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Recurso n.' 2 461-R - Imptlsto' de Ren.da (consulta)
Recorrente Banco Nacioruü ultramarino
Recorrid a Divisão do IJn:ptlsto de Renda

"Juros, comissões e descontos devidos a agent~:, no estran?eiro

incidem no pagamento de 1m:POstode que trata o art. 97, letra

a), do regulamento vigente"

e em que roi negado provimento.ao recurso, contra os votos dos ~os.
, -~rs. Conselheiros M1guel Lins e Mario Brandao, vem, nos termos da pe-

tição de rls., apresentada no prazo e rorma da lei, pedir reconsider~

ção'do mesmo.
Longas são as razões ora apresentadas e nelas procura'a recor-

rente demonstrar 'lue os rendimentos de 'lue rala escapam da taxação a

'lue se rerere o dispositivo supra aludido. E diz;'
" OBanco creditou, de rato,: na conta'de seus correspondentes

de Londres, deterIlli."13.dasverbas, CORRESPON:I:ENDOa de'bitos 'lue
J

os mesmoslhe rizeram, de juros contados emsua conta e comis-

sões por cobrança de cambiais.
Mas os _TOS reitos em contas de agentes no estrangeiro,

OORBESPONDElIDO,para acllrto de contas, a d~bitos roi tos pelos

mesmos, não RffiPRESENTAMRENDIMEN'IOSPERC1lmIDOSNOBRASIL".

IN'l'ELIGl!lNCIA]X) ARTIGO97 ]X) DEaRETO-
-ua 5 844, DE 23 DESETEMBRODE 1943.

MINISTÊRIO DA FAZENDA

S••• ão d•...ª d•......~S~.ª..~-º d. lQ.;!l7 ACÓRDÃO N .•......~~ ~~~ .

RIO DE .JANEIRO, D. F.

ementa;

OBanco Nacional Ultramarino não conformado como. julgado por

liste Conselho, no acórdão nQ 21 153 - recurso 20 031, sob a seguinte



~ão efetivamente RENDIME:NIDS,mas PERCEBIDOSNOESTRAlGEi:Ro

PORPESSOASJUIÚDlCASllOMICILLADASNOESTRANGEIRO,não cabendo

ao fisco brasileiro direito de cobrar imp~sto algum-o

~ o.relatório.

l!SClARECEORELAroR;
Trata-se, nestes autos,da incidtmcia do i!J!

pôsto a que se refere o artigo 97, "a" do decreto-lei nQ 5 844, de

1 943.
:ral enus á por sem d.úvida tipicamente ~, .

e comisso se quer dizer que o fenemeno fiscal da apreenstto sofre reM

g~ncia puramente objetiva.

No caso diz a lei:

"Sofrerão o desconto do

impÔsto ~ ra'zão da taxa.

de 10%os rendimentos per

cebidos:

a)- pelas pessoas fíSi-

cas ou jurídicas resideg

tes ou domiciliadas no

es trarigeiro.

(art. 97, le tra "a"
supra ci tado )

impesto ~sse cuja retenção compete ~ fonte..
"quando pagar, creditar,

empregar, remeter ou en-

tregar o rendimento"

(art. 100, idem).

i primeira vis ta parece.;que o assunto não

comporta d.úvida: ~da e qualquer renda pertencen te ~ residente no es-

trangeiro esd sujeita ao grava~que por sua vez se torna devido 'lJl~

do ocorrida qualquer das modalidades a que se refere o artigo 100, i~

to <5, quando paga, creditada, remetida ou <5 entregue ao contribuinte

a renda.



Para mim, porém, hJf umacircunstância que reputo

exi~ncia do tributo emcausa: é que a renda promanede umbem

território nacional roduzida.

De regra, a palavra renda, onà,equer que apareça emseu

estritamente econOmico,comono caSO"exprime umefeito em'lue

ou mais pralll'iamente o capital', emsua acepç~o genérica,
,

comoidéia causal ou determinante.

Na sistendtica dc impOstoé a gravação da pessoa, através

que lhe pertencem, o 'lue visa a lei e no conceito que as define,~

'luandose tra ta de incidtlncia pessoal, jl dío vale indagar se os

ou o capital produtor das mesmas,estlto ou não situados no 'país.

aqui a apreens~o do tributo é 'pessoal, ou emoutras palavras: o que se'

faz é medir econOmicamenteo contribuinte, de umlado tendo. em -' vista

rendas percebidas e, de outro, suas próprias condições de vida.

Mas, no tributo do artigo 97, o que se objetiva tI gravar niío

pessoa, mas a renda produzida no país, que.de nds se escoará ao encon-

tro do seu proprietário no es trangeiro ou é aqui aplicada, capi talizl>!!

do-se, e, assim, na cobrança do impOstoa localização no país dos benS
~ ~.

produtores da renda, aparece comode lógica, necessária suposição.
,~ ,

E há na lei manifestaçao que meparece ainda mais clara

sentido. Q.ueromereferir ao 'lue ae contémna letra "b" do aludido in- .

ciso, pelo 'lual se tornou extensivo o gravameaoi

-residentes no país que estiverem ausentes
, 'e, reciprocamente, aos

"residentes no estrangeiro que permaneceremno

rio nacional•.. "

Bemse vtl aí 'lue se os bens produtores da renda não

locálizados no país, 'lue base teria o fisco 'para exigir o tributo
..' #

ainda mais, controla-lo? .••.

palmilharíamos, certamente, caminhosabsurdos fora de tais ru- ~

mos e eis. 'lue viríamos colhido pelas malhas do tributo, sema interpr!l,

que damos, quem'luer 'lue fOsse 'lue por &JJÍl'passassee 'lue se vis-

contingência de remeter para seu país de origem, digamos, juros



TOR

PBES mENTE:

BEPRffiSENTAlITEDA
( FAZENDAPOOLICA

8 de agOsto de 1 947.

•••••
Vencidos os Conselheiros Aprígio Fontes Braga e Ari Palmeiro.

10 Conselho

ISTO POSTO, e,

CON3IDERAJIDOQue erde :fuà.ole real o caráter d~sse impOsto, ma
_______CONSIDERANDOQue ao taxar a lei os rendimentos Que

sua própria natureza, raz necessàr1amente supor Que sejam os mes

oriundos de bens localizados nO território nacional ou

~ na ronte Que os taxa;

CON3IDERANDOque, ~mbora a tÚulo de juros e comissões,

c

sObre hipoteca lá contra{da ••• Tal, tamberm,comono caso dtlstas

em 'lue se llretende tributar pelo artigo 97 da lei, as

ue eretuou rirma a'lui estabelecida à entidade domiciliada no estran~

por juros e comissões oriundos de transações credit~rias e se~

lá e não aQui eretuados.

.. ,aludidas nestes autos dizem respei to a transaçoes creditarias e

serviços realizados por entidade domiciliada no estrangeiro,tanto

taIYdo para ''lue se inrira Que tais rendimentos não tiveram origem

localizados no pa{s ou aQui roram produzidos, I

ACORDAMos Membrosdo 10 Conselho de Contribuintes, por

de votos, d,ererir o pedido de reconsideração.
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