
REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO N.º 36.773, DE 13 DE JANEIRO DE 1955 

 

TÍTULO I 

Da Arrecadação por Lançamento 

PARTE PRIMEIRA 

Tributação das pessoas físicas 

CAPÍTULO I 

DOS CONTRIBUINTES 

Art. 1.º As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil que tiverem renda liquida anual 
superior a Cr$ .. 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), apurada de acordo com este 
regulamento, são contribuintes do imposto de renda, sem distinção de nacionalidade, sexo, 
idade, estado ou profissão. (Lei n.º 2.354). 

Parágrafo único. São também contribuintes as que perceberem rendimentos de bens de que 
tenham a posse, como se lhes pertencessem, de acordo com a legislação em vigor. 

CAPÍTULO II 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS 

Art. 2.º Para os fins do imposto, os rendimentos serão classificados em oito cédulas, que se 
coordenam e denominam pelas primeiras letras do alfabeto. (Lei n.º 154). 

Art. 6.º Na cédula D serão classificados os rendimentos do trabalho não compreendidos na 
cédula anterior, tais como: (Lei n.º 154) 

a) honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado, dentista, 
veterinário, contador e de outras que se lhes possam assemelhar; (Lei n.º 154) 

b) proventos de profissões, ocupações e prestação de serviços não comerciais; 

c) remunerações dos agentes, representantes e outras pessoas que, tomando parte em atos 
de comércio, não os pratiquem, todavia, por conta própria; 

d) emolumentos e custas dos serventuários, oficiais públicos e outros, quando não forem 
remunerados exclusivamente pelos cofres públicos; 

e) corretagens e comissões dos corretores, leiloeiros e despachantes, seus prepostos e 
adjuntos; 

f) lucros da exploração individual de contratos de empreitada unicamente de lavor, qualquer 
que seja a natureza, quer se trate de trabalhos arquitetônicos, topográficos, terraplanagem, 
construções de alvenaria e outras congêneres, quer de serviços de utilidade pública, tanto de 
estudos como de construções; 



g) ganhos da exploração de patentes de invenção, processos ou fórmulas de fabricação 
quando o possuidor auferir lucros sem as explorar diretamente. (Lei n.º 154) 

CAPÍTULO III 

DO RENDIMENTO BRUTO 

Art. 11. Constituem rendimento bruto em cada cédula, os ganhos derivados do capital, do 
trabalho ou da combinação, de ambos, e demais proventos previstos neste regulamento. 

§ 1.º Entrarão no cômputo do rendimento bruto, nas cédulas em que couberem: 

a) a importância com que for beneficiado o devedor, nos casos de perdão ou cancelamento de 
dívida, em troca de serviços prestados; 

b) as importâncias originais dos títulos que tocarem ao meeiro, herdeiro ou legatário, ainda 
que correspondam a período anterior à data da partilha ou adjudicação dos bens, excluída a 
parte já tributada em poder do espólio; 

c) as importâncias recebidas para custeio de viagem e estada e as de contribuições para a 
constituição de fundos de beneficência. 

§ 2.º Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: 

a) o capital das apólices de seguro ou pecúlio, pago por morte do segurado; 

b) o valor dos bens adquiridos por doação ou herança; 

c) os prêmios de seguro restituídos em qualquer caso, inclusive no de renúncia do contrato; 

d) o valor locativo do prédio construído, quando ocupado pelo seu proprietário; 

e) as importâncias recebidas pelos assalariados, a titulo de indenização, nos casos de rescisão 
de contrato de trabalho; (Lei n.º 154) 

f) as importâncias relativas aos proventos de aposentadoria ou reforma, quando motivada por 
tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra ou paralisia. (Lei n.º 
154) 

§ 3.º Nos casos das alineas a, b, c, e e f do § 2.º deste artigo, os juros ou qualquer outro 
interesse desses capitais serão incluídos na declaração de rendimentos. (Lei n.º 154)  

CAPÍTULO IV 

DAS DEDUÇÕES CEDULARES 

Art. 12. Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo, 
necessárias a percepção dos rendimentos, inclusive os impostos específicos relativos ao 
exercício da profissão. (Lei n.º 154) 

§ 1.º As deduções permitidas serão as que corresponderem a despesas efetivamente pagas. 



§ 2.º As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras. 

