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IRPJ juridicidade da Lei n2 3.541,
de 23.12.92. no que concerne á tributac'áo
NP11C~
dos rendimentos auferidos em
ftnanceiras QM regime distinto e estanguç,
da tributa0.io dos lucros obtidos face a
operacionalidade das pessoas jurldica.

O Sr. Procurador-egi••al da Fazenda NacionaliSP
Dr. ANTNIO JOSI, DE SOUSA FOZ encaminha a esta Procuradoria-Gera)
cópia da petiço inicial ajuizada por SANTA SOFIA ADMINISTRAIÃO E
INCORPORAÇÃO MOBILIARIA LTDA., onde é questionada a jucidade
da Lei n2 8.541, de 23.12.92, no que tange à Prevo de "do
indepeegimes de tributac'áo para as pessoas juridicas,
I I I
dentes entre si: um, para 015 resultados apurados nas
ativida~
normais da empresa e outro para as receitas decorrentes de apl
ç'6es financeiras".
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2.

Concebe a Autora que o fato gerador do imposto de
renda das pessoas jurídicas só poderia ser complexivo, reputandose ocorrido ao término do período previsto em lei, e que o momento
deapuraç ã
. o da base de calculo desse tributo neria aquele deLçnwlnado em lei - agora o final de cada m'•s - e não episodicamente coInCh pretende o guerreado artigo 36.
Aduz que, em face de, em sua declaração de rendi3.
.
mentos, constar prejuizos f.iscais a compensar, do que resuiLaria
um lonqo per, íodo sem se sujeitar ao pagamento do imposto de renda,
aplicaa retenção da exação na fonte e em definitivo sobre suas
ç"óes financeiras constituiria em atentado aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e do não confisco.
suma, advoga ser inconstitucional a ordenada se,
gregação da tributaço dos resultados obtidos em aPlicaçVes fi~ ceiras e dos lucros operacionais, não cabendo'impedir-se a compensação de eventuais prejuízos operacionais COM os ganhos auferidos
em aplicaç'óes financeiras.
Devido a relevncia da materia, o expediente, in
5.
tela, foi enviado à Coordenador ia da Representação Judicial da razenda Nacional, com o fito de elaboração de parecer sobre a juridicidade do art. 36 e do próprio art. 29, ambos da malsinada
no 6.541/92, para que o mesmo POW:S.FA servir de orientação é - vmbjdio tendo em vista aos casos futuros.

II

int S NOR VIA S DE. TRIBUTACO
DOS

A Ft S - 3.6 E

DAI LEI No

O "caput" do art. 36, da Lei nR 8.541/92, i~mi
6.
a tributação exclusiva na fonte, à aliquota de 30, nos termos do
art. 20, TI, da Lei ng 8.383/91, sobre os rendimentos auferidos
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pelas pessoas jurídicas, inclusive isentas, em aplicaçiJes financeiras de renda fixa (CDU, RDU, Fundos de Renda Fima, etc) ini
das a partir de 12 de janeiro de 1993.
7.
Ressalte-se que, no caso de pessoas jurídicas no
tributadas com base no lucro real, incluído a isenta, a tributação
já era definitiva, vedada, pois, a compensação na
declaração de
USte
iiui1
e>: vi
pr(ec C.? 1 to
do art.
36,
11: „
3.383/91.i

8.
Cabe destacar que a profunda alteração introduzida
Pela questionada norma se direciona às pessoas juridica
tribu1adas pelo lucro real, que, até 31 de dezembro de 1992, ficavam eoneradas da retenção sobre aplica0;es de renda fixa na hipaese de
preenchimen:to ':Jr; condiaes do revogado art. 24 da Lei nR
3.383/91, mas, mesmo que viessem a ser tributadas, por forca do
art. 36, 1, da Lei n9. 8.3n3/91, o recolhimento,do imposto era tido
COMO antecipação do devido na declaração, enquanto que agora a
tributação é definitiva, exclusiva na fonte e em separado da tributação do gravame, em baixa, referente ao lucro operacional.
9.
Cumpre, ainda, realçar que, como a exação, em comento, não pode ser compensada, a sua base de cálculo deve ser excluída do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real,
nos termos do "caput" e g 12, do art. 36, da Lei n2 3.541. 1e
23.12.92, uma vez que o imposto incide separadamente, no
CNrj.D
de
.
ocorrencia de lucros auferidos em operaç'des financeiras.
10.

