 
monetária dêsses débitos. 

Parágrafo único. No caso de que trata êste artigo, quando 
o débito fôr superior a Cr$ 5.000.000 (cinco milhões de cruzeiros) 
será permitido o seu pagamento em 6 (seis) prestações mensais 
iguais e sucessivas, efetuando-se o pagamento da primeira pres
tação, obrigatoriamente, até 31 de janeiro de 1967. 

Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 
Ministério da Fazenda, o ',!;'iito especial de Cr$ 5.000.000.000 
(cinco bilhões de cruzeiros) para vigorar no período de 1.0 de 
janeiro de 1967 a 31 de dezembro de 1968, para atender à resti
tuição do impôsto de renda descontado ou recolhido a maior nos 
exercícios financeiros até o de 1967. 

Art. 19. A partir do exercício financeiro de 1968, as pessoas 
jurídicas que, no exercício anterior, tiverem pago o impôsto de 
aue trata o art. 37 da Lei n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964, 
êm montante igualou superior a Cr$ 10.000.000 (dez milhões 
de cruzeiros), são obrigadas a pagar o referido impôsto em 12 
(doze) prestações mensais, no curso do exercício financeiro em 
que fôr devido. 

~ 1.0 As pessoas jurídicas que levantarem balanç'o até 30 
de setembro do ano-base, obrigadas a apresentar declaração de 
rendimentos até o último dia útil de janeiro, pagarão, no ato 
da apresentação da declaração, importância correspondente a 
1/12 (um doze avos) do impôsto devido de acôrdo com a de
claração, e o restante em 11 (onze) prestações de igual valor, 
com vencimento até o dia 20 (vinte) de cada um dos meses 
subseqüentes. 

§ 2.° As pessoas jurídicas que, nos têrmos da legislação 
vigente, devem apresentar declaração de rendimentos nos meses 
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de fevereiro a maio do exercício financeiro, deverão recolher, 
mediante guia, até o dia 20 (vinte) de cada um dos meses que 
antecederem o da apresentação da declaração de rendimentos, 
parcelas de antecipação do impôsto a ser lançado. 

§ 3.° As parcelas mensais de antecipação referidas no pa
rágrafo anterior serão determinadas como percentagem da re
ceita bruta registrada pela pessoa jurídica no mês anterior 
àquele a que se referir o recolhimento antecipado. 

§ 4.° A percentagem referida no parágrafo anterior corres
ponderá a 1/12 (um doze avos) do resultado da divisão do total 
do impôsto devido no exercício financeiro anterior, pelo mon
tante da receita bruta registrada no exercício social que tiver 
servido de base ao cálculo do mesmo impôsto. 

§ 5.° A pessoa jurídica obrigada ao recolhimento anteci
pado do impôsto, nos têrmos dos parágrafos anteriores, anexará 
à sua declaração do impôsto de renda cópia das guias dos reco
lhimentos antecipados durante os meses do exercício financeiro 
decorridos até o mês da apresentação da declaração de ren
dimentos. 

§ 6.° Na declaração de rendimentos, as pessoas jurídicas 
a que se refere o parágrafo anterior indicarão o total do im
pôsto devido, as importâncias recolhidas antecipadamente no 
curso do exercício financeiro, e o saldo a pagar nos meses res
tantes do exercício financeiro. 

§ 7.° No ato da apresentação da declaração, a pessoa ju
rídica pagará a parcela do saldo do impôsto a recolher corres
pondente ao mês da apresentação da declaração, e as parcelas 
restantes se vencerão no dia 20 (vinte) de cada um dos meses 
subseqüentes. 

§ 8.° As pesso~s jurídicas que deixarem de efetuar o re
colhimento antecipado a que se referem os parágrafos anteriores 
ficarão sujeitas à multa de 30% (trinta por cento) sôbre o mon
tante das parcelas não recolhidas. 

Art. 20. Fica o Ministro da Fazenda autorizado a vender 
Obrigações do Tesouro para o efeito de cobrir aplicações do 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, previstas em 
orçamento de investimentos aprovado pelo Conselho Monetário 
Nacional, para cuja cobertura sejam necessários recursos adicio
nais aos provenientes da Reserva Monetária do Banco Central 
e por fôrça do art. 2.° dêste Decreto-Lei. 



Art. 21. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios po
derão incorporar diretam~nte à sua receita o produto de reten
ção na fonte do impôsto de renda incidente sôbre os proventos 
de seus servidores, ou sôbre as obrigações de sua dívida pública, 
desde que se comprometam a comunicar, até 28 de fevereiro de 
cada ano, à repartição competente do Ministério da Fazenda, 
em relação nominal, os rendimentos pagos no ano anterior e o 
montante do impôsto retido de cada beneficiário, na forma es
tabelecida no Regulamento. 

Art. 22. O presente Decreto-Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 21 de novembro de 1966; 145.0 da Independência 
e 78.0 da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Eduardo Lopes Rodrigues 

Roberto Campos 
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