
O PACOTE TRIBUTÂRIO

O pacote econômico aprovado pelo Congresso Nacional no
final do ano tem por objetivos, segundo as autoridades monetárias,
desconcentrar a renda e reduzir o déficit público estimado, no
orçamento para 1986, em Cr$ 211 trilhões. Só com o aumento da
arrecadação de impostos espera-se uma receita adicional em torno
de Cr$ 55 trilhões.

O governo, por seu lado, garante que dará sua parcela de con-
tribuição, cortando gastos públicos através da redução de 10% das
despesas com pessoal, proibição de novas contratações, restrição
de serviços prestados por terceiros, rigor no uso de carros oficiais,
limitação dos investimentos estatais, proibição de aquisição e loca-
ção de imóveis residenciais localizados fora do Distrito Federal,
e de despesas decorrentes de ocupação de imóveis, tais como forne-
cimento de mobiliário, alimentação, bebidas, salários de empregados,
e outras.

A polêmica maior do pacote, entretanto, gira em torno das
mudanças ocorridas na área tributária: apesar da expressiva redução
do desconto do Imposto de Renda na fonte para a maioria dos con-
tribuintes, isso não significa uma diminuição efetiva na carga fiscal
para todos os assalariados. Os tributaristas argumentam que só até
a faixa de 20 salários mínimos o novo sistema demonstra alguma
vantagem, em termos de redução do pagamento de imposto. A partir
desse limite, o contribuinte pagará mais.

São as seguintes as principais modificações introduzidas na legis-
lação tributária.

- Vigência, a partir de janeiro/86, de nova tabela do 1 R na fonte,
reduzindo o imposto retido para as faixas de renda até 100 salá-
rios mínimos. A tabela será corrigida monetariamente nos meses
de janeiro e julho de cada ano, de acordo com a variação do
valor da ORTN. A seguir apresentamos a nova tabela:
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Classe dei	Renda Líquida	Alíquota	Parcela a

	

Renda 1	Mensal (Cr$)	1	1	deduzir

01

03
04
05
06
07
08
09
lo
11

até 1.761.000
de 1.761.001 a 3.034.000
de 3.034.001 a 6.146.000
de 6.146.001 a 8.949.000
de 8.949.001 a 14.098.000
de 14.098.001 a 17.882.000
de 17.882.001 a 22.200.000
de 22.200.001 a 34.257.000
de 34.257.001 a 47.565.000
de 47.565.001 a 65.010.000

acima de 65.010.000

isentos
5
8

lo
15
20
25
30
35
40
45

88.050
179.070
301.990
749.440

1.454.340
2.348.440
3.458.440
5.171.290
7.549.540

10.800.040

2 - Pela nova sistemática de cálculo, para se obter o valor da renda
líquida constante da tabela, deduz-se do salário bruto o percen-
tual de 25%, até o limite de Cr$ 1.500.000, e subtrai-se Cr$
200.000 por cada dependente. O valor obtido é a renda líquida,
sobre a qual incide a alíquota correspondente e a parcela a
deduzir. O resultado será o valor a ser descontado. Alternativa-
mente ao desconto padrão de 25%, poderá ser deduzido o valor
pago a título de contribuição a instituições oficiais de previdên-
cia.

3— Isenção de IR para os contribuintes com renda bruta até 5 salá-
rios mínimos, ou até 7 salários mínimos para os que tiverem três
ou mais dependentes. Isso não dispensa a inclusão do rendimen-
to no cálculo do imposto progressivo, por ocasião da declaração
anual.

4 - Unificação da nova tabela para todos os contribuintes, inclusive
para aqueles que recebem rendimentos do trabalho não assala-
riado (profissionais liberais, autônomos) bem como renda de
aluguéis, e que antes descontavam com tabela própria. Para
esses contribuintes, na determinação da renda líquida, será
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permitida dedução de 20% do rendimento bruto, ou, alterna-
tivamente, as despesas apuradas em livro caixa.

5 - Restituição do imposto das pessoas físicas, retido em 1985, em
parcelas, atualizadas pela correção monetária do período:

até 10 ORTNs será feita integralmente em 1986;
mais de 10 até 25 - serão restituídas 15 em 1986 e o restante
em 1987;
mais de 25 até 50— serão restituídas 15 em 1986, 15 em 1987,
e o restante em 1988;
mais de 50 - serão restituídas 15 em 1986, 15 em 1987,20 em
1988, e o restante em 1989.

No ato da primeira devolução, em 1986, será entregue compro-
vante de que o contribuinte tem ainda valores a serem restituí-
dos.
Os idosos, maiores de 65 anos, terão restituição integral em
1986, desde que sua renda não tenha excedido, em média, a 30
salários mínimos mensais.

6 - Isenção de imposto de renda sobre o valor recebido com a venda
de período de férias ou licença.

7 - Isenção de pagamento de imposto de renda sobre o lucro das
pessoas físicas, obtido com a venda de imóveis de valor até
2.500 ORTNs, desde que não tenha sido feita outra venda no
prazo de 5 anos.

8- As empresas que têm lucro anual igual ou superior a 40 mil
ORTNs serão obrigadas a fazer declarações semestrais.

9- A restituição do imposto das pessoas jurídicas, referente, a
1985, será feita em duas parcelas anuais, e a relativa a 1986,
em quatro parcelas: de 1986 a 1989.

10 —Antecipação dos prazos para pagamento do 1P1 sobre cigarros
e automóveis, bem como do imposto único sobre energia elétri-
ca e cotas da Previdência Social.
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11 —Fixada em 40% a alíquota do imposto de renda sobre os juros
de títulos com correção monetária pós-fixada, como CDB e
ORTN. O recolhimento ocorrerá no ato da aplicação financeira.

12 —As operações no mercado de ações serão taxadas em 0,5% de
IOF sobre o prêmio.

13—Os juros e dividendos de caderneta de poupança de pessoas
físicas, calculados sobre o saldo médio superior a 3.500 UPCs,
passam a ser isentos do pagamento de imposto:
- na fonte até 31 de dezembro de 1986;
- na declaração de rendimentos até 1987, inclusive.

14 —Institui a cobrança exclusiva na fonte, do IR sobre ganhos finan-
ceiros, incidindo alíquota única de 40%.