Ademais, saliente-se que N impossibilidade d• u:::' li
do imposto retido na fonte lançado como despesa 42, de ar.
36, da Lei ng 8.541/92), decorre da norma do ã 2R, do ar t. 72, da
Lei n2 8.541, segundo a qual "Wl determinação do lucro real, a
pessoa jurídica não poderá deduzir CUM° CUStD ou despesa o imposto
sobre a renda . de que for sujeita passivo ...".

11.
E:ncime - !se, no
repeita à5;
normas do art. 26
desta Lei, dizendo que, como preceitua o seu g 72, a
forma
de
tributação sobre as aplicaçAi'es em Fundo de Aplicação Financeira
FÃF
não foi tocada, permanecendo essa.s aplicaçÃe.:5 submutidae, à tributação na fonte à alíquota de 05Z sobre C) rendimento
bruto apropriado diariamente ao quotista.
-

-
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12.. Ouanto às normas do art. 29 da Lei, em comento, vle relevar que as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real
passam a ter os SCUS ganhos líquidos em operaçA5es de renda varjavel, a partir de iM de janeiro de 1993, segregados dos resultados
operacionais e tributados à parte.
13.
Já em relaçào às demais pessoas jurídicas. N inova,
çao consiste no prazo de recolhimento do gravame, que passa a
mensal.
■ .
14.
Insta esclarecer que, 'nos casos Previstos neste
preceptivo, nâo se trata de retenç'âo do imposto na fonte, visto
que o "caput", do art. 29, da Lei nQ 3.541/92, refere-se ND "pagamento do imposto sobre a renda" pela própria pessoa jurídica que
auferir os ganhos líquidos em opera4e1; nas bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas.

Ademais, o inciso IV, do Si; 52, do dispositivo le15.
gal, in examine, diz que o imposto será pago até o último dia útil
do mês subseqüente ao da apura40.

16.
O resultado decorrente das operaçAies de que trata
este artigo passa a ser apurado mensalmente e, se positivo (ganho
liquido), será tributado em separado, devendo ser excluído para
efeito de determina4o no lucro real; se negativo (perda liquida),
será indedutivel para efeito de determinaç'áo do lucro real, admitida sua compensa0io, corrigido monetariamente pela variaço da
LIFIR diária, com OS resultados positivos da mesma natureza em meses subseqüentes (art. 29,

17.
Por fim, resta ressaltar-mue o imposto, dr que trata o comentado artigo, é definitivo, nâo podendo ser compenso
com o imposto sobre a renda apurado COM base no lucro real, presumido ou arbitrado, e indedutivel na apuraço do lucro real
29,
5Q, incisos 1 e 11).
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18.

De inicio, aprosenta-so oportuno a tran.:.Lriç.in dr
trechos da monografia de nossa lavra sobre o "IRPJ - Lei nl?.
de 30.12.91". publicada in Suplemento Tributário nq 10%/93. Fditera
Lir' So Paulo. 1993, ps. 127 a 128, que se adapb,tm perrellLaliwnte

ao caso in tela:
'O art. 1S3, III, da Constituiço Federal
atribui competência tributária plena para a Unio legislar sobre o imposto de renda e proventos de
qualquer natureza.