§ 3.º Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da autoridade 
lançadora. 

§ 4.º Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto declarado, ou se 
tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste capítulo, poderão ser 
glosadas sem audiência do contribuinte. 

§ 5.º As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação, exigidas na forma deste 
regulamento não poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na órbita 
administrativa. 

§ 6.º As deduções de aluguel, comissões, corretagens, salários, ordenados e gratificações, 
referidas neste capitulo, só serão admitidas quando forem indicados os nomes e residências 
das pessoas que os receberem, bem como as importâncias pagas. 

Art. 15. Na cédula D será permitida a dedução das seguintes despesas: 

a) de viagem e estada, atendido o disposto na letra a do artigo anterior; 

b) de expediente, correspondência e publicidade; 

c) de contribuições as associações cientificas, aquisição e assinatura de jornais, revistas e livros 
técnicos e compra, ou aluguel de materiais, instrumentos e utensílios, indispensáveis ao 
exercício profissional; 

d) de aluguel do imóvel destinado ao exercício da atividade produtora do rendimento; 

e) de água, luz, força e telefone, quando realizadas no local destinado ao exercício da atividade 
produtora do rendimento; 

f) de prêmios de seguro contra fogo e outros riscos das instalações destinadas ao exercício da 
atividade produtora do rendimento; 

g) de salário, ordenados, gratificações e outras remunerações por serviços recebidos em razão 
da profissão; 

h) de aluguel ou custeio de veículos usados pelos médicos ou seus auxiliares, quando em 
serviço profissional; 

i) de impostos relativos ao exercício da profissão, inclusive o imposto sindical. (Lei n.º 154) 

j) de contribuições de empregador a Institutos de Previdência Social; (Lei n.º 154) 

k) de taxas, emolumentos e custas processuais, somente quando cobrados englobadamente, 
com os honorários. (Lei n.º 154) 

§ 1.º Além das enumeradas neste artigo, poderão ser concedidas as seguintes deduções: 



a) as cotas razoáveis de depreciação do capital do primeiro estabelecimento, fixadas em 
relação ao valor de aquisição das instalações e à sua duração; 

b) as quotas-partes de lucros distribuídos a terceiros, quando indicados os nomes e as 
residências das pessoas e as quantias pagas. 

§ 2.º Quando for 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 da letra d deste artigo, pelo exercício da profissão em outro local. 

CAPÍTULO V 

DO RENDIMENTO LÍQUIDO 

Art. 18. Constitui rendimento liquido, em cada cédula, a diferença entre o rendimento bruto e 
as deduções cedulares. 

Parágrafo único. Quando não for solicitada dedução ou quando esta não tiver cabimento, 
tomar-se-á como líquido o rendimento bruto declarado. 

CAPÍTULO VI 

DA RENDA BRUTA 

Art. 19. Considera-se renda bruta a soma dos rendimentos líquidos das cédulas. 

Parágrafo único. Havendo rendimento apenas de uma cédula, considerar-se-á, a importância 
liquida correspondente como renda bruta. 

CAPÍTULO VII 

DOS ABATIMENTOS DA RENDA BRUTA 

Art. 20. Da renda bruta, observadas as disposições dos §§ 1.º, 3.º e 5.º do art. 12, será 
permitido abater: 

a) os juros de dívidas pessoais, quando indicados o nome e a residência do credor, o título da 
dívida e a importância paga, excetuados os decorrentes de empréstimos contraídos para a 
manutenção ou desenvolvimento de propriedade agrícola, no caso do art. 57; 

b) os prêmios de seguros de vida pagos a Companhias nacionais ou autorizadas a funcionar no 
país, quando forem. indicados o nome da Companhia e o número da apólice, até o limite 
máximo de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), não podendo ultrapassar, em cada caso, a 1/6 
(um sexto) da renda bruta declarada, nem ser incluído na dedução o prêmio de seguro dotal a 
prêmio único; (Lei n.º 1.474) 

c) as perdas extraordinárias, quando decorrerem exclusivamente de casos fortuitos ou de 
força maior, como incêndio, tempestade, naufrágio ou acidentes da mesma ordem, desde que 
não compensadas por seguros ou indenizações; 



d) as contribuições e doações feitas as instituições filantrópicas de existência legal no país, 
desde que seja apresentado, com a declaração de rendimento documento comprobatório 
fornecido pela instituição; 

e) os encargos de família à razão de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) anuais pelo outro 
cônjuge, de Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros) para cada filho menor ou inválido; filha viúva 
sem arrimo solteira ou abandonada sem recursos pelo marido; descendente menor ou 
inválido, sem arrimo de seus pais obedecidas as seguintes regras: (Lei n.º 2.354) 

