
DECRETO-FEDERAL N.º 9.330, DE 10-6-1946. 

LUIZ CARLOS DA SILVA 

 

Oficial do Registro Civil e Tabelião de Guará 

Relativamente ao Decreto acima, que dispõe quanto ao imposto sobre lucros nas vendas de 
propriedades imobiliárias, queremos trazer ao conhecimento dos prezados leitores desse 
"Boletim", nosso ponto de vista acerca de determinações que a Delegacia Seccional do 
Imposto de Renda vem de fazer aos Cartórios da Região, citando a "obrigatoriedade de 
comprovante da construção de imóveis e benfeitorias, para o caso de dedução do imposto, (§§ 
1.º e 2.º do art. 92) comprovante esse datado da época da construção, com o reconhecimento 
da firma do construtor também procedido na época em que foi firmada o documento." 

Pedimos permissão para declarar que achamos bastante rigorosa essa medida do fisco federal, 
citando, como exemplo, o caso daqueles que adquirem terrenos e neles constroem: não 
exigem recibos dos construtores e, quando o fazem, não tem, a cautela de providenciar, a 
seguir, o reconhecimento da firma respectiva. Resultado: Aquele que comprar, vamos supor, 
um terreno pelo preço de Cr$ 2.000,00 e nele construir uma casa, na qual despenderia Cr$ 
70.000,00, estaria obrigado, caso vendesse-a por Cr$ 90.000,00, a pagar o imposto tomando 
por base o lucro de Cr$ 88.000,00, quando esse teria sido realmente de Cr$ 18.000,00, de vez 
que provaria, apenas, com a escritura da compra do terreno, a despesa de Cr$ 2.000,00, não 
podendo provar a despesa da construção. Estaria, desse modo, o proprietário do imóvel, 
forçado pelas circunstâncias, a pagar imposto sobre lucro que não auferiu. 

Sugeríamos, assim, para que se fosse permitido aceitar o comprovante (ou comprovantes) da 
construção, concordando em que fosse obtido na época da mesma. Entretanto, o 
reconhecimento da firma, opinaríamos para que ele pudesse ser feito posteriormente, pois o 
tabelião não reconheceria firma que não fosse verdadeira. Também achávamos viável, que o 
imóvel fosse avaliado pelo Sr. Coletor ou por funcionário por ele designado, dispensando-se, 
no caso, o comprovante, nem sempre fácil de ser conseguido. Atendendo, o fisco federal, a 
essas sugestões, faria merecida justiça aos contribuintes do mencionado imposto. 