No uso deste puder, a Uni'áo, no que concerne ao
imposto de renda das pessoas juridicas, pode, através de lei ordinária, dispor sobre o período de
apura4o e, consewentemente, determinar o

repe

-

tivo fato gerador, bases de cálculo, D SlAjWitD
SiVO, as aliquotas, obrigaces acess6rias, tudo,
aliás, como autoriza o art. 97 do Ckidigo Tributáre
Nacional.

A prop(jsito, como leciona CARLOS MAXIMILIANO, ne
seu clássico "Hermenêutica e Ap11 ca4o do Direito',
ed., RJ. Forense, 1991, P. 312: ". Duando a Contituiçáo confere poder real ou
prescreve dever,

franqueia também, implicitamente,

tOdDiS DS pOdPrP
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particulares, necessários para Cl exercicio de um ou
cumprimento de outro. i força não seja a lei fundamental casuística, não desça a minucias, catalogándo poderes especiais, esmerilhando providncias.
Seja atendida inteligentemente: se teve em mira os
fins, forneceu meios para os atingir.'
O art. 146, III, da Lei Suprema, disPe que cahe
,à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, incluindo a definição dos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos discriminados na Constitui.
a obrigação, lançamento e crédito tributário.
Contudo, ROQUE ANTNIO CARRAZA, in 'Curso de r)lreito Constitucional Tributário', 3it ed.,
Revi
dos Tribunais, São Paulo, 1991,,p. 397, leciona que
'o art. 146 da CF, se interpretado sistematicamente, não dá margeM a dúvidas: a competncia para
editar normas gerais em matéria de legislação
butária desautoriza a União R descer ao detalhe
isto é, a ocupar-se com peculiaridades da tributação de cada pessoa política. Entender o assurao de
outra forma poderia desconjuntar os princiPios fc! derativos...".
Assim, observadas as vedaç'óes de cobrança do imposto em relação a fatos geradores ocorridos anLes
do início da viWncia que o houver instituído
DM
aumentado (principia da irretroatividade da lej
tributária - art. 150, III, , da CF), de cobrança do imposto no mesmo exercício financeiro em que
haja sido publicado a lei que D instituiu ou MRjDrou (princípio da anterioridade tributária - art.
150, III, "b", da CF), de aplicação de lel retroativa com descuramento ao direito adquirido e ao ato
jurídico perfeito (art. SO, XXXVI, da CF), inemiste
na Carta Magna qualquer obstáculo a que lei ordinria federal fime o regime de tributação 'Jr'!: lucros
das Pessoas juridicas, seja ele em bases mensais,
semestrais OU anuais.
Outrossim, no plano do Código Tributário Nacional inemiste qualquer óbice.
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efeito, a análise de algumas normas constantes
do C6digo Tributario Nacional conduz a essa conclusão, t•ndo-se em
mente que a exigncia essencial e indispensável é quanto a ocor✓ ncia da disponibilidade econíimica e jurídica de renda P proventos de qualquer natureza, como pressuposto fático material, para
que seji.:i cQnsiderado existe~ o fato gerador do imposto dr renda
e seja este 'cobrado.
19.

COM

20.
Desde que considere a efetiva aquisição de dispenibilidade econíimica ou „urídica de renda ou proventos, e nunca antes desse fato, nada pode ser oposto contra a lei ordinária federal no que respeita á fixação por parte dela de quando o fato gerador do imposto de renda pode ser considerado ocorrido, ou no
concerne á definição legal do regime da tributação dos rendimeW.os
em bases mensais, coincidentes com a aquisição isolada de cada
rendimento, semestrais ou anuais.
21.
Insta notar que o art. 43 do
1. N. cont(m tipos de
fatos geradores diversos, referentes ás diversas aquisiçíies de
disponibilidade de renda e proventos.

De fato, recorde-se que o fato imponível do impoi.,e
sobre a renda e proventos de qualquer natureza apresenta-se
de
quatro espécies distintas de aquisição, vale dizer: o pr O I
I0
CaPital, o produto do trabalho, o produto da combinação de ambos e
o produto dos proventos, isto é, os demais acrésrimos patrimoniais
de qualquer natureza que não se comportem no conceito de renda,
como, por exemplo, a doação.
I.