I - Na constância da sociedade conjugal, qualquer que seja o regime de bens, somente ao 
cabeça do casal cabe a isenção de Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) do art. 16 e os 
abatimentos relativos ao outro cônjuge e aos filhos, sendo que se forem apresentadas 
declarações de rendimentos em separado, de acordo com o facultado nos §§ 1.º e 2.º do art. 
67, calcular-se-á o imposto complementar, quanto ao outro cônjuge, aplicando-se a porção de 
renda até Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) a taxa de 3% (três por cento) ; 

II - No caso de dissolução da sociedade conjugal em virtude de desquite ou anulação de 
casamento, a cada cônjuge cabe a isenção de Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) do art. 
26 e o abatimento relativo aos filhos que sustentar, atendido, também, o disposto no 
parágrafo único do art. 327 do Código Civil; 

f) os pagamentos feitos a médicos e dentistas pelo contribuinte ou pessoas compreendidas 
como encargos de família neste artigo, desde que tais pagamentos sejam especificados e 
comprovados, a juízo da autoridade lançadora, com indicação do nome e endereço de quem 
os recebeu; (Lei n.º 1.474) 

g) 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) 
 

h) a importância de Cr$ 6.000,00 a cada criança pobre que o contribuinte comprovadamente 
crie e eduque, desde que não refina as condições jurídicas para adotá-la; (Lei n.º 154) 

i) as despesas de hospitalização do contribuinte, seu cônjuge e filho menor ou filha solteira. 
(Lei n.º 1.474) 

§ 1.º Os juros em conta corrente debitados pelas pessoas jurídicas serão considerados como 
efetivamente e 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 for depositada ou entregue, após o lançamento dos 
juros, e pelo valor que esse crédito comportar, caso seja devedor o saldo da conta; 

§ 2.º Para efeito da letra e deste artigo, só se computarão os filhos legítimos, legitimados, 
naturais reconhecidos e adotivos, que não tiverem rendimentos próprios, ou, se os tiverem, 
desde que tais rendimentos estejam incluídos na declaração do contribuinte. 



§ 3.º Aos filhos menores a que se refere a letra e deste artigo se equiparam os maiores, até 24 
anos de idade, que ainda estejam cursando estabelecimentos de ensino superior, salvo 
quando possuam rendimentos próprios. (Lei n.º 1.474) 

§ 4.º Na hipótese da letra g deste artigo, abater-se-á a importância respectiva no caso de o juiz 
a ter fixado, ou à razão de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) anuais, nos demais casos. 

CAPÍTULO VIII 

DA RENDA LÍQUIDA 

Art. 21. Considera-se renda líquida a diferença entre a renda bruta e os abatimentos de que 
trata o capítulo anterior. 

Art. 91. No caso de falência, considerar-se-ão vencidos todos os prazos, providenciando-se 
imediatamente a cobrança judicial da dívida. 

TÍTULO II 

Da Arrecadação nas Fontes 

PARTE PRIMEIRA 

Tributação dos lucros apurados pelos pessoas físicas na venda de propriedades imobiliárias 

CAPÍTULO I 

DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO 

Art. 92. O lucro apurado pelas pessoas físicas na venda de propriedades imobiliárias está 
sujeito ao pagamento do imposto à razão da taxa de 10% (dez por cento). (Lei n.º 1.473) 

§ 1.º O imposto de que trata este artigo somente se aplica as vendas de bens imóveis 
corpóreos (art. 43 do Código, Civil) e incide sobre a diferença entre o valor da venda e o do 
custo do imóvel para o vendedor, permitidas as seguintes deduções; (Lei n.º 154) 

a) imposto de transmissão pago pelo vendedor, quando da aquisição do imóvel; (Decreto-lei 
n.º 9.330) 

b) benfeitorias e juros dos empréstimos contraídos para a sua realização; (Decreto-lei n.º 
9.330) 

c) comissões pagas para a realização da venda. (Decreto-lei n.º 9.330) 