2 3.

Aduzi:A-se ao art. 43 do C.T.N.
D dispositivo do
art. 114, no sentido de que o fato gerador da obrigação principal
é a situação definida em lei como neces,wária e suficiente á sua
ocorrncia e do 5 2R, do art. 144, ambos do mesmo Diploma Legal,
so guii'Jo o qual os i til posto VS
0 Cl M ser .1 a n aios por p
1. o d o
c c.: r
s
de tempo e a lei pode estabelecer expressamente a data em que o
fato gerador deva considerar-se ocorrido, para fins de que a leí
disciplinadora da respectiva obrigação tributária seja aquela vigente na data assim fixada legalmente. junte-se N P551i5 normas o
art. 117 do C.T.N., que regula a int•rferncia de condiçes

•
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pensivas e resolutivas sobre ocorrancia de fatos geradores que
constituam em situaaes jurídicas.
Assim, diante de espécies distintas de fatos geradores do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
nada há, a nível constitucional ou de lei complementar, que venha
obstacularizar a adoço por parte da Lei nR 8.541, •r 23.12.92, do
regimes 'ili;Lintos concernen;L•s às diversas aquisices de disponibilidade.
24

Ressalte-se que o regime jurídico dos rendimen!.es
25.
de aplicaci5es financeiras corresponde a aquisic"6es de disPonihili dade do produto do capital. A sem turno, o regime jurídico dos lucros das atjvidades normais das empresas diz respeito á conjuga4o
do produto do capital e do trabalho.
Destarte, é perfeitamente constitucional e legal
26.
que lei ordinária federal fixe regimes de tributaço diversos e
estanques para Cu mesmo sujeito passivo produtor de fatos geradores
de natureza distinta, aquisicVes diferentes de disponibilidade do
renda.
Também, nem a Constituicâ'o, nem o C6digo Tributário
27.
Nacional vedam que lei ordinária federal considere ocorrido o fato
gerador no momento exato e real da aqui si
por parte da POSO;:k
jurídica de cada disponibilidade isolada de renda, decorrentes de
aplicacães financeiras, repisando-se que o imposto e cobrado a
partir da ocorrancia do fato imponível, nunca antes dele.

Neste ponto, assevere-s• que n";:io há qualquer des,:Ar28.
mania ou incompatibilidade entre o art. 36 da Lei nR .5.5 , 41/92, que
determina o recolhimento do imposto de renda na fonte e definitivo
sabre as aplicaces financeiras de renda fixa das pessoas jurídicas, considerando existente o fato g•radOr no momento da real
aquisiç'âo da disponibilidade, com os arts. 1R e 2R, do mesmo hiploma Legal, que estabelece que o fato gerador do imposto de renda
das pessoas jurídicas ocorre no final de cada
isto, porque o
preceptivo do art. 36 representa, em face de sua especificidade,
uma simples •mceço a regra geral, sendo a normas supra citada
perfeitamente conciliáves.
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.29.
AlUis, transcreve-se o magistério do jurisLa CARLOS
MAXINTLIAND, em obra ja citadar. "A lei geralmente
contm
posW6es contradit(Srias ou incompatíveis ente si, mas regras aPa ~temente antiniFimicas ha sempre um nexo que as concilia".
30.
Insta" asseverar, que, como a Unio está exercendo a
sua competncia tributaria, instituindo, por lei, regimes distintos e segregados para fatos geradores diversos,
tem, pois, o
Isujeito paçsivo direito de insurgir-se contra tal poder de tributa40, nem, 'Pur;tanto, direito'adquirido ou fato jurídico Perfeito
que lhe garantaM 'a vedada compensaço dos resultados auferidos em
opera0;es financeiras com o eventual prejuízo da pessoa jurídica
por força de sua operacionalidade.
Esclareça - 50 que a faculdade de compensaço, que ja
31.
era anteriormente prevista, de prejuízos COM lucros referentes a
resultados obtido% face a operacionalidade das empresas, permane -

32.
Por outro lado, tanto o art. 36 como o art. 29, ambos da Lei nR .5.5•1, de 23.12.92, se dirigem a resultados das oPe raç'6es financeiras realizadas a partir de 1M de janeiro de 1993
tendo sido, pois, observadas as vedaçes de cobrança de imposto no
mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada R lei que
R
instituiu ou aumentou (princípio da anterioridade tributaria art. 150, III, "b", da CF), de cobrança do imposto em
r:1. :ç,:(:)
fatos geradores ocorridos antes do início da vigncia da lel que o
houver instituído ou aumentado (princípio da irretroatividade da
lei tributaria art. 150, III, "a", da CF), bem como colimada a garantia de que a lei r
prejudicara o fato jurídico perfeito (art.
5R, XXXVI, CE).
33.
Ademais, o fato de empresas investirem na ciranda
financeira, em aplicaçes de renda fixa e nos mercados especulatiVO5 de renda variavel, demonstra a capacidade contributiva dessas
pessoas jurídicas de serem submetidas NO imposto, sendo legitimo
considerar que elas devem possuir, ainda, i2 écursos suficientes para suas atividades produtivas.

24.
Por outro lado, mostra-se surpreendente
fato de
empresas que vem apresentando prejuízos em seus balancetes mensais
e em balanços anuais, decorrentes de suas atividades normais, por
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1. O

longes períodos ainda, no tenham sofrido concordata ou mesma a
deciaraOío de falncia, o que autoriza R Receita Federal suspeiTar
de emist .j..incia de sonegaço fiscal nesses casos.

25.
Quanto à observ'ancia do principio da capacidado
contributiva pelo nava tratamento tributrio adotado pela Lei
8.541, de 22.12.82, especialmenLe, pelos SPHS arts. 36 e 29, devo
acrescentar que em monografia intitulada "Isen4o - Microempresas"
publicada na Revista de pireito Tributário NP.
52, julho - setembro
de 1990, Eàttpra Revista . dos" Tribunais Ltda., So Paulo, ps. 182 a
182, tive o ensejo do comentar que "este princípio deve ser consi derada obedecido, quando a Administraç 'áo tribuLária acolhendo a
faculdade prevista no art. 145,
lq, segunda parte, do EstaLuto
Politica, e, nos termos da lei, investiga o patrimíinio, os rendi mentos e as atividades econíimicas dos contribuintes, • determina a
real capacidade contributiva destes, sendo licito, -lambem, ao Tisco, atraves desses fatos signo - presuntivos de renda, patr1i4nio
atividade econ'i;mica , presumir R idoneidade econíimica da pessoa de
contribuir para a coletividade...".

26.
Quanto à efeLividade desse princípio, prossegui, nn
referido artigo, trancrevendo a liç á
' o do Professor de Direito Tri butário das Faculdades de Direito das Universidades de S ;
' ',o Paulo r.?
Catiaica de
1 Paulo EDUARDO D. BOTALLO, pinçada de trechos de
lúcida monografia intitulada "Capacidade Contributiva", publicada
na RD Tributário 47/239, SP, Ed. RT, verbis:
"Em principio a capacidade conEributiva e Min
regra que deve vincular o legislador ordinário
o juiz. E Wáa . campeLe ao juiz deixar de aplicar
a regra tributária, levando em consideraço
tua4o individual de cada contribuinte. Em auLras
palavras, mesmo que o juiz reconheça que, no caso
concreto, aquela aplicaao da lei possa eventua1 mente significar uma negativa à capacidade contri butiva individual de cada contribuinte, nio obstan te, ele deverá propiciar plena aplicabilidade à iC
gra tribulÁria, desde que essa regra tenha sido
eleita com respeito N esse ';" fatos signo - presunLi vos de renda, de patrimnio, de atividade econ'iimi ca, acima do mínimo indispensável."