§ 2.º Além das deduções permitidas no parágrafo anterior, poderá o vendedor abater as 
seguintes percentagens, calculadas sobre a diferença entre o valor da venda e o do custa do 
imóvel e das benfeitorias, quando houver: (Lei n.º 154) 

10% (dez por cento), quando o imóvel tiver sido adquirido dentro do prazo de dois anos 
anteriores à realização da venda; 



15% (quinze por cento), quando esse prazo for superior a dois anos, não excedendo, porém, de 
cinco anos; 

25% (vinte e cinco por cento), quando esse prazo for superior a cinco anos, não excedendo, 
porém de dez anos; 

30% (trinta por cento), quando esse prazo for superior a dez anos. 

§ 3.º Estão sujeitos a comprovação do valor do custo do imóvel e as deduções de que trata 
este artigo, admitindo-se, para suprir a comprovação do custo das benfeitorias, na época em 
que foram feitas, a avaliação judicial. 

§ 4.º A avaliação judicial a que se refere o parágrafo anterior processar-se-á perante o juízo 
competente para conhecer as causas em que a União é interessada, devendo sempre 
funcionar, em qualquer hipótese, e perito avaliador louvado pelo representante da União. 
(Decreto n.º 36.597) 

§ 5.º Nos casos de venda de imóveis havidos por herança, será considerado como valor de 
custo o que constar do laudo de avaliação nos autos de inventário, e nos de venda de imóveis 
havidos por doação, o valor que tenha servido de base para efeito de pagamento de imposto 
de transmissão. 

§ 6.º Na impossibilidade de ser feita, no ato do recolhimento do imposto, a comprovação 
exigida no § 3.º deste artigo, serão aceitos os valores indicados na respectiva guia, ficando o 
vendedor obrigado a comprová-los dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data 
daquele recolhimento. 

§ 7.º Findo esse prazo, a juízo dos chefes das repartições lançadoras do imposto de renda, 
poderá ser prorrogado, mediante requerimento, serão glosadas as deduções e porcentagens 
não comprovadas. 

§ 8.º As deduções e porcentagens glosadas na forma do parágrafo anterior não poderão ser 
restabelecidos depois que o ato se tornar irrecorrível na órbita administrativa. 

CAPÍTULO II 

DAS ISENÇÕES 

Art. 93. Estão, isentas do imposto referido no artigo anterior a vendas de imóveis rurais, de 
valor até Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros). (Lei n.º 154) 

CAPÍTULO III 

DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA 

Art. 94, Os tabeliães de notas ou os serventuários que exerçam função de notário público, 
federal ou estadual, não poderão, sob pena de multa de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), 
lavrar escritura de compra e venda de propriedades imobiliárias, sem que seja feita, pelo 
vendedor, prova do recolhimento do imposto, mediante exibição da guia prevista no art. 95, 



com o respectivo recibo, cujo número e data dever o ser indicados na mesma escritura. 
(Decreto n.º 9.330) 

§ 1.º Quando a transação não proporcionar lucro tributável, será admitida, em substituição a 
prova exigida neste artigo, a guia negativa, que será visada pelos chefes das repartições 
lançadoras do imposto de renda ou pelos exatores federais. 

§ 2.º Na hipótese do parágrafo anterior, deverão constar da escritura o número e a data da 
guia negativa e a repartição em que foi visada, bem como a declaração de que o vendedor se 
compromete a, no prazo de dez dias, contado da ciência do débito fiscal, recolher o imposto 
que porventura as repartições do Imposto de Renda venham a apurar na revisão dessa guia. 

§ 3.º Os tabeliães e serventuários referidos neste artigo não poderão lavrar a escritura por 
valor superior ao constante da guia de que trata o art. 95. 

CAPÍTULO IV 

DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO 

Art. 95. O recolhimento do imposto compete ao vendedor do imóvel e será feito por meio de 
guia própria, fornecida pela repartição. (Decreto-lei n.º 9.330). 

Parágrafo único. São competentes para receber o imposto, em dinheiro ou por cheque, as 
Recebedorias Federais, Alfândegas, Mesas de Rendas e Coletorias Federais. (Lei n.º 154) 

Diário da União de 17/1/55. 