37.
do tributo

CDFAD

Quanto a suposta n6doa ao princípio da ulAliza¡Ho
confisco, deve - se enfatizar que a Unio simple5-

.

1

ggj
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mente utilizou o seu poder de tributar, conferido pela Constituiço Federal, ao instituir dois sistemas de tributaco,
totalmente
independentes entre si, para as pessoas jurídicas, como é adequ; ,Ado, diante da ocorrncia de fatos geradores distintos, como resultados auferidos nas atividades normais da empresa, que, como já
comentamos, representa o conjugaço do produto do capital e do
trabalho, e as receitas oriundas pelas pessoas jurídicas em suas
aplicacÃes financeiras de renda fi;-:a e renda variável, que corresponde produto, apenas, do capital. Sendo assim, o ata conseqUeote
do regu'lm'. uso da competncia tributaria râio pode ser, evidentemente, tach&dq,de confiscatório.

Como bem leciona o Ilustre Magistrado e Profesor
SACHA cni_moN NAVARRO COELHO em palestra sobre os Principios
Cf:MV:5titucionais Tributários, publicada na "Revista de Direito Tributário" n.Q. 48, abril-junho de 1989, SP, E.J. Revista dos Tribunais. r.
76: "O princípio do no confisco significa, em 1:11tima analise. loe
a tributa4o
pode ser tanta que absolva a . ,coisa ou reoda,
que isso significa absolver a própria fonte da tributa4o. Se eu
ganha 100 milhi5es e devo pagar 100 milhs eu fico confiscado. Se
eu tenho uma propriedade imobiliária que vale 10 milhUrs e o imposto é de 10 milh'óes, eu fico confiscado através de tributos. Ha
verdade, o confisco tributário significa essa absorço tribuGria
do patrim'Cinio ou rend".
39.
Nos casos dos arts. 36 e 29, da Lei ng. 8.41/92, os
resultados obtidos nas aplicaçi5es financeiras de papéis, como CUB,
RD13, Debnture, etc. e de Fundos de Renda Fi;.:a sofrem a incid'encia
da aliquota de 307. sobre o rendimento real; já, nos Fundos de
Piplicação Financeira a aliquota é de 5X sobre o rendimento bruto
apropriado diariamente ao quotista; no "Daytrade" de Renda Fia a
alíquota é de 30X sobre o rendimento bruto; nos Fundos MUtuos de
Aç'õ'es, Clubes de investimento, Plana de Poupança e Investimc~
PAIT e outros fundos da espécie a alíquota é a de 25Y. sobre o rendimento real; por sua vez, as receitas obtidas nas arlicac'óes de
rendas variáveis sofrem a incidencia da alíquota de =. sobre
nhos líquidos.

40.
Destarte, n'ao ha, no caso, dano algum
pios constitucionais tributários do náo confisco e da capaci~e
contributiva por parte do tratamento tributário adotado
PP105
acoimados preceitos legais.
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CONCL.U16;=:0

41.
Diante de todo o exposto, podemos concluir pela cabal juridicidade do tratamento fiscal previsto pela Lei 119..
de 23.¡2!..Y2, especialmento, pelos seus arts. 36 e 29.
É. o parecer.
consideração superior.
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De acordo.
consideração do Senhor Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em

de

maio de 1993.
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1 42), Lgkt.
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ELINOR DE PINA DIAS
Coordenadora da Representaço Judicial
da Fazenda Nacional
De acordo.
Submeta-se à elevada apreciação do Exmo. Sr. Mi.nistro de Estado da Fazenda.
•.
PROCURADORIA•GERAL DÁ FAZENDA NACIONAL, em 1 .3 de
--..
maio de 1993.
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EDGARD IC, NCOLN DE PROENÇA ROSA
Procurador-wral da Fazenda Nacional
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